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Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen 
 
GRIEKSE TERMEN     - 

Griekse termen: ‘de vereniging van ongelijksoortigheden’ (Philolaüs), een term 
voor ‘harmonie’ [zie Eén: harmonie: ‘de vereniging van ongelijksoortigheden’ 
(Gr.)] 

  26 
 

Griekse termen: ‘eendracht der tweedracht’ (Philolaüs), een term voor 
‘harmonie’ [zie Eén: harmonie: ‘eendracht der tweedracht’ (Gr.)] 

  26 

Griekse termen: ‘ανειλε ό θεος’ ‘De god voorspelt’ (ανειλε, aor. v. αναιρεω 1. 
‘optillen, wegnemen’, 2. ‘een orakel geven’, 3. ‘doden’), een spreuk uit het 
Delphische lotsorakel [zie Taal: spreuk: frase: ‘ανειλε ό θεος’ (Gr.)] 
                                                                                             [aneile ho theos] 
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Griekse termen: ‘γνωθι σεαυτον’ ‘Ken uzelf’ (d.w.z. U bent geen god) [zie 
Filosofie: kennis, zelf-: frase: ‘γνωθι σεαυτον’ (‘Ken uzelf’) (Gr.)]  
                                                                                              [gnothi seauton] 

  28 

Griekse termen: ‘θυραζε, κηρες, ουκ ετ’ Ανθεστηρια’ ‘Verdwijnt, Keren, blijft 
niet langer bij de Anthesteria’, bevel aan de dodengeesten te verdwijnen; zie 
ook κηρ [zie Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten: frase: ‘θυραζε, 
κηρες, ουκ ετ’ Ανθεστηρια’ (Gr.)]             [Thuraze, keres, ouk et’ Anthesteria] 

  39  

Griekse termen: ‘Λουγον … τον κορακα καλουσι’ ‘Lug, die ze Raaf noemen’, 
een frase uit De fluviis door Pseudo-Plutarchus, waarin deze de sage vertelt 
over de stichting van Lyon (Lugudunum). Er zouden toen raven zijn komen 
aanvliegen, de attributen van de god Lug. De werkelijke betekenis van Lug is 
echter niet bekend [zie Ivn: Lugus (Kelt.) (god) (alg. en cont.); Vogel: raaf: 
term: κοραξ (Gr.)]                                       [korax, Lougon ton koraka kalousi] 

  58 

Griekse termen: ‘όμοιος κατα τας γραφας’ ‘voor de Schrift gelijk’, een 
Christelijk theologische formule, geponeerd tijdens de synode van Rimini in 
359, die volgens de orthodox-Katholieke leer weliswaar dezelfde natuur 
toekent aan zowel de Vader als de Zoon, maar ruimte overlaat voor de mate 
van goddelijkheid, zodat de meer Arianistisch gezinden de Zoon ondergeschikt 
maakten aan de Vader, wat volgens K.D. Schmidt beter paste bij de heidens-
Germaanse voorstellingen [zie Taal: uitspraak: theologische stelling: frase: 
‘όμοιος κατα τας γραφας’ (Chr.-Gr.); Eén: identiteit: term: όμοιος (adj.) (Gr.)] 
                                                                             [hormoios kata tas graphas] 

  51 

Griekse termen: ‘ου θεμις’ ‘niet bij wet’, een religieus-juridische term die 
uitdrukt dat iets niet geoorloofd is [zie Ethiek: verbod: frase: ‘ου θεμις’ (Gr.)] 
                                                                                                     [ou themis] 
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Griekse termen: ‘ουκ εκφορα’ ‘niet naar buiten brengen’ m.b.t. offervoedsel 
[zie Ethiek: verbod op het buiten de tempel brengen van offervoedsel: frase: 
ουκ εκφορα (Gr.)]                                                    [ouk ekphora, ouk ekfora] 

  42 

Griekse termen: ‘σωμα σημα’ ‘het lichaam (is) een graf (eig. ‘grafteken’)’ (nl. 
voor de ziel), een opvatting die thuishoort in het Orfisme, waarin er een 
scheiding bestond tussen lichaam en ziel [zie Lichaam: term: σωμα (Gr.); 
Symboliek: teken, graf-: term: σημα (Gr.); Filosofie: idee van de tegenstelling 
tussen de ziel en het zondige lichaam als gescheiden grootheden: term: σωμα 
σημα (Gr.)]                                                                                  [soma sema] 
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Griekse termen: ‘το παν σκοτος και ύδωρ’ zie σκοτος: ‘το παν σκοτος και 
ύδωρ’ 

  - 

Griekse termen: ‘το τριτον τωι Σωτηρι’  ‘op de derde en laatste plaats, en de 
Heiland ter ere’ (Plato), vermeld bij een samenvatting of einde van een 
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redenering; de heiland is Zeus Tritos, waarbij drie (derde) het getal van de 
totaliteit is 
[zie Filosofisch aspect: redenering: conclusie: frase: ‘το τριτον τωι Σωτηρι’ 
(‘op de derde en laatste plaats, en de Heiland ter ere’, Plato) (Gr.); Drie: 
derde: term: τριτος (god) (Gr.); Drie: derde: term: τριτος: τριτον, το (‘voor de 
derde maal’, ‘op de derde plaats’) (Gr.); God: ‘Verlosser’ (Σωτηρ) (Gr.); Ivn: 
Zeus (1): ‘Soter’ (Σωτηρ), ~ (Gr.) (god); Ivn: Zeus (1): ‘Tritos’ (Τριτος), ~ (Gr.) 
(god); God: ‘Derde’ (Τριτος) (Gr.)]                                     [to triton toi soteri] 

Griekse termen: ‘τουλ τουλ’ ‘jul, jul’?, uitroep van de Goten tijdens het 
Twaalfnachtenfeest aan het Byzantijnse hof [zie Taal: uitroep: ‘τουλ τουλ’ 
(Germ.-Gr.)]                                                                                    [toul toul] 

  43 

Griekse termen: ‘τραπεζοειδη την γην’ ‘de aarde als tafel’ (Anaximenes). Tafel 
en tafelaltaar werden gezien als symbool van de aarde. Op beide liggen de 
(offer)gaven der aarde uitgespreid. Vgl. de ‘tafel van Helios’ bij Herodotus [zie 
Filosofie: idee van de aarde als kosmische tafel: term: τραπεζοειδη την γην 
(Gr.); Voorwerp: tafel: term: τραπεζα (Gr.)]             [trapezoeide ten gen] 
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Griekse termen: anemo ijereja (myc.) ‘priesteres der winden’; vermeld op een 
Lineair-B-tablet uit Knossos [zie Priester: term: anemo ijereja (‘priesteres der 
winden’) (Gr.-Myc.)] 
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Griekse termen: Atanapotnija (myc.) ‘vrouwe van At(h)ana’, titel van een 
godin, vermeld op een Lineair-B-tablet uit Knossos [zie God: ‘Vrouwe’ 
(Potnia): ‘Vrouwe van At(h)ana’ (Atanapotnija) (Gr.-Myc.)] 
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Griekse termen: Cabiren zie Καβειροι   - 

Griekse termen: das (myc.) zie Poseidon   - 

Griekse termen: Diwija (myc.), genormaliseerde naam van een godin, de 
tegenhanger van Zeus, wier heiligdom wordt genoemd; vermeld op een 
Lineair-B-tablet uit Pylos [zie Ivn: Diwija (Gr.-Myc.) (godin)] 
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Griekse termen: diwijeu (myc.) ‘Zeus-priester’, vermeld op een Lineair-B-
tablet uit Pylos. Deze beheerde het heiligdom van Zeus en Hera (en misschien 
van Drimios, hun zoon) [zie Priester: term: diwijeu (Gr.-Myc.) (Zeus-priester)] 
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Griekse termen: Dopota (myc.), een onbekende godheid uit Pylos; vermeld op 
een Lineair-B-tablet uit Pylos [zie Ivn: Dopota (Gr.-Myc.) (god?)] 

  53 

Griekse termen: Drimios (myc.), genormaliseerde naam van een god, de zoon 
van Zeus en Hera; vermeld op een Lineair-B-tablet uit Pylos; niet bekend uit 
de latere mythologie [zie Ivn: Drimios (Gr.-Myc.) (god)] 

  53 

Griekse termen: Emaa Areja (myc.), een onduidelijke aanduiding van 
godennamen. Mogelijkheden: 1. ‘Hermes Areias’, 2. ‘Hermes- Ares’; vermeld 
op een Lineair-B-tablet uit Pylos. Vergelijk de persoonsnamen Areios (Pylos) en 
Areimenes (Thebe) 
[zie Ivn: Hermes (1): ‘Emaa Areja’ (‘Hermes Areias’?) (Gr.-Myc.) (god); Ivn: 
Ares (1): ‘Areja’ (?) (Gr.-Myc.) (god); Ivn: Areios (Gr.-Myc.) (alg. 
persoonsnaam); Ivn: Areimenes (Gr.-Myc.) (alg. persoonsnaam)] 
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Griekse termen: Enuwarijo (myc.) ‘de oorlogszuchtige’, wrsch. dezelfde als 
Enyalios, een Griekse oorlogsgod, later identiek aan Ares; vermeld op een 
Lineair-B-tablet uit Knossos [zie Ivn: Enyalius (1) = gr. Enyalios (1) (Ενυαλιος 
(1)) (Gr.) (onafh. god); Ivn: Enyalius (1): = Enuwarijo ((Gr.-Myc.) (god); Ivn: 
Ares (1): ‘Enyalius’ (3) = gr. ‘Enyalios’ (2) (Ενυαλιος (2)), ~ (Gr.) (god; latere 
ident.); God: ‘Strijdlustige’ (Ενυαλιος) (Gr.)] 
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Griekse termen: Enyalios (Ενυαλιος) zie Enuwarijo (myc.)   - 

Griekse termen: Ereutija (myc.), dezelfde als Eleuthia = Eileithyia, de 
Kretensische geboortegodin, geassocieerd met de grot met de 
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stalagmietformatie; vermeld op een Lineair-B-tablet uit Knossos [zie Ivn: 
Eileithyia (Gr.-Myc.) (godin)] 

Griekse termen: Gratiën zie Χαριτες   - 

Griekse termen: ijereu (myc.) = gr. ίερευς ‘priester’, m.n. de aanduiding van 
de (mannelijke) priester in Pylos, die zijn ambt zijn leven lang uitoefende [zie 
Priester: term: ijereu (Gr.-Myc.) (tempelpriester); Priester: term: ίερευς (Gr.) 
(tempelpriester)] 

  53 

Griekse termen: ijerowoko (myc.) = gr. *hieroworgos ‘offerpriester’ op een 
Lineair-B-tablet uit Pylos [zie Priester: term: ijerowoko (myc.) = gr. 
*hieroworgos (Gr.-Myc.) (offerpriester)] 

  53 

Griekse termen: inscriptie: Belisama: Segomaros (...) eiōrou Bēlēsami sosin 
nemēton ‘Segemaros (...) wijdde dit heiligdom aan Belisama’, inscriptie (RIG 
G-172) op een wijsteen uit Vaison-la-Romaine, gewijd aan de godin Belisama 
[zie Ivn: Minerva (2): ‘Belisama’, ~ (Kelt.) (godin)]  
                                                                      [eiorou Belesami sosin nemeton] 

  59 

Griekse termen: inscriptie: Tanaros: ΤΑΡΑΝΟΟΥ, inscripie (CIL 12, 00820) uit 
Orgon (Frankrijk), gewijd aan de Keltische god Tanaros (Taranis) door 
Vebromaris [zie Ivn: Jupiter (3): ‘Tanaros (1) (Kelt.) (god)]              [Taranoou] 

  58 

Griekse termen: Ipemedeja (myc.), genormaliseerde naam van een godin, 
dezelfde als Iphimedeia, wier heiligdom wordt genoemd; vermeld op een 
Lineair-B-tablet uit Pylos [zie Ivn: Iphimedeia: ‘Ipemedeja’ (Gr.-Myc.) (myth. 
fig.)] 

  53 

Griekse termen: iqeja (Gr.-Myc.) zie Ποτνια iqeja (Gr.-Myc.)   - 

Griekse termen: karawipora (myc.) = gr. klawiphora ‘sleuteldragende’ 
priesteres in Pylos [zie Priester: term: karawipora (myc.) = gr. klawiphora 
(Gr.-Myc.) (tempelpriesteres)] 

  53 

Griekse termen: keseniwija (myc.) = gr. *xenia, een onbekend ritueel of feest 
in Knossos [zie Rite: keseniwija (myc.) = gr. *xenia (Gr.-Myc.)] 

  53 

Griekse termen: keupoda (myc.) = gr. *cheuspondas (?) ‘plengpriester’ op een 
Lineair-B-tablet uit Pylos [zie Priester: term: keupoda (myc.) = gr. 
cheuspondas (?) (Gr.-Myc.) (plengpriester)] 

  53 

Griekse termen: Manasa (myc.), een onbekende godheid uit Pylos; vermeld op 
een Lineair-B-tablet uit Pylos [zie Ivn: Manasa (1) (Gr.-Myc.) (godin)] 

  53 

Griekse termen: Matere teija (myc.) (dat.) ‘Goddelijke Moeder’, naam van een 
Pylische godin, die zowel verwijst naar de moeder der goden als naar Artemis 
[zie God: moeder der goden: term: matere teija (dat.) (Gr.-Myc.); Ivn: 
Artemis: ‘Matere teija’ (dat.) (Gr.) (godin); God: ‘Moeder der goden’ (Matere 
teija, dat.) (Gr.-Myc.)] 

  53 

Griekse termen: Pajawone (myc.), dezelfde als Παιων of Παιαν of Paean. 
Aanduiding: 1. de geneesheer der goden in de Ilias, die verschijnt in 2. een 
dans en 3. een hymne met een specifiek ritme en genezende kracht, 4. later 
m.n. een bijnaam van Apollo; vermeld op een Lineair-B-tablet uit Knossos 
[zie Ivn: Paean (1) Gr.) (1. oorspr. onafh. god, 2. later epitheton van andere 
genezergoden, onder wie Asclepius en Apollo (zie aldaar)); Ivn: Paean (1) : = 
Pajawone (Gr.-Myc.) (god); Ivn: Apollo (1): ‘Paion’ (2)  (Gr.) (god); God: 
‘Paion’ (Παιων) = ‘Paian’ (Παιαν) = lat. ‘Paean’ (Gr.); Muziek en dans: dans, 
geneeskrachtige: term: παιων (3) (παιαν (3), lat. paean (3)) (Gr.); Taal: lied, 
lof- ter ere van Apollo: term: παιων (4) (παιαν (4),  lat. paean (4)) (Gr.)] 

  53 

Griekse termen: Peresa of Pereswa (myc.), een Pylische godin, misschien een 
variant van Persephone, aan wie dieren geofferd werden [zie Ivn: Peresa = 
Pereswa (Gr.-Myc.) (godin)] 

  53 
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Griekse termen: porenotute[rija] (myc.), een onbekend ritueel of feest in 
Knossos [zie Rite: ‘Porenotute[rija]’ (Gr.-Myc.)] 

  53 

Griekse termen: Poseda[one] (myc.), dezelfde als Poseidaon = Poseidon; 
vermeld op een Lineair-B-tablet uit Knossos [zie Ivn: Poseidon (Gr.-Myc.) (god)] 

  53 

Griekse termen: Posidaeja (myc.), genormaliseerde naam van een godin, de 
tegenhanger van Poseidon, wier heiligdom Pakijane heet; vermeld op een 
Lineair-B-tablet uit Pylos [zie Ivn: Posidaeja (Gr.-Myc.) (godin)] 

  53 

Griekse termen: Posidaiewes (myc.), cultusgemeenschappen ten dienste van 
Poseidon, zoals die in Pylos bestonden, waar Poseidon belangrijker was dan 
Zeus [zie Sociologie: gemeenschap, religieuze: ‘Posidaiewes’ (pl.) (Gr.-Myc.)] 

  53 

Griekse termen: Posidaion (myc.), genormaliseerde naam van het Poseidon-
heiligdom te Pylos; vermeld op een Lineair-B-tablet uit Pylos [zie Heiligdom: 
tempel van Poseidon (Posidaion) te Pylos (Gr.)] 

  53 

Griekse termen: reketoroterijo (myc.) = gr. Λεχηστρωτεριον ‘het spreiden van 
het bed’, de naam van een Poseidon-ceremonie in Pylos en waarschijnlijk een 
heilig huwelijk [zie Huwelijk: heilig ~: ‘Reketoroterijo’ (myc.) = gr. 
‘Λεχηστρωτεριον’ (‘Het spreiden van het bed’) (Gr.-Myc.)]    [Lechestroterion] 

  53 

Griekse termen: sapakaterija (myc.) = gr. *σφακτερια, een onbekend ritueel of 
feest in Knossos [zie Rite: ‘Sapakaterija’ (myc.) = gr. *Σφακτερια (Gr.-Myc.)] 
                                                                                     [sphakteria, sfakteria] 

  53 

Griekse termen: Sitopotinija (myc.), ‘Vrouwe van het graan’, titel van een 
godin, vermeld op een Lineair-B-tablet uit Mycene [zie God: ‘Vrouwe van het 
graan’ (Sitopotinija) (Gr.-Myc.); Heerser: heerseres van het graan: term: 
sitopotinija (Gr.-Myc.);  Vegetatie: koren: term: sito- (Gr.-Myc.)] 

  53 

Griekse termen: teo doero/doera (myc.) ‘slaaf der goden’, vermeld op een 
Lineair-B-tablet uit Knossos. Dit is iemand die zich vrijwillig tot ‘slaaf’ heeft 
gemaakt van de goden of een bepaalde god (bijv. de ‘slavin van Diwija’). Hij 
of zij bezit land en lijkt dus op een vrije. In Pylos kende men vele tientallen 
slaven of slavinnen der goden [zie Beroep en functie: dienaar, gods-: slaaf der 
goden: term: teo doero/doera (Gr.-Myc.); Beroep en functie: dienares, gods-: 
slavin der goden: term: teo doero/doera (Gr.-Myc.)]                       [teo doera] 

  53 

Griekse termen: teoporija (myc.) = gr. *θεοφορεια ‘het dragen van de god’, 
een ritueel of feest dat in Knossos plaatshad [zie Kringloop: rite: locale ~: 
beeldenommegang: ‘Teoporija’ (myc.) = gr. ‘*θεοφορεια’ (‘Het dragen van de 
god’) (Gr.-Myc.); Bezit en roof: wegvoering: term: teoporija (‘dragen van de 
god’) (nom. ag.) (beeldenommegang) (Gr.-Myc.)]      [Theophoreia, Theoforeia] 

  53 

Griekse termen: Theophoria zie teoporija (myc.)   - 

Griekse termen: tonoeketerijo (myc.) =  gr. *Thronoelketerijo ‘het ronddragen 
van de troon’, een ritueel of feest dat in Pylos plaatshad [zie Kringloop: rite: 
locale ~: troonommegang: term: tonoeketerijo (myc.) =  gr. *Thronoelketerijo 
(‘Het ronddragen van de troon’) (Gr.-Myc.)] 

  53 

Griekse termen: topos 1. plaats, 2. gemeenplaats, passages over bepaalde 
onderwerpen in een tekst die men van anderen overneemt en waarvan men 
aanneemt dat ze juist zijn [zie Taal: tekst: topos (overgenomen (schriftelijk) 
denkbeeld)] 

  59 

Griekse termen: Trisheros (myc.), genormaliseerde naam, misschien van een 
god, vermeld op een Lineair-B-tablet uit Pylos [zie Ivn: Trisheros (Gr.-Myc.) 
(god)] 

  53 

Griekse termen: turupterija (myc.), een onbekend ritueel of feest in Knossos 
[zie Rite: ‘Turupterija’ (Gr.-Myc.)] 

  53 
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Griekse termen: wanaka (myc.) ‘koning’, op een Lineair-B-tekst uit Pylos. 
Later Ϝαναξ en αναξ (‘heer, beschermer’) [zie Heerser: koning: term: wanaka 
(Gr.-Myc.); Heerser: leider: term: αναξ (Ϝαναξ) (Gr.)]                 [wanax, anax] 

  53 

Griekse termen: wanasoi, wanasewijo (myc.) (dual.), op een Lineair-B-tekst 
uit Pylos. Betekenis is onduidelijk. Er lijkt verband met myc. wanassa 
‘heerseres, koningin’ en wanasoi wordt dan vertaald met ‘Twee 
Meesteressen’, een godinnenpaar [zie Godenstelsel: godengroep: 02. dyade 
van godinnen: ‘Wanasoi’ of ‘Wanasewijo’ (Gr.-Myc.); God: ‘Twee 
meesteressen’ (Wanasoi, Wanasewijo) (Ind.); Heerser: koningin: term: wanassa 
(Gr.-Myc.)] 

  53 

Griekse termen: wanassa (myc.) zie wanasoi, wanasewijo (myc.)   - 

Griekse termen: αβατον = αδυτον ‘niet toegankelijk’, het allerheiligste van 
een tempel, dat niet betreden mag worden door de leek en dat met rode 
banden was afgezet [zie Heiligdom: deel: allerheiligste: term: αβατον = 
αδυτον (Gr.); Reis: binnengaan: toegankelijk, niet-: term: αβατον = αδυτον 
(tempelvertrek) (Gr.)]                                                            [abaton, aduton] 

  41 

Griekse termen: αγγελος ‘middelaar’ tussen hemel en aarde, vgl. skt. Angiras 
[zie God: intermediair: middelaar: term: αγγελος (Gr.)]                     [aggelos] 

  12  29 

Griekse termen: άγιος zie άζεσθαι   - 

Griekse termen: άγνος zie άζεσθαι   - 

Griekse termen: αγορα ‘(plaats van de) volksvergadering’ [zie Kosmografie en 
geografie: plaats, vergader-: term: αγορα (Gr.); Instelling en organisatie: 
vergadering, volks-: term: αγορα (Gr.)]                                                 [agora] 

  29 

Griekse termen: αδυτον zie αβατον   - 

Griekse termen: Αδωνις (Adonis), een god, oorspronkelijk uit het Nabije 

Oosten. Analyse: < West-Sem. ʼĀdōnāy ‘heer’ [zie Ivn: Adonis (Αδωνις) (Gr.-
Phoen.) (god)] 

  2 

Griekse termen: αετος 1. ‘arend’, 2. ‘gevel’. Deze dubbele betekenis duidt op 
een relatie tussen beide objecten: de arendsfiguur was bij koningshallen op de 
gevel bevestigd. Vergelijk Latijnse termen: aquila: aenea aquila enz. en Germ. 
termen: vargr: Vargr hangir enz. [zie Vogel: arend: term: αετος (Gr.); 
Bouwwerk: gevel: term: αετος (Gr.); Aardmaterie: brons: term: aeneus (L/R)] 
                                                                                                            [aetos] 

  50 

Griekse termen: άζεσθαι ‘vereren’, een van oorsprong IE term voor ‘vereren’, 
vgl. άγιος ‘heilig’, άγνος ‘zuiver’ en av. yaz- ‘vereren’ > yasna (‘verering’, 
‘offer’) en Yašt. Άζεσθαι en άγιος zijn later vervangen door σεβεσθαι en ίερος 
[zie Cultus: term: άζεσθαι (vb.) (Gr.); Cultus: term: σεβεσθαι (vb.) (Gr.); 
Religieus fenomeen: heiligheid: term: άγιος (adj.) (Gr.); Religieus fenomeen: 
heiligheid: term: ίερος (adj.) (Gr.); Reiniging en verzorging: reinheid: term: 
άγνος (Gr.)]                                                            [hazesthai, hagios, hagnos] 

  53 

Griekse termen: Αθηνα Παρθενος (Athena Parthenos), bep. beeld van de godin 
Athena [zie Kunst en schrift: beeld, goden-: Athena Parthenos (Αθηνα 
Παρθενος) (Gr.)] 

  2 

Griekse termen: αιγις 1. ‘geitenvel’,   2. ‘schild van geitenvel’, 3. 
‘donderwolk’ [zie Huid: geitenvel: term: αιγις (Gr.); Wapen: schild: term: 
αιγις (‘(schild van) geitenvel’) (Gr.); Wolk en regen: wolk, onweers- en regen-: 
term: αιγις (Gr.)]                                                                                   [aigis] 

  2 

Griekse termen: Αιδης, Αιδος zie Overige IE termen: smuid * (IE)   - 

Griekse termen: αιθηρ ‘ether’, de ruimte tussen lucht en hemel. Als god is 
Aither de zoon van Erebos en Nyx en de broer van Hemera [zie Kosmografie en 
geografie: ruimte: ether: term: αιθηρ (Gr.); Ivn: Aether (Gr.) (god); God: 
‘Ether’ (Αιθηρ) (Gr.)]                                                                           [aither] 

  50 
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Griekse termen: αίμα ‘bloed’, waarmee de berg Haimos (het Balkangebergte) 
waar Typhon wordt gedood, in verband wordt gebracht [zie Bloed: term: αίμα 
(Gr.); Ivn: Haemus (Gr.-Bulg.) (gebergte, tNv Sofia, N-Bulgarije)]          [haima] 

  2 

Griekse termen: αισα 1. ‘deel’, 2. ‘noodlot’, 3. godin van het noodlot. Identiek 
met μοιρα en lat. fatum [zie Eén: deel: term: αισα (godin) (Gr.); Lot: noodlot: 
term: αισα (godin) (Gr.); Ivn: Aesa (Gr.) (godin); God: ‘Noodlot’ (Αισα) (Gr.)] 
                                                                                                              [aisa] 

  26 

Griekse termen: αισχρολογια ‘schunnige, seksueel getinte taal’, m.n. i.v.m. 
de cultus van de aard- en vruchtbaarheidsgodin, aangezien dit soort taal nu 
eenmaal samenhangt met de menselijke seksualiteit. Obsceen taalgebruik 
komt o.a. voor tijdens de Nonae Caprotinae [zie Taal: obscene ~: term: 
αισχρολογια (Gr.)]                                                                        [aischologia] 

  54 

Griekse termen: Αιων ‘levenstijd’, oertijdreus in een Phoenicische mythe, 
verteld door Philo van Byblos en opgetekend door Eusebius (Ευαγγελικη 
προπαρασκευη, 1.10). Hij was de vader van Genus 
 [zie Ivn: Aeon = gr. Aion (Αιων) (Gr.-Phoen.) (reus); Geest: ‘Levenstijd’ (Αιων) 
(Gr.-Phoen.); Tijd: temporaliteit: levenstijd: term: αιων (reus) (Gr.)] 

  61 

Griekse termen: αλκη ‘verdediging, kracht’, verwant met oe. ealgian 
‘verdedigen, beschermen’, olit. elkas, alkas ‘heilig bos’ en got. alhs, ohd. os. 
alah, oe. ealh ‘heiligdom’ [zie Macht en kracht: beschermende kracht: term: 
αλκη (Gr.)]                                                                                             [alke] 

  42 

Griekse termen: Αλκιππος, Αλκιππη (masc. / fem.) ‘glanzend paard’, namen 
van mythologische figuren die vlgs De Vries en Johansson verband houden met 
de in witte paardengedaanten verschijnende Dioscuren [zie Paard: term: 
Αλκιππος, Αλκιππη (‘wit paard’) (Gr.); Ivn: Alcippus (Gr.) (myth. fig.); Ivn: 
Alcippe (Gr.) (myth. fig.)]                                                   [Alkippos, Alkippe] 

  48 

Griekse termen: αμβροσιη zie αμβροτος   - 

Griekse termen: αμβροτος 1. ‘onsterfelijk’, 2. ‘goddelijk’, 3. ‘heilig’, een 
term die een typisch IE thema vertegenwoordigt, naast αμβροσιη ‘ambrozijn’, 
dat vlgs P. Thieme niet ‘onsterfelijkheidsdrank’, maar ‘levensdrank’ betekent, 
en skt. amrta [zie Dood en leven: onsterfelijkheid: term: αμβροτος (adj.) 
(Gr.); God: term: αμβροτος (adj.) (Gr.); Religieus fenomeen: heiligheid: term: 
αμβροτος (adj.) (Gr.); Eten en drinken: mede: term: αμβροσιη (Gr.)] 
                                                                                      [ambrotos, ambrosie] 

  50  53 

Griekse termen: αμπελος zie Germ. termen: Askr (on.)   - 

Griekse termen: Αμυκλαι (Amyklai), Achaeïsche burcht met het graf van 
Hyakinthos, waar later het heiligdom van Apollo werd gesticht. De stad had 
connecties met het Midden-Oosten en haar naam verwijst naar de god Mlk-
Amuklos, die vereerd werd op Cyprus en in het West-Semitische gebied [zie 
Ivn: Amyclae (Gr.) (topogr./archeol. site (het Amyklaion (Αμυκλαιον), bij Agia 
Kyriaki, tNOv Amykles (dorp)), tZv Sparta, Z-Peloponnesus, Peloponnesos); Ivn: 
M Mlk-Amuklos (Hett.-Syr.) (god)] 

  53 

Griekse termen: αναγκη 1. ‘dwang’, 2. ‘noodzakelijkheid’, 3. ‘noodlot’, 4. 
godin van het noodlot, zoals bij Plato (Politeia), waar ze naast de wereldas zit. 
Identiek met μοιρα en lat. fatum. Vergelijk de Germaanse nornen [zie Strijd 
en vrede: dwingen: term: αναγκη (nom. act.) (Gr.); Lot: noodzakelijkheid: 
term: αναγκη (Gr.); Lot: noodlot: term: αναγκη (Gr.); Ivn: Ananke (Gr.) 
(godin); God: ‘Noodlot’ (Αναγκη) (Gr.)]                                               [anagke] 

  26  50 

Griekse termen: αναξ zie wanaka (myc.)   - 

Griekse termen: ανηρ ‘man’, etym. verwant aan skt. nara en misschien germ. 
*nerþuz (Nerthus) [zie Geslacht en rijpheid: man: term: ανηρ (Gr.)]        [aner] 
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Griekse termen: Ανησιδωρα (Anesidora) ‘omhooggevende’, nl. van de gaven 
uit de aarde, epitheton van diverse aardgodinnen [zie Ivn: Gaea: ‘Anesidora’ 
(3) (Ανησιδωρα (3)) (Gr.) (godin); Ivn: Demeter: ‘Anesidora’ (2) (Ανησιδωρα 
(2)) (Gr.) (godin); Ivn: Pandora (1): ‘Anesidora’ (1) (Ανησιδωρα (1)) (Gr.) 
(godin); God: ‘Omhooggevende’ (Ανησιδωρα) (Gr.); Beroep en functie: gever: 
term: Ανησιδωρα (‘omhooggevende’) (naam van div. aardgodinnen) (Gr.)] 

  2 

Griekse termen: Ανθεστηρια (Anthesteria) ‘bloemenfeest’, een chtonisch 
wijnfeest, gevierd ter ere van de god Dionysos gedurende de elfde tot en met 
de dertiende dag van de maand Anthesterion, dat naar het feest is genoemd. 
De namen van deze dagen zijn achtereenvolgens: Pithoigia, Choës en Chytroi 
(zie aldaar) [zie Feest: ‘Anthesteria’ (Ανθεστηρια) (Gr.)] 

  28 

Griekse termen: ανοδος ‘de weg omhoog, verrijzenis’, m.n. de verrijzenis van 
een godheid uit de aarde [zie Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: term: 
ανοδος (Gr.)]                                                                                     [anodos] 

  53 

Griekse termen: Απολλων (Apollo), een Griekse god die Bugge e.a. gelijkstelt 
aan de Germaanse god Phol [zie Ivn: Apollo (1) (Απολλων) (Gr.– L/R) (god)] 
                                                                                                         [Apollon] 

  47 

Griekse termen: αρη ‘onheil’ [zie Welzijn en ziekte: onheil: term: αρη (Gr.)] 
                                                                                                               [are] 

  54 

Griekse termen: αριθμος τελειος  1. ‘een volmaakt getal’, 2. ‘een getal waarop 
alles uitloopt’, 3. ‘het getal dat de periode omvat van alles wat goddelijk 
geboren is’. Bedoeld wordt het getal drie, het getal van de totaliteit [zie 
Getal: totaliteit, ~ van de: term: αριθμος τελειος  (Gr.)]        [arithmos teleios] 

  26 

Griekse termen: αρκτος 1. ‘beer’, 2. sterrenbeeld Grote Beer [zie Dier: beer: 
term: αρκτος (Gr.); Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’: ‘Αρκτος’ (Gr.)] 
                                                                                                           [arktos] 

  41 

Griekse termen: άρμονιη αφανης ‘verborgen harmonie’, d.i. het het mysterie 
van de totaliteit volgens Heraclites [zie Eén: harmonie: term: άρμονιη αφανης 
(‘verborgen harmonie’) (Gr.)]                  [harmonie aphanes, harmonie afanes] 

  26 

Griekse termen: Άρπυιαι, de Harpijen, een groep stormdemonen [zie Geest: 
luchtdemon: Άρπυιαι (Harpijen) (pl.) (Gr.); Geest: ‘Wegruksters’ (Άρπυιαι) 
(Gr.); Werkzaamheid: grijpen: term: άρπυιαι (‘wegruksters’) (pl.) (nom. ag.) 
(stormdemonen) (Gr.)]                                                                      [harpuiai] 

  2 

Griekse termen: αρρηφορος, lid van een groep van vier jonge meisjes die op 
de Akropolis fungeerden als tempeldienaressen van Athena Polias, wier 
symbolen zij droegen. Ze verbleven in het Arrephorion (Αρρηφοριον) [zie 
Priester: groep: Αρρηφοροι (Gr.) (tempeldienaressen)]  [arrephoros, arreforos] 

  53 

Griekse termen: Άστιγγοι zie Germ. termen: haddr: Haddingjar (on.)   - 

Griekse termen: ατμος ‘damp, stoom, geur’, verwant met gr. αυτμην, skt. 
atman ‘wind’, ‘adem’ en germ. atum, æðm. Zie ook Sansk. termen: atman 
[zie Water: stoom: term: ατμος (Gr.); Waarneming: ruiken: geur: term: ατμος 
(Gr.); Adem: term: αυτμην (Gr.); Natuurverschijnsel: blazen: term: αυτμην 
(Gr.)]                                                                                     [atmos, autmen]                                         

  10 

Griekse termen: αυτμην zie ατμος   - 

Griekse termen: αφενος ‘overvloed’ [zie Welzijn en ziekte: rijkdom: 
overvloed: term: αφενος (Gr.)]                                              [sphenos, sfenos] 

  2 

Griekse termen: Αχαιοι, naam van de oude Grieken, waarmee Jungandreas 
verband legt met de betekenis van de Germaanse god Ingwaz [zie Ivn: Achaea 
(Gr.) (hist. streek, N-Peloponnesus, West-Griekenland en Peloponnesos)] 
                                                                                                         [Achaioi] 

  47 

Griekse termen: βαιτυλος ‘(meteoriet)steen’, kleine, heilige, stenen zuil, m.n. 
de opgerichte heilige steen die op Minoïsch Kreta een heiligdom markeert [zie 

  53 
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Steen: heilige opgerichte ~: term: βαιτυλος (Gr.); Bouwwerk: zuil: paal, 
heilige: term: βαιτυλος (Gr.)]                                                            [baitulos] 

Griekse termen: Βαλουβουργ Σηνονι σιβυλλα ‘Waluburg de Semnoonse 
zieneres’, inscriptie op een ostrakon, 2e eeuw, uit Elephantine. Zie ook Germ. 
termen: Waluburg (germ.) [zie Ivn: Waluburg: Βαλουβουργ Σηνονι σιβυλλα 
(‘Waluburg, de zieneres van de Semnonen’) (Germ.) (zieneres); Beroep en 
functie: rel. persoon: ziener(es): term: σιβυλλα (Gr.)]  
                                                                             [Baloubourg, Senoni sibulla] 

  40 

Griekse termen: Βασιλεια, eiland der doden, indien identiek aan Abalus (= 
kelt. Avalon vlgs W. Laur, zie aldaar) en indien er verwantschap is met gr. 
βασιλευς in de betekenis ‘koning der doden’, maar vooral bekend als een der 
barnsteeneilanden, de Glaesariae insulae of Electrides insulae, waaraan ook 
Glasisvellir (zie aldaar) verwant is [zie Kosmografie en geografie: eiland, 
mythisch: doden of gelukzaligen, westelijk - der: ‘Βασιλεια’ (Gr.)]     [Basileia] 

  48 

Griekse termen: βασιλευς 1. = qa-si-re-u (myc.) in Lineair-B-teksten: a. 
‘hoofdman’, b. ‘meestersmid’, later: 2. ‘toezichthouder op de openbare riten’ 
(archon basileus), 3. ‘prins, koning’, 4. ‘priester’ (volgens het oudere 
onderzoek), 5. ‘koning der doden’ (W. Laur). Er is geen verband tussen 
basileus en wanax in hun rituele functie (Burkert) [zie Heerser: leider: term: 
qa-si-re-u (βασιλευς) (Gr.-Myc.); Beroep en functie: ambachtsman: smid, 
meester-: term: qa-si-re-u (βασιλευς) (Gr.-Myc.); Heerser: koning: term: 
βασιλευς (Gr.); Instelling en organisatie: ambt: archon basileus (αρχων 
βασιλευς) (‘bestuurder-koning’, d.i. toezichthouder op de riten) (Gr.); 
Priester: term: βασιλευς (vlgs het oudere onderzoek) (Gr.); God: aardgod: 
term: βασιλευς (Laur) (Gr.)]                                                              [basileus] 

  42  48  53 

Griekse termen: Βαυνονια zie Latijnse termen: Baunonia   - 

Griekse termen: βεληδα, = Veleda vlgs Müllenhoff; vgl. Germ. termen: Veleda 
[zie Ivn: Veleda:  Beleda (βεληδα) (vlgs Müllenhoff) (Germ.) (priesteres, 
zieneres en tovenares)] 

  40 

Griekse termen: βηλησαμι zie Kelt. termen: Belisama   - 

Griekse termen: βουκρανιον ‘runderschedel’ [zie Hoofd: runderkop: term: 

βουκρανιον (Gr.)]                                                                         [boukranion] 

  42 

Griekse termen: βουλη ‘besluit’, door mensen genomen [zie Wet en orde: 
recht: wettelijk besluit: term: βουλη (Gr.)]                                           [boule] 

  26 

Griekse termen: βουφονια, een stierenoffer aan Zeus Polieus, waarbij de 
opgezette os voor de ploeg gespannen werd [zie Offer: naam: ‘βουφονια’ 
(Gr.)]                                                                             [Bouphonia, Boufonia] 

  29 

Griekse termen: Βραθυ (Brathy) ‘berg van de jeneverbes’, een berg(god) uit de 
mythe van Aeon en Protogonus en hun nageslacht, verteld door Philo van 
Byblos en opgetekend door Eusebius. De broers van Brathy zijn (de bergen) 
Kassion, Libanon en Antilibanon. Brathy zelf zou volgens een suggestie van 
W.F. Albright (1941) dezelfde zijn als de Amanus, maar volgens Eißfeldt (1934) 
de berg Tabor, waarbij Brathy ontstaan is door metathesis uit thabyr. De 
genoemde betekenis van Βραθυ hangt samen met aram. berāt, hebr. berōš en 
akk. burāšu, die alle de jeneverbes(boom) aanduiden; Βραθυ is dan een 
transcr.van berāt (bron: E. Lipinski, ‘El’s abode: mythological traditions 
related to Mount Hermon and the mountains of Armenia’, in: Orientalia 
Lovaniensa Periodica II, Leuven 1971, p. 59-60) 
 [zie Ivn: Brathy (Βραθυ) = Amanus (W.F. Albright 1941) (Turk.-NW-Sem.-Gr.) 
(berg(god), loc. zie Amanus); Boom: jeneverbesboom: term: Βραθυ (Brathy) = 
transcr. van aram. berāt (berg(god)) (Lipinsky 1971) (Gr.)] 

  61 
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Griekse termen: Βριττια ‘Brittannië’, een naam die voorkomt in Procopius’ 
Bellum Gothicum, maar die waarschijnlijk niet Brittannië zelf aanduidt, maar 
een van de eilandjes voor de kust van ZW-Ierland waarheen de doden ’s nachts 
gebracht worden, zoals Tech Duinn (zie aldaar) [zie Kosmografie en geografie: 
eiland, doden-: ‘Βριττια’ (Gr.-Kelt.); Ivn: Brittannië: ‘Βριττια’ (oneigenlijk) 
(gr.-kelt.) (Eur.) (land)]                                                                       [Brittia] 

  59 

Griekse termen: Βυσιος,  de maand februari [zie Tijd: maand (Gr.): Βυσιος 

(Gr.)  februari]                                                                                  [Busois] 

  22 

Griekse termen: βωμος ‘altaar’ [zie Religieus voorwerp: altaar: term: βωμος 
(Gr.)]                                                                                                  [bomos] 

  42 

Griekse termen: βωμος ευερκη ‘de goed omheinde verhoging (voor het altaar)’ 
[zie Bouwwerk: afscheiding: term: ευερκης (adj.) (Gr.); Bouwwerk: verhoging: 
term: βωμος (Gr.)]                                                                   [bomos euerke] 

  42 

Griekse termen: Γαια = Γη = Γα ‘aarde’, tevens de naam van de aardgodin, 
gemalin van Ouranos, die van haar wordt gescheiden door hun zoon Kronos. De 
naam Γα komt voor op een oude omphalos van vóór de zesde eeuw [zie 
Kosmografie en geografie: aarde: term: γαια = γη = γα (gaia = ge = ga) (Gr.); 
Ivn: Gaea (Gr.) (godin); Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = 
Γα) (Gr.)] 

  2  22 

Griekse termen: Γεβελειξιν zie Overige IE termen: Ζεμελειξιν* (thrac.)   - 

Griekse termen: Γεδρωσια ‘land van de donkere mensen’, mod. Baluchistan. In 
deze streek vond m.n. in de prehistorie uitwisseling plaats van westerse en 
oosterse culturele elementen. Verder woont hier een Dravidische 
bevolkingsgroep, die het Brāhūī spreekt [zie Ivn: Baluchistan: Gedrosia 
(Γεδρωσια) ≈ Makran (Azië) (deelgebied) (streek, kuststrook Iran-Pakistan)] 

  17 

Griekse termen: γερανος ‘kraanvogel’, m.n. t.a.v. de zogenoemde 
labyrintische dans op Delos [zie Muziek en dans: dans, labyrintische: ‘γερανος-
dans’ (‘kraanvogeldans’) (Gr.); Vogel: kraanvogel: term: γερανος (Gr.)] 

  43 

Griekse termen: Γη Πανδωρε ‘Ge Pandora’ [zie Ivn: Gaea: ‘Pandora’ (3) 
(Πανδωρα (3)) (Gr.) (godin); God: ‘Schenker van alle goede gaven’ (δωτηρ 
εαων, Πανδωρα) (masc./fem., sg./pl.) (Gr.); Beroep en functie: gever: term: 
δωρα, Παν- (‘schenkster van alle dingen’) (godinnennaam) (Gr.)]  [Ge Pandore] 

  2 

Griekse termen: γνωσις ‘kennis van wat wij zijn’ in de gnostiek [zie Filosofie: 
kennis: term: γνωσις (Gr.)]                                                                  [gnosis] 

  28 

Griekse termen: Γοτθικον, 1. cultusdrama, uitgevoerd tijdens het 
Twaalfnachtenfeest door Goten aan het Byzantijnse hof (10e eeuw) en 
voorstellende de strijd tussen de demonen van het oude en nieuwe jaar, 2. de 
Latijnse hymne, gezongen na afloop van dit cultusdrama [zie Drama: 
cultusdrama: uitbeelding van een geestenleger: ‘Γοτθικον’ (Byz.); Literatuur: 
lied: Γοτθικον (Byz.)]                                                                     [Gotthikon] 

  43 

Griekse termen: δαιμων ‘godheid, geest’ [zie Geest: term: δαιμων (Gr.)] 
                                                                                                         [daimon] 

  3 

Griekse termen: δαιμων, Minoïsche = Minoïsche genius, een monster dat 
iconografisch lijkt op de Egyptische Nijlpaardgodin Ta-Urt, maar qua functie 
dienend is. Hij voert rituele handelingen uit voor de goden en symboliseert het 
goddelijke. De Minoïsche daimons staan afgebeeld op fresco’s en zegels [zie 
Geest: term: δαιμων, Minoïsche = Minoïsche genius (Kreta)]  
                                                                                         [Minoïsche daimon] 

  53 

Griekse termen: δαπανη ‘verbruik, nuttiging’; vgl. Germ. termen: tab*, tīb*, 
tiub*: tafn (on.) [zie Bezit en roof: gave: betaling: term: δαπανη (Gr.)]  
                                                                                                         [dapane] 

  42 
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Griekse termen: δειπνον ‘maal’, misschien etymologisch verwant met ohd. 
zebar: het offermaal waarvan de god een deel krijgt. Zie Germ. termen: zebar 
[zie Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: δειπνον (Gr.)] 
                                                                                                        [deipnon] 

  41 

Griekse termen: δελφις ‘dolfijn’. Het woord wordt gebruikt als toespeling op 
Delphi: zowel Dionysos als Apollo wordt als dolfijn voorgesteld [zie Dier: 
dolfijn: term: δελφις (Gr.)]                                                      [delphis, delfis] 

  2 

Griekse termen: Δελφυνη, naam van de (vrouwelijke) slang van Delphi; vgl. 
Δελφυνης en Пυθων [zie Ivn: Delphyne (Δελφυνη) (Gr.) (vr. slangenmonster)] 
                                                                                        [Delphune, Delfune] 

  2 

Griekse termen: Δελφυνης, naam van de (mannelijke) slang van Delphi; vgl. 
Δελφυνη en Пυθων [zie Ivn: Delphynes (Δελφυνης) (Gr.) (mann. 
slangenmonster)]                                                            [Delphunes, Delfunes] 

  2 

Griekse termen: δεοι Ουρανιωνες ‘hemelse goden’ of kortweg Ουρανιωνες 
‘hemelingen’ i.e. de Olympische goden [zie Godenstelsel: godengroep: 01.: 
‘Ouraniones’ (Ουρανιωνες) (Gr.); God: ‘Hemeling’ (Ουρανιων) (Gr.)] 
                                                                                            [deoi Ouraniones] 

  2 

Griekse termen: δεπας ‘beker’, waarin Helios zijn nachtelijke reis over het 
water volbrengt als variant op de reddende kist. Vgl. λεβης en φιαλη [zie Vat: 
beker: term: δεπας (Gr.)]                                                                     [depas] 

  21 

Griekse termen: διακονος ‘dienaar’, zoals Hermes genoemd wordt [zie Beroep 
en functie: dienaar: term: διακονος (Gr.); God: intermediair: dienaar: term: 
διακονος (Gr.)]                                                                                [diakonos] 

  29 

Griekse termen: δικας και θεμιστες zie Θεμις: δικας και θεμιστες   - 

Griekse termen: διοπετης ‘uit de hemel gevallen’. Verwant met IE *diēus {zie 
Werkzaamheid: neervallen: term: διοπετης (‘uit de hemel gevallen’) (adj.) 
(Gr.)]                                                                                               [diopetes] 

  44 

Griekse termen: Διος κωδιον ‘Zeus’ schapenvacht’, waarop de mysten tijdens 
de Eleusinische mysteriën ter reiniging moesten gaan staan. Analyse: Volgens 
Jane Harrison (‘Prolegomena’) heeft het woord διος (oorspronkelijk) niets met 
(de genitief) van Zeus van doen: de term was eigenlijk διον κωδιον ‘het 
goddelijke of magische vlies’ [zie Huid: schapenvel: ‘Διος κωδιον’ (‘Zeus’ 
schapenvacht’) (Gr.); Religieus voorwerp: vachtfetisj van Zeus (‘Διος κωδιον’) 
(Gr.)]                                                                       [Dios kodion, dion kodion] 

  59 

Griekse termen: Διοσκουροι (Dioscuren) ‘zonen van God’, Griekse 
tweelinggoden die bescherming boden; ook een aanduiding voor andere IE 
tweelinggoden in het algemeen [zie Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: 
broederpaar: tweelinggoden: ‘Dioscuren’ (Διοσκουροι) (Gr.); God: ‘Zonen van 
God’ (Διοσκουροι) (Gr.); God: groep: godenpaar: tweelinggoden (dioscuren, 
dioscurische goden); God: zoon van ~: term: διοσκουροι (pl.) (Gr.)] 
                                                                                                    [Dioskouroi] 

  26 

Griekse termen: Διπυλον ‘Dubbelpoort’, de voornaamste stadspoort van 
Athene [zie Poort: loc.: Athene, ~ van: ‘Dipylon’ (Διπυλον) (Gr.)]       [Dipulon] 

  43 

Griekse termen: δοκανα (pl.) ‘twee rechtopstaande balken, verbonden door 
een dwarsbalk’, m.n. de Spartaanse heilige balken in de vorm van een lat. H of 
een gr. Π, misschien een cultussymbool van de Griekse dioscuren en tegelijk 
een vuurwerktuig waarmee het heilige noodvuur ontstoken werd (zie Ραος en 
Germ. termen: Askr (on.)) [zie Religieus voorwerp: balken: term: δοκανα (pl.) 
(Gr.); Voorwerp: vuurwerktuig: term: δοκανα (pl.) (Gr.)]                    [dokana] 

  48 

Griekse termen: δοξα ‘roem, glorie’ [zie Heerschappij: eer: term: δοξα (Gr.)] 
                                                                                                             [doxa] 
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Griekse termen: δουλος (κατοχος, δεσμος) θεου ‘slaaf, gevangene, gebondene 
van God’, dus ‘gebonden slaaf’, diverse termen als aanduiding van de dienaren 
van Serapis, de Egyptisch-Griekse god van de onderwereld [zie Beroep en 
functie: dienaar, gods-: slaaf der goden: ‘gebonden slaaf’: term: δουλος 
(κατοχος, δεσμος) θεου (Gr.)]          [δουλος θεου, κατοχος θεου, δεσμος θεου, 
doulos Theou, katochos theou, desmos theou] 

  54 

Griekse termen: δρακων ‘slang’, naar wie het volk van de Dragani in Οφιουσσα 
(Iberië) (zie aldaar) zijn genoemd [zie Slang: term: δρακων (Gr.); Ivn: Dragani 
(Ib.) (volk); Slang: term: δρακων: Dragani (lat.) (volk) (Gr.)]               [drakon] 

  59 

Griekse termen: δρυας (pl.) ‘eiknimf’, maar ook een term voor boom- en 
woudnimfen in ’t algemeen. De dryaden aten eikels om de toekomst te kunnen 
voorspellen. Het Latijn heeft de term overgenomen [zie Geest: nimf: eiknimf: 
dryade (gr. δρυας (sg.), δρυαδες (pl.); lat. dryades, var. driadae (pl.)) (Gr.)] 
                                                                                                            [druas] 

  59 

Griekse termen: Δρυνεμετον (gr.-galat.) zie Kelt. termen: nemeto*: 
drunemeton (Δρυνεμετον) (gr.-galat.) 

 

Griekse termen: δρωμενα, heilige ‘handelingen’, zoals die tijdens de Epopteia 
van de Eleusis-mysteriën werden getoond [zie Rite: rituele handeling: term: 
δρωμενα (pl.) (Gr.)]                                                                         [dromena] 

  28 

Griekse termen: δωτηρ εαων ‘schenker van alle goede gaven’, een naam van 
Hermes, de aardgod, maar ook een karakteromschrijving van alle IE goden [zie 
Ivn: Hermes (1): ‘Doter eaon’ (Δωτηρ εαων) (Gr.) (god); God: ‘Schenker van 
alle goede gaven’ (δωτηρ εαων) (Gr.); Beroep en functie: gever: term: δωτηρ 
(Gr.)]                                                                                           [doter eaon] 

  53  55 

Griekse termen: εγχος ‘lans’, eig. ‘fallus’, waarmee Noreen en Malone 
verband leggen met de betekenis van de Germaanse god Ingwaz, dus de 
fallusgod; vgl. PN Ongenþeow [zie Wapen: speer: term: εγχος (Gr.); 
Seksualiteit: fallus: term: εγχος (Gr.); Ivn: Egill (1) Aunsson = oe. Ongenþeow 
(Germ.) (koning)]                                                                                [egchos] 

  47 

Griekse termen: ειδωλον ‘schaduwbeeld’, dat de Joodse godin Wijsheid, 
Hokma, op de wateren wierp [zie Licht en duisternis: schaduw van Hokma 
(Isr.); Licht en duisternis: schaduw: term: ειδωλον (Gr.)]                    [eidolon] 

  31 

Griekse termen: Ειλειθυια (Eileithyia), een geboortegodin; soms is er sprake 
van een groep geboortegodinnen: de ειλειθυιαι = ilithyiën. Zie ook Ereutija 
(myc.) [zie Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Eileithyiai’ 
(ilithyiën, ειλειθυιαι) (Gr.); Ivn: Eileithyia (Gr.-Myc.) (godin)]         [Eileithuija, 
Eileithuiai] 

  26 

Griekse termen: είμαρμενη ‘het toegedeelde, het lot’, verwant met gr. μερος, 
μοιρα en IE *(s)mer [zie Lot: noodlot: term: είμαρμενη (Gr.); Eén: deel: term: 
είμαρμενη (Gr.)]                                                                         [heimarmene] 

  58 

Griekse termen: ειρεσιωνη (< ειρος ‘wol’), ‘met wol behangen olijftak’, 
gebruikt als meitak waaraan men, behalve wol, baksels hing, vooral op Samos 
en in Syracuse [zie Boom: losse, als symbool gebruikte ~ of tak: meitak: term: 
ειρεσιωνη (Gr.); Voorwerp: wol: term: ειρος (Gr.)]                           [eiresione] 

  28  43 

Griekse termen: ειρος zie ειρεσιωνη   - 

Griekse termen: έκατομβη, offer van een quasi-aantal van 100 ossen; vgl. de 
overdrijving in de beschrijving van offers in India, een IE verschijnsel volgens 
Burkert [zie Offer: naam: ‘έκατομβη’ (Gr.)]                                  [hekatombe] 

  53 

Griekse termen: ελπις ‘hoop’, die achterblijft in de pot van Pandora [zie 
Karakter en gedrag: hoop: term: ελπις (Gr.)]                                          [elpis] 

  2 

Griekse termen: ενερθε ‘van onderen’, misschien verwant met ‘noorden’ [zie 
Kosmografie en geografie: weg: richting: neerwaarts: term: ενερθε (Gr.)] 
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                                                                                                        [enerthe] 

Griekse termen: εντελεια  ‘voleinding’ (Aristoteles) als principe van de 
totaliteit [zie Totaliteit: volmaaktheid: term: εντελεια (Gr.)]             [enteleia] 

  26 

Griekse termen: Εποπτεια ‘schouwen’ van de geheimen door de myste tijdens 
de tweede wijding in de Eleusis-mysteriën [zie Rite: initiatierite: 
mysteriewijding: Εποπτεια (‘aanschouwing’), tweede wijding in de Eleusis-
mysteriën (Gr.); Waarneming: zien: term: εποπτεια (Gr.)]                [epopteia] 

  28 

Griekse termen: ερεβινθος ‘erwt’; zie ook Overige niet-IE termen: –nth(os) 

(pelasg.) [zie Vegetatie: erwt: term: ερεβινθος (Gr.)]                    [erebinthos] 

  53 

Griekse termen: Ερεβος ‘diepe duisternis’, 1. de onderwereld, 2. god der 
duisternis en zoon van Chaos. Hij huwde Nyx, uit wier verbintenis Ήμερα (Dag) 
en Άιθηρ (Ether) voortkwamen. Het betreft hier een vorm van polaire 
schepping (these – antithese – synthese) [zie Licht en duisternis: duisternis: 
term: ερεβος (Gr.); Ivn: Erebus (Gr.) (god/personificatie van de duisternis); 
God: ‘Duisternis’ (Ερεβος) (Gr.); Dodenrijk: ‘Erebos’ (Ερεβος) (Gr.)]    [Erebos] 

  2  50 

Griekse termen: ερεχθειν ‘verscheuren, teisteren’, volgens Bartholomae 

verwant met skt. rākṣasa, een demon [zie Dood en leven: vernietiging: term: 

ερεχθειν (vb.) (Gr.)]                                                                      [erechthein] 

  12 

Griekse termen: Ερεχθειον (Erechtheion), tempel op de Akropolis, genoemd 
naar de mythische koning Erechtheus (Ερεχθευς). In de Odyssee heet het het 
‘huis van Erechtheus’, dat Athena betreedt [zie Heiligdom: tempel van 
Erechtheus (Erechtheion (Ερεχθειον)) te Athene (Gr.)] 

  53 

Griekse termen: Ερινυς (Erinys) ‘wraak’, genormaliseerde naam van een 
(wraak)godin die voorkomt op Lineair-B-tabletten uit Knossos en die 
gerelateerd kan worden aan Demeter Erinys (Arcadië), de moeder van het 
paard Areion [zie Ivn: Demeter: ‘Erinys’ (Ερινυς), ~ (van Thelpusa (Θελπουσα)) 
(Gr.) (godin); God: ‘Wraak’ (Ερινυς) (Gr.); Ethiek: straf: wraak: term: ερινυς 
(Gr.)]                                                                                                  [Erinus] 

  53 

Griekse termen: έρμα zie Έρμης   - 

Griekse termen: Έρμης (Hermes) ‘hij van de steenhoop’, zoon van Zeus en 
Maia en bode der goden. Hermes was oorspronkelijk misschien een trekgod van 
de Grieken. De steenhopen gaven de route aan. Later stonden aan straten en 
bij kruisingen zg. hermen (έρμαι), rechtopstaande stenen, voorzien van een 
hoofd. Een έρμα is dan ook oorspronkelijk een steenhoop [zie Ivn: Hermes (1) 
(Gr.) (god); God: ‘Steenhoopgod’ (Έρμης) (Gr.); Steen: heilige opgerichte ~: 
herme = Hermessteen (έρμα) (Gr.); Aardhoogte: steenhoop: term: έρμα (Gr.)] 
                                                                                             [Hermes, herma] 

  28 

Griekse termen: ερυθρος: Ερυθεια ‘rode (eiland)’, waarschijnlijk de plaats 
waar nu het Spaanse Cádiz ligt en die vroeger een eiland was. De naam 
verwijst naar de rode kleur van de ondergaande zon. Erytheia was daarom de 
plaats waar men de tuin van de Hesperides vermoedde. Ook droeg een van 
deze nimfen deze naam [zie Ivn: Gadir: ‘Erytheia’ (2) (Ερυθεια (2)) (Gr.-Sp.) 
(eiland, tZv Sevilla, Andalusië); Ivn: Erytheia (1) (Gr.) (een der Hesperides); 
Geest: ‘Rode’ (Erytheia) (Gr.); Kleur: rood: term: ερυθρος: Erytheia (eiland en 
nimf) (Gr.)]                                                                       [eruthros, Erutheia] 

  59 

Griekse termen: Έσπεριδες (Hesperiden) (pl.) (< έσπερα ‘1. westen, 2. 
avond’), ‘dochters van Hesperos (Έσπερος)’, een groep nimfen die de Tuin der 
Hesperiden en de gouden appels bewaken [zie Geest: nimf: avondnimf: 
Hesperide (Έσπεριδες (alleen pl.) (Gr.)]                                        [Hesperides] 

  19 

Griekse termen: Έσπερος ‘avondster’, de zoon van Ηως (Eos) en de broer van 
Ηωσφορος of Φωσφορος, de morgenster. Ze vormden een tweeling (maar 
waren halfbroers) en werden daarom geïdentificeerd met de Dioscuren [zie 

  48 
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Ivn: Hesperus (Gr.) (god/personificatie van de avondster); God: ‘Avond’ 
(Έσπερος) (Gr.); Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): avondster: ‘Hesperos’ 
(Έσπερος) (Gr.)]                                                                              [Hesperos] 

Griekse termen: εσχαρα ‘aardgroeve’, waarin tijdens de Anthesteriën de 
dodenoffers werden gebracht [zie Aardformatie: aardgroeve: offerput: term: 
εσχαρα (Gr.)]                                                                                    [eschara] 

  22 

Griekse termen: Ετεοβουταδαι ‘de echte afstammelingen van Boutes’, een 
priesterfamilie die zegt af te stammen van de herder, priester, boer, krijger 
en Argonaut Boutes (βουτης ‘herder’) en die de priesterschappen bekleedde 
van Athena Polias en Poseidon Erechtheus in het Erechtheion op de Akropolis 
[zie Priester: groep: ‘Eteoboutadai’ (Ετεοβουταδαι) (Gr.)] 

  53 

Griekse termen: ευδιος ‘midden op de dag’. Verwant met IE * diēus {zie Tijd: 
dag: middag: term: ευδιος (‘midden op de dag’) (Gr.)] 

  44 

Griekse termen: ευκτο ‘hij sprak een gebed of hij sprak een eed uit, vgl. av. 
aoxta, termen van IE oorsprong m.b.t. ‘gebed’ en ‘eed’. ευκτο (< ευχομαι) 
komt overigens alleen voor in de Thebaïs, fragm. 3 [zie Eed: term: ευκτο (‘hij 
sprak’, zoals bij een eed)  (Gr.); Eed: term: aoxta (‘hij sprak’, zoals bij een 
eed) (Ir.); Taal: gebed: term: aoxta (‘hij sprak’, zoals in een gebed) (Ir.); Taal: 
gebed: term: ευκτο (‘hij sprak’, zoals in een gebed) (Gr.)] 

  53 

Griekse termen: ευλαβεια ‘voorzichtigheid’, m.n. t.a.v. offeren [zie Karakter 
en gedrag: voorzichtigheid: term: ευλαβεια (Gr.)] 

  43 

Griekse termen: Ζαμολξις zie Overige IE termen: Ζεμελειξιν* (thrac.)   - 

Griekse termen: Ζευς πατηρ, de oude IE hemelgod met vaderlijke macht; vgl. 
lat. Jupiter, ill. Δειπατορος, germ. Tīwaz. Analyse: IE *deieu ‘glanzen, stralen’ 
(en het aan deze wortel verwante IE *diēus ‘dag’ > ‘(heldere)hemel’ > ‘god van 
de stralende hemel’) [zie Ivn: Zeus (1): ‘Pater’ (Πατηρ), ~ (Gr.) (god); God: 
‘Vader’ (Πατηρ) (Gr.); Familierelaties: vader: term: πατηρ, Ζευς (god) (Gr.); 
Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Ζευς πατηρ) (Gr.)] 
                                                                                                    [Zeus pater] 

  44 

Griekse termen: ήγεμων ‘leider’. Misschien is er verband met kelt. ogmios, 
ogma dat dan ‘heer van het gevolg’ moet luiden [zie Heerser: leider: term: 
ήγεμων (Gr.)]                                                                                  [hegemon] 

  58 

Griekse termen: Ηλυσιον (Elysium of de Elyzeese velden), paradijs in het verre 
westen, later in de onderwereld [zie Kosmografie en geografie: eiland, 
mythisch: doden of gelukzaligen, westelijk - der: ‘Elysion’ (Ηλυσιον, Elysium of 
Elyzeese velden) (Gr.)]                                                                   [Elusion] 

  3 

Griekse termen: ήμερα ‘dag’. Als godin is Hemera de dochter van Erebos en 
Nyx en de zuster van Aither [zie Tijd: dag: term: ήμερα (Gr.); Ivn: Hemera 
(Gr.) (godin/personificatie van de dag); God: ‘Dag’ (Ήμερα) (Gr.)]      [hemera] 

  50 

Griekse termen: ήνια ‘teugel’, dat Polomé verbindt met Ase [zie Voorwerp: 
teugel: term: ήνια (Gr.)]                                                                       [henia] 

  44 

Griekse termen: ήρως ‘heros’, 1. ‘held’, 2. dodengeest van een beroemde 
voorvader (held), die voor het welzijn van zijn nakomelingen blijft zorgen [zie 
Halfgod: held: term: ήρως (Gr.); Halfgod: heros: term: ήρως (Gr.)]       [heros] 

  26  54 

Griekse termen: ηχη ‘lawaai’, dat volgens ts. Antaios samenhangt met IE √ 
*u̯agh ‘schreeuwen’ en daarmee met protokelt. *u̯aghlo en oi. fál [zie Geluid: 
lawaai: term: ηχη (Gr.)]                                                                         [eche] 

  59 

Griekse termen: θαλλω ‘spruiten, groeien’; vgl. got. dulþs [zie Dood en leven: 
groei: term: θαλλω (vb.) (Gr.)]                                                             [thallo] 

  43 

Griekse termen: θεαι μεγαλαι ‘grote godinnen’, nl. mysteriegoden en 
heilanden [zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Theai megalai’ (θεαι μεγαλαι) 
(Gr.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: μεγαλος (Gr.); God: term: 

  26 
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θεα μεγαλη (‘grote godin’) (fem.) (mysteriegodin of heiland) (Gr.); God: 
‘Grote goden’ (θεοι μεγαλοι / θεαι μεγαλαι (fem.)) (Gr.)]          [theai megalai] 

Griekse termen: Θεμις: δικας και θεμιστες ‘de besluiten en de instellingen en 
wetten uit de aarde afkomstig’, vooral verbonden met Demeter [zie Wet en 
orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: θεμιστες (Gr.)]   
                                                                           [themis, dikas kai themistes] 

  21  26  29  55 

Griekse termen: θεοι μεγαλοι ‘grote goden’, nl. mysteriegoden en heilanden 
[zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Theoi megaloi’ (θεοι μεγαλοι) (Gr.); 
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: μεγαλος (Gr.); God: term: θεος 
μεγαλος (‘grote god’) (mysteriegod of heiland) (Gr.); God: ‘Grote goden’ (θεοι 
μεγαλοι / θεαι μεγαλαι (fem.)) (Gr.)]                                      [theoi megalaoi] 

  26 

Griekse termen: θεοσεβης ‘godvruchtig, vroom’. In Germaanse teksten 
vertaald door guþblostreis ‘offeraar’ [zie Priester: term: guþblostreis (= 
θεοσεβης) (Germ.) (offerpriester); Karakter en gedrag: vroomheid: term: 
θεοσεβης (adj.) (Gr.)]                                               [theosebes, guthblostreis] 

  42 

Griekse termen: Θηβη zie κιβωτιον   - 

Griekse termen: θολος, rond, bijenkorfachtig gebouw met koepelvormig dak, 
zowel sacraal als profaan [zie Bouwwerk: bouwstijl: koepelgebouw: term: 
θολος (Gr.); Heiligdom: type: θολος (Gr.); Graf: 3. type: koepelgraf: term: 
θολος (bijenkorfgraf) (Gr.)]                                                                  [tholos] 

  53  55 

Griekse termen: θρονος ‘troon’ [zie Troon: term: θρονος (Gr.)]          [thronos]   21 

Griekse termen: θρονος του Αμυκλαιου ‘troon van Amyklai’, gebouw in de 
nabijheid van Sparta, waarop een beeld van Apollo stond en dat beschouwd 
werd als zijn troon en het graf van Hyakinthos. Het is dus een graftroon [zie 
Troon: graf(heuvel)troon: ‘θρονος του Αμυκλαιου’ (Gr.); Graf: 1. loc.: Amyklai 
(‘θρονος του Αμυκλαιου’), ~ van Hyakinthos te (Gr.)]   [thronos tou Amuklaiou] 

  21 

Griekse termen: Ίερνοι ‘Ieren’, naam gegeven aan de Ieren door de Carthaagse 
zeevaarder Himilco in diens verloren gegane Periplus, geciteerd door de 
Romeinse schrijver Avienus in Ora Maritima. Analyse: De naam is aldus tot 
stand gekomen: protokelt. *Éveriju of *Īwerijū ‘land, grond’ is de naam die de 
continentale Kelten gaven aan Ierland. De Grieken namen deze naam over als 
Hivera, waarin ze het woord hiera ‘heilig (eiland)’ meenden te herkenden. 
Avienus noemde de Ieren vervolgens Hierni (Himilco: Ίερνοι) (bron: Dáithí Ó 
hÓgáin, ‘The Celts: a history’; WP Avienus en Himilco). Een andere afleiding is 
de volgende: *Īwerni (volksnaam), dat de Grieken overnamen als Ιερνη 
(landnaam), later Ίερνοι, Hierni (Himilco, 6e eeuw v.Chr. (Avienus)) en 
vervolgens Ιουερνοι (Ptolemaeus, 2e eeuw v.Chr.), en Hiberni (Romeinen) 
(bron: WP Gaels: John Koch (ed.), ‘Celtic culture’). Zie ook Latijnse termen: 
Hibernia; Kelt. termen: Érainn [zie Ierland: Ίερνοι (Himilco/Avernus) (Gr.) 
(volk); Ierland: Ιουερνοι (Ptolemaeus) (Gr.) (volk)]    [ Hiernoi, Ierne, Iouernoi] 

  58 

Griekse termen: ίερος ‘heilig’; zie ook άζεσθαι [zie Religieus fenomeen: 
heiligheid: heiliging: term: ίερος (adj.) (Gr.)]                       [hieros, hezesthai] 

  41 

Griekse termen: ίερος γαμος ‘heilig huwelijk’, het rituele huwelijk, de hiëros 
gamos, is een paringsritueel dat verricht wordt tussen goden, tussen goden en 
mensen, of tussen mensen als imitatio dei [zie Huwelijk: heilig ~ (= hiëros 
gamos)]                                                                                     [hieros gamos] 

  19 

Griekse termen: ίκανω, ίκνεω- ‘komen’, waarmee Müllenhoff verband legt met 
de betekenis van de Germaanse god Ingwaz, nl. ‘de gekomene’ [zie Reis: 
komst: term: ίκανω, ίκνεω- (vb.) (Gr.)]                                   [hikano, hikneo] 

  47 

Griekse termen: Ιουερνοι zie Ίερνοι   - 
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Griekse termen: ις 1. ‘pees’, 2. ‘kracht’. Er is sprake van een woordspeling, 
wanneer Typhon Zeus’ pezen doorsnijdt en hem dus zijn kracht ontneemt [zie 
Lichaam: pees: term: ις (Gr.); Macht en kracht: kracht: term: ις (Gr.)]        [is] 

  2 

Griekse termen: ιχνια ποδων ‘voetsporen, -afdrukken’, m.b.t. de herkenning 
van een god aan zijn voeten [zie Mythologie: motief: voet: herkenning van de 
god aan zijn voet; Lichaam: voet: voetafdruk: term: ιχνιον ποδων (Gr.)] 
                                                                                                 [ichnia podon] 

  39 

Griekse termen: Καβειροι (Cabiren), groep van mysteriegoden bij de 
Egyptenaren en de Grieken [zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Cabiren’ 
(Καβειροι) (Eg.-Gr.)]                                                                         [Kabeiroi] 

  26 

Griekse termen: καλος 1. ‘gezond’, ‘schoon, edel’, verwant met germ. *hailaz* 
[zie Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: καλος (adj.) (Gr.); Welzijn 
en ziekte: gezondheid: term: καλος (adj.) (Gr.)]                        [kalos] 

  41 

Griekse termen: κανθαρος, drinkbeker met twee handvatten, het vat van 
Dionysos, gebruikt tijdens de Dionysos-mysteriën [zie Vat: beker: term: 
κανθαρος (Gr.)]                                                                             [kantharos] 

  53 

Griekse termen: κανουν ‘offermand’ met hoorns [zie Voorwerp: mand, offer-: 
term: κανουν (Gr.)]                                                                            [kanoun] 

  22 

Griekse termen: καρηνον 1. ‘hoofd’, 2. ‘bergtop’. Er is sprake van een 
vergelijking tussen een berg en het hoofd van Zeus, die uit de aarde verrijst; 
vgl. κορυφη [zie Aardhoogte: bergtop: term: καρηνον (Gr.); Hoofd: term: 
καρηνον (Gr.)]                                                                                  [karenon] 

  2 

Griekse termen: Καστωρ zie κεκασμαι: Καστωρ   - 

Griekse termen: κεκασμαι ‘glanzen’ [zie Licht en duisternis: schittering: term: 
κεκασμαι (vb.) (Gr.)]                                                                       [kekasmai] 

  48 

Griekse termen: κεκασμαι: Καστωρ ‘de schitterende’ (~ κεκασμαι ‘glanzen’), 
tweelinggod, broer van Πολυδευκης (zie bij λευκος). Ze vormen de (Griekse) 
Dioskouroi, wier namen naar het hemelse licht verwijzen [zie Ivn: Castor (1) 
(Gr.- L/R) (tweelinggod); God: ‘Schitterende’ (Καστωρ) (Gr.); Licht en 
duisternis: schittering: term: κεκασμαι: Καστωρ (PN) (Gr.)]  [kekasmai, Kastor] 

  48 

Griekse termen: Κενταυροι (Centauren) (pl.), paarddemonen met menselijk 
bovenlijf [zie Geest: paarddemon: Centauren (Κενταυροι) (pl.) (Gr.)] 
                                                                                                     [Kentauroi] 

  39 

Griekse termen: κερνος, een cultusvat in de vorm van een schotel, omgeven 
door potjes [zie Vat: offerschaal: term: κερνος (Gr.)]                          [kernos] 

  53 

Griekse termen: κηρ ‘Ker’, vrouwelijke doodsdemon [zie Geest: 
noodlotsdemon: ker (κηρ) (Gr.)]                                                               [Ker] 

  39 

Griekse termen: κηρυκειον ‘herautstaf die in twee ineengevlochten takken 
uitloopt’, maar er zijn ook ‘ijzeren en koperen herautstaven’ (κηρυκια σιδηρα 
και χαλκα). Analyse: κηρυκειον < κηρυξ ‘heraut’ [zie Staf: scepter: term: 
κηρυκειον (‘herautstaf’) (Gr.)]                                                       [kerukeion] 

  29 

Griekse termen: κιβωτιον ‘kist’, volgens Hesychios de betekenis van de Griekse 
stad Thebe (Θηβαι of Θηβη), vgl. eg. zebet, hebr. tēbâ ‘(doods)kist’. De naam 
is een verwijzing naar de kist van Demeter, haar eigenlijke woning, het 
dodenrijk [zie Ivn: Thebe (1): ‘Kibotion’ (κιβωτιον (‘kist’)) (Gr.) 
(topogr./archeol. site, tZWv Chalkis en tNWv Athene, Centraal-Griekenland); 
Kist: mysteriënkist: term: κιβωτιον (Gr.); Kist: mysteriënkist: term: Θηβη 
(Gr.)]                                                                                   [kibotion, Thebai] 

  26 

Griekse termen: κισσος ‘klimop’; zie ook Overige niet-IE termen: –ss(os) 

(pelasg.) [zie Vegetatie: klimop: term: κισσος (Gr.)]                             [kissos] 

  53 

Griekse termen: κιστη μυστικη ‘mysteriënkist’, m.n. de kist van Demeter en de 
kist van Dionysos [zie Kist: mysteriënkist: term: κιστη μυστικη (Gr.)] 
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Griekse termen: κλεος αφθιτον ‘onsterfelijke roem’, een kenmerkende vaste 
uitdrukking die gekoppeld wordt aan de held in de IE literatuur [zie 
Heerschappij: eer: term: κλεος αφθιτον (‘onsterfelijke roem’) (Gr.)]  
                                                                      [kleos aphthiton, kleos afthiton] 

  53 

Griekse termen: κοινος Έρμης’ de gemeenschappelijke Hermes’, naam van 
Hermes, d.w.z. Hermes van beide partijen, de verzoener [zie Ivn: Hermes (1): 
‘Koinos’, ~ (κοινος Έρμης) (Gr.) (god); God: ‘Gemeenschappelijke Hermes’ 
(κοινος Έρμης) (Gr.); Eén: vereniging: term: κοινος (‘gemeenschappelijk’) 
(adj.) (Gr.)]                                                                            [koinos Hermes] 

  55 

Griekse termen: κοιρανος ‘heerser, bevelhebber’, verwant met germ. Herjann 
(zie aldaar) [zie Heerser: leider, militaire: term: κοιρανος (Gr.)]       [koiranos] 

  45 

Griekse termen: κολοσσος ‘groot standbeeld’, de letterlijke betekenis van de 
term die Strabo gebruikt voor de ‘grote pop van stro en hout’ (κολοσσον 
χορτου και ξυλων) die de Galliërs maakten om er dieren en mensen in te 
gooien ten behoeve van een verbrandingsoffer. Caesar gebruikt de term 
simulacrum m.b.t. hetzelfde gebruik [zie Kunst en schrift: beeld: term: 
κολοσσος (Gr.)]                                      [kolossos, kolosson chortou kai xulon] 

  59 

Griekse termen: Κορη (Kore) ‘maagd’, m.n. naam van Persephone. Als maagd 
of maagdelijke moeder (κορη, παρθενος) werd in Rome de slavin beschouwd, 
die offerde aan de geest in de haard en diens bruid was, zoals de vilica, 
Ocresia (de moeder van Servius Tullius) en de virgo Vestalis [zie Persephone: 
‘Kore’ (Κορη) (Gr.) (godin); God: ‘Maagd’ (Κορη) (Gr.); Geslacht en rijpheid: 
maagd: term: κορη (tevens godinnennaam) (Gr.); Geslacht en rijpheid: maagd: 
term: παρθενος (Gr.)]                                                           [kore, parthenos] 

  2  54 

Griekse termen: κορυφη 1. ‘hoofd’, 2. ‘bergtop’. Er is sprake van een 
vergelijking tussen een berg en het hoofd van Zeus, die uit de aarde verrijst; 
vgl. καρηνον [zie Aardhoogte: bergtop: term: κορυφη (Gr.); Hoofd: term: 
κορυφη (Gr.)]                                                                       [koruphe, korufe] 

  2 

Griekse termen: Κουρητες (Cureten) ‘jonge mannen’, een groep geesten in de 
gedaante van jongelingen die de jonge Zeus beschermden [zie Geest: 
beschermgeest: Cureten (Κουρητες) (pl.) (Gr.); Geslacht en rijpheid: jonge 
man: term: κουρητες (pl.) (tevens naam van een groep geesten) (Gr.)] 
                                                                                                       [Kouretes] 

  2 

Griekse termen: κουρος, 1. ‘zoon’, 2. ‘jongen’, zoals Ploutos, die in de cultus 
van de Eleusinische mysteriën wordt toegevoegd naast Demeter en Persephone 
(Kore) [zie Familierelaties: zoon: term: κουρος (Gr.); Geslacht en rijpheid: 
jonge man: term: κουρος (Gr.)]                                                           [kouros] 

  2 

Griekse termen: κουροτροφος ‘een jongen voedend’, een term die m.n. de 
moedergodin met haar kind aanduidt, ook in de sculptuur [zie God: 
moedergodin met kind: term: κουροτροφος (adj.) (Gr.); Kunst en schrift: 
beeld, vrouwen-: Kourotrophos-type]                      [kourotrophos, kourotrofos] 

  53 

Griekse termen: Κραναιος ‘van het gehoornde vee’ (?), een epitheton van 
Hermes volgens een inscriptie, gevonden in de Agios Antonios-grot te Patsos 
(Kreta). Hesychius verbindt Κραναιος met καρνος· βοσκημα, προβατον 
(‘(klein)vee’). καρνος zou dan in ’t bijzonder het ‘gehoornde’ vee zijn; vgl. 
κερας ‘hoorn’ (Liddell-Scott). Nilsson (M.M.R., p. 72-73) vindt deze uitleg 
voorstelbaar, aangezien Hermes de god van het vee is, maar acht die niet 
bewezen [zie Ivn: Hermes (1): ‘Kranaios’ (Κραναιος), ~ (Gr.) (god); God: ‘Vee, 
van het’ (Kranios) (Gr.); Aardformatie: grot: ‘Agios Antonios-grot’ (Σπηλαιο 
Αγιου Αντωνιου) = ‘Hermes Kranaios-grot’ (Σπηλαιο του Κραναιου Έρμου) te 
Patsos (Gr.-Kreta)                                             [Kranaios, boskema, probaton] 
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Griekse termen: Κρηταγενες (Kretagenes) ‘op Kreta geboren’, naam van Zeus 
[zie Zeus: ‘Kretagenes’ (Κρηταγενες), ~ (Gr.) (god); God: ‘Op Kreta geborene’ 
(Κρηταγενες) (Gr.); Dood en leven: geboorte: term: γενες, Κρητα (‘op Kreta 
geboren’) (naam van Zeus) (Gr.)]                                                  [Kretagenes] 

  2 

Griekse termen: κριοφορος ‘ramsdrager’, zoals Zeus en Hermes, die dragers 
zijn van de ramsvacht [zie Beroep en functie: drager van de ramsvacht: term: 
κριοφορος (Gr.)]                                                            [kriophoros, krioforos] 

  48 

Griekse termen: κρυπτον ονομα, bijnaam of omschreven aanduiding van een 
wezen i.p.v. de echte naam, vooral in toverspreuken [zie Taal: naam, 
persoons-: bijnaam: term: κρυπτον ονομα (Gr.)]                     [krupton onoma] 

  40 

Griekse termen: κτημα ‘bezit’, zoals de slaaf bezit is: κτημα τι εμψυχον ‘een 
bezit, maar levend’ (Aristoteles); χαλεπον κτημα ‘een moeilijk te behandelen 
bezit’ (Plato) [zie Bezit en roof: bezit: term: κτημα (Gr.)]  
                                                                                     [ktema ti empsuchon] 

  54 

Griekse termen: κυκεων, een mengdrank, gebruikt tijdens de Mysteriën [zie 
Eten en drinken: drank, meng-: term: κυκεων (Gr.)]                           [kukeon] 

  2 

Griekse termen: Κυπρος (Cyprus) ‘koper’-eiland, een betekenis die pas later 
via het lat. aes cyprium (‘Cyprisch koper’) aan Cyprus werd verleend [zie Ivn: 
Cyprus (Gr.-Cyprus) (eiland, oostelijke MZ)]                                         [Kupros] 

  53 

Griekse termen: κυριος ‘heer’, m.n. als aanduiding van Jezus Christus [zie 
Heerser: leider: term: κυριος (Gr.)]                                                      [kurios] 

  48 

Griekse termen: κωιδιον ‘schapenvacht’, zoals Διος κωιδιον ‘Zeus’ 
schapenvacht’. Zeus draagt de ramsvacht als teken van verzoening [zie Huid: 
schapenvel: term: κωιδιον (Gr.)]                                                  [Dios kodion] 

  48 

Griekse termen: κωμος 1. ‘feestoptocht (van vrolijke schare)’, 2. ‘schare, 
menigte’, zoals de κωμος Έκατης ‘schare van Hekate’, rondzwervende zielen 
en geesten, soms met honden [zie Kringloop: rite: locale ~: term: κωμος (Gr.); 
Mens: menigte: term: κωμος (Gr.); Sociologie: gemeenschap van geesten: 
‘κωμος Έκατης’ (‘schare van Hekate’) (Gr.)]                           [komos Hekates] 

  43 

Griekse termen: λαας ‘steen’, een woordspeling op λαος ‘mensen’, het 
nageslacht van Deucalion en Pyrrha [zie Steen: term: λαας (Gr.); Mens: volk: 
term: λαος (Gr.)]                                                                            [laas, laos] 

  2 

Griekse termen: λαρναξ ‘kist’, waarin zowel Deucalion als Apollo werd 
vervoerd [zie Kist: term: λαρναξ (Gr.)]                                                 [larnax] 

  2  21 

Griekse termen: λασιος ‘ruigharig’, m.n. ter verklaring van de Germaanse god 
Ullr door F.R. Schröder [zie Lichaam: haar, verward: term: λασιος (Gr.)] 
                                                                                                            [lasios] 

  46 

Griekse termen: λεβης ‘ketel’, waarin Helios zijn nachtelijke reis over het 
water volbrengt als variant op de reddende kist. Vgl. δεπας en φιαλη [zie Vat: 
ketel: term: λεβης (Gr.)]                                                                       [lebes] 

  21  22 

Griekse termen: λεγομενα, heilige ‘woorden’ [zie Taal: woord: term: λεγομενα 
(pl.) (Gr.)]                                                                                     [legomena] 

  28 

Griekse termen: Λερνα (Lerna) (topogr.) zie Hett. en Hurr. termen:  arinna of 
arna (hett.) 

  - 

Griekse termen: Λευκιππος zie λευκος: Λευκιππος en Αλκιππος   - 

Griekse termen: λευκοπωλος zie λευκος: λευκοπωλος   - 

Griekse termen: λευκος ‘glanzend’ [zie Licht en duisternis: schittering: term: 
λευκος (adj.) (Gr.); Kleur: wit: term: λευκος (Gr.)]                              [leukos] 

  48 

Griekse termen: λευκος: Λευκιππος ‘wit paard’, een verwijzing naar de 
Dioscuren (vlgs De Vries). Λευκιππος was o.a. een vorst wiens dochters door de 
Dioscuren werden geroofd [zie Ivn: Leucippus van Messenië (Gr.) (prins); 
Paard: term: Λευκιππος (‘wit paard’) (Gr.)]                        [leukos, Leukippos] 
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Griekse termen: λευκος: λευκοπωλω ‘de twee witte veulens’, een verwijzing 
naar de Dioscuren. Wordt hier een dualis bedoeld of heeft De Vries zich vergist 
en hoort hiet een pluralis te staan: λευκοπωλοι? [zie Paard: term: λευκοπωλος 
(‘met het witte veulen’) (adj.) (Gr.)]                                  [leukos, leukopolo] 

  48 

Griekse termen: λευκος: Πολυδευκης ‘de schitterende’ (< Πολυλευκης ~ 
λευκος ‘glanzend’), tweelinggod, broer van Καστωρ (Castor). Zijn Romeinse 
benaming is Pollux. Ze vormen de (Griekse) Dioskouroi, wier namen naar het 
hemelse licht verwijzen [zie Ivn: Pollux (1) (Gr.-L/R) (tweelinggod); God: 
‘Schitterende’ (Πολυδευκης) (Gr.); Licht en duisternis: schittering: term: 
λευκος: Πολυλευκης > Πολυδευκης (PN) (Gr.)] [leukos, Poludeukes, Poluleukes] 

  48 

Griekse termen: Ληθη (Lethe) ‘vergetelheid’, rivier in het dodenrijk, 
gelijkgesteld met de Ladon of Ismenos bij Thebe. De zojuist aangekomen 
schimmen moesten van het water drinken om het aardse leven te vergeten [zie 
Wateren: rivier, mythische: Lethe (Ληθη) (Gr.); Psychologie: vergeten: term: 
ληθη (nom. act.) (tevens onderwereldrivier) (Gr.)]                                [Lethe] 

  26 

Griekse termen: λιβανος = λιβανωτος ‘wierook’, oorspronkelijke Semitische 
termen, zoals hebr. lĕbônâ ‘wierook’; vgl. gr. μυρον, hebr. mōr ‘mirre’ [zie 
Reiniging en verzorging: reinigingsmiddel: wierook: term: λιβανος = λιβανωτος 
(Gr.); Reiniging en verzorging: reinigingsmiddel: wierook: term: lĕbônâ 
(Hebr.)]                                                                              [libanos, libanotos] 

  53 

Griekse termen: λογιος ‘welsprekende’, een kenmerk van Hermes [zie Taal: 
welsprekendheid: term: λογιος (adj.) (Gr.)]                                          [logios] 

  29 

Griekse termen: λογος ‘woord’. In Lucianus’ beschrijving van een fresco van 
de Keltische god Herakles-Hercules (Ogmios) meent de gesprekspartner van de 
schrijver dat Herkules symbool staat voor λογος en niet Hermes [zie Taal: 
woord: term: λογος (Gr.); Kunst en schrift: voorstelling: Ogmios = Hercules (3) 
is d.m.v. een ketting …; Symboliek: Ogmios (Herakles (3)) in een fresco …] 
                                                                                                            [logos] 

  58 

Griekse termen: μαγος zie Iraanse termen: magus   - 

Griekse termen: μακαρων νησος ‘Eiland der zaligen’ (meestal pluralis), 
paradijs gelegen in het verre westen; de burcht Kadmeia van Thebe valt in 
dezelfde categorie en heet ook Eiland der zaligen [zie Bouwwerk: burcht: 
‘Cadmea’: ‘μακαρων νησος’ (Gr.); Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: 
doden of gelukzaligen, westelijk - der: ‘μακαρων νησος’ (Gr.)]  
                                                                                              [makaron nesos] 

  26 

Griekse termen: μαντικος θρονος ‘orakeltroon’, zoals die van Apollo [zie 
Troon: orakeltroon: term: μαντικος θρονος (Gr.)]                 [mantikos thronos] 

  21 

Griekse termen: μεγαρον, typisch Minoïsch-Myceens gebouw: langgerekt, met 
aan de korte zijde de ingang, vaak voorafgegaan door een voorportaal met 
twee zuilen. De stijl werd zowel voor profane als sacrale gebouwen gebruikt. 
In het Myceense paleis was het de mannenzaal. Volgens Burkert ligt 
waarschijnlijk niet het megaron aan de oorsprong van de klassieke tempel, 
maar de Geometrische tempel [zie Paleis: zaal: term: μεγαρον (Gr.); 
Bouwwerk: vertrek: zaal: term: μεγαρον (Gr.)]                                 [megaron] 

  53 

Griekse termen: μεθυ ‘mede’, vgl. Germ. termen: medhu* (germ.) [zie Eten en 
drinken: mede: term: μεθυ (Gr.)]                                                        [methu] 

  12  42 

Griekse termen: μελι. Benaming voor de offerdrank. Betekenis: 1. oorspr. 
‘honing’, 2. later ook ‘wijn’; vgl. Germ. termen: melit* (germ.) [zie Eten en 
drinken: mede: term: μελι (Gr.); Eten en drinken: honing: term: μελι (oorspr.) 
(Gr.); Eten en drinken: wijn: term: μελι (Gr.)]                                         [meli] 

  42 

Griekse termen: Μελιαι ‘esnimfen’, de ‘Melische nimfen’, die voortgekomen 
zijn uit het bloed van de door Kronos gecastreerde Ouranos en die de mensen 

  2 
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voortbrengen [zie Geest: nimf: esnimf: Melische nimfen (gr. Μελιαι, lat. 
Meliae) (pl.) (Gr.)]                                                                               [Meliai] 

Griekse termen: μερος ‘deel, beurt’, het lot dat iemand te beurt valt. De term 
is verwant met o.a. gr. μοιρα, lat. mereo en IE *(s)mer ‘lot’ of ‘voorkennis’. 
Mogelijk is er ook een relatie met de godennamen kelt. Adsmerius en Rosmerta 
(J. Vendryes) [zie Lot: term: μερος (Gr.); Eén: deel: term: μερος (Gr.)][meros] 

  58 

Griekse termen: μεσομφαλος ‘centraal, in het midden’, gezegd van de haard, 
die, evenals de drievoet, centraal stond, de plaats van de omphalos [zie 
Kosmografie en geografie: centrum: term: μεσομφαλος (adj.) (Gr.)] 
                                                                            [mesomphalos, mesomfalos] 

  22 

Griekse termen: Μεσσιας zie NW-Sem. termen: Māšîaḥ   - 

Griekse termen: μηνη ‘maan’, vgl. Germ. termen: maan, maand [zie Maan: 
term: μηνη (Gr.)]                                                                                  [mene] 

  41 

Griekse termen: Μητηρ Ίππα/ Ίπτα/ Είπτα zie Hett. en Hurr. termen: Ḫba-e ͂ni   - 

Griekse termen: μητρῳον ‘moederhuis’, i.e. tempel van de moedergodin; 
naast metroion ook gespeld als nl. metroön of lat. metroum. Meestal wordt de 
tempel van Rhea bedoeld, maar blijkbaar waren er meer van dergelijke 
moedergodinnentempels, zoals in Rhamnus 
 [zie Heiligdom: type: metroion (μητρῳον) (Gr.); Heiligdom: pers. 1: Kybele-
Agdistis, metroion (μητρῳον) van; te Rhamnus (Rhamnous, Ραμνους) (Gr.)] 

  61 

Griekse termen: μοιρα 1. ‘deel’, 2. ‘noodlot’, 3. Moira (‘Noodlot’ als 
personificatie); pl.: moirai (nl. moiren = lat. parcae, nl. parcen = lat. fata), de 
noodlotsgodinnen, nl. Clotho, Lachesis en Atropos, de dochters van Ananke 
[zie Eén: deel: term: μοιρα (godin) (Gr.); Lot: noodlot: term: μοιρα (godin) 
(Gr.); Ivn: Moera = gr. Moira (1) (Μοιρα) (Gr.) (godin); Godenstelsel: 
godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Moirai’ (Μοιραι) (Gr.); God: ‘Noodlot’ 
(Μοιρα) (Gr.); Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: μοιρα 
(Gr.)]                                                                                        [moira, morai] 

  26  58 

Griekse termen: μορος  1. eig. ‘(het menselijk) deel’, d.w.z. 2. ‘noodlot’, 3. 
‘dood’. Vergelijk lat. fatum [zie Eén: deel: term: μορος (Gr.); Lot: noodlot: 
term: μορος (Gr.); Dood en leven: dood: term: μορος (Gr.)]                  [moros] 

  54 

Griekse termen: μυρον ‘mirre’, gomhars die als wierook gestookt kan worden. 
Het is een van oorsprong Semitische term, vgl. hebr. mōr ‘mirre’ [zie Reiniging 
en verzorging: reinigingsmiddel: wierook: mirre: term: μυρον (Gr.); Reiniging 
en verzorging: reinigingsmiddel: wierook: mirre: term: mōr (Hebr.)]     [muron] 

  53 

Griekse termen: νεκρος, νεκυς zie Germ. termen: Nehalennia (wgerm.)   - 

Griekse termen: νεκυες οί ήμιθεοι ‘de gestorvenen die halfgoden zijn’ 
(Manethos), dezelfde als eg. shemśw Hr (zie aldaar) [zie Beroep en functie: 
dienaar, gods-: dienaar van Horus: term: shemśw Hr (pl.) (Eg.); Beroep en 
functie: dienaar, gods-: dienaar van Horus: term: νεκυες οί ήμιθεοι (pl.) (Gr.); 
Halfgod: term: ήμιθεος (Gr.)]                                        [nekues hoi hemitheoi] 

  54 

Griekse termen: νεμος ‘(bos)weide’. De term kan verband houden met gall. 
nemeton ‘woudheiligdom’, nl. op de open plek in het bos onder de vrije 
hemel. Het betekenisverband spreekt voor zich [zie Kosmografie en geografie: 
gebied: veld: term: nemos (νεμος) (Gr.)]                                              [nemos] 

  59 

Griekse termen: νερτεροι ‘bewoners van de onderwereld’, misschien verwant 
aan germ. *nerþuz, dus de naam van de goden Nerthus en Njörðr, en 
verwijzend naar de god(in) van de onderwereld (en de vegetatie) [zie Geest: 
dodenrijk, bewoner van het: term: νερτεροι (pl.) (Gr.)]                     [nerteroi] 

  47 

Griekse termen: νους ‘geest, het (kritische) denken, verstand, intellect’. De 
bedachtzame νους staat in tegenstelling tot de impulsiviteit en het 

  48 
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bedrieglijke gedrag van bijv. Prometheus [zie Psychologie: intellect: term: 
νους (Gr.)]                                                                                             [nous] 

Griekse termen: Νυμφαι Ύπερβορειοι ‘Hyperboreïsche maagden’, drie nymfen 
uit het mythische land Hyperborea die op het eiland Delos werden vereerd en 
die de verering van Artemis naar het eiland brachten Priester: groep: 
‘Hyperboreïsche maagden’ (Νυμφαι Ύπερβορειοι) (myth. priesteressen)] 
                                                   [Numphai Huperboreoi, Numfai Huperboreoi] 

  53 

Griekse termen: νυξ ‘nacht’. Als godin is Nyx de zuster van Erebos, de 
duisternis, uit wier verbintenis Ήημερα (Dag) en Άιθηρ (Ether) voortkwamen 
[zie Licht en duisternis: nacht: term: νυξ (godin) (Gr.); Ivn: Nyx (Νυξ) = nl. 
Nacht (Gr.) (godin); God: ‘Nacht’ (Νυξ) (Gr.)]                                          [nux] 

  50 

Griekse termen: Νυσα, de geografische aanduiding van een mythische plaats 
waarvan de kenmerken wisselen. Nysa kan een berg zijn in de mythologie van 
Zeus en Typhon en van Dionysus, een stad, eveneens m.b.t. Dionysus, en een 
vlakte, nl. die van waaruit Persephone is ontvoerd, en waar Typhon is 
verslagen [zie Aardhoogte: berg, mythische: ‘Nysa’ (Νυσα) (Gr.); Kosmografie 
en geografie: gebied: veld: ‘Nysa’ (Νυσα) (Gr.)]                                     [Nusa] 

  2 

Griekse termen: Ξισουθρος, de gehelleniseerde vorm van Ziusudra, de laatste 
koning vóór de zondvloed en de laatstgenoemde koning in de Sumerische 
koningslijst WB-62. Betekenis: ‘die een lang leven vond’ (Wikipedia) en niet 

‘hoogwijze’, wat gezegd wordt van Utnapištim [zie Ivn: Ziusudra: Atraḫasis = 

Atramḫasis (akk.) = gr. Xisouthros (Ξισουθρος) (Mes.) (myth. koning en 

zondvloedheros)]                                                                           [Xisouthros] 

  8 

Griekse termen: ξοανον ‘godenbeeld’ op een wagen [zie Kunst en schrift: 
beeld, goden-: term: ξοανον (Gr.)]                                                     [xoanon] 

  39 

Griekse termen: ξυλον της ζωης, το ‘het levenshout’, naam van de boom des 
levens in het paradijs (Openb. 22: 2 en 19); vgl. Eg. termen: chet-n-anch [zie 
Boom: levensboom: ‘Boom des Levens’: ‘το ξυλον της ζωης’ (Isr.-Gr.)] 
                                                                                           [to xulon tes zoes] 
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Griekse termen: ογμιος 1. ‘akkervoor’, 2. ‘baan van hemellichamen’. 
Misschien is er verband met kelt. ogmios, ogma dat dan ‘heer van het gevolg’ 
moet luiden [zie Aardformatie: ploegvoor: term: ογμιος (Gr.)]             [ogmios] 

  58 

Griekse termen: οιδεω ‘opzwellen’, dat volgens Güntert verwant is met de 
naam Indra [zie Werkzaamheid: zwellen: term: οιδεω (Gr.)]                  [oideo] 

  12  46 

Griekse termen: οιστρος zie Germ. termen: eiskra (on.)   - 

Griekse termen: Ολυμπιος, Ολυμπιοι ‘Olympisch, Olympiër(s)’ [zie Olympus 
(Ολυμπος, ep. Ουλυμπος) (Gr.) (1. berg, 2. godenwoning), Olympisch, 
Olympiër (Ολυμπιος); Ivn: Zeus (1): ‘Olympios’ (Ολυμπιος), ~ (Gr.) (god); God: 
‘Olympiër’ (Ολυμπιος) (Gr.); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Olympioi’ 
(Ολυμπιοι) (Gr.); God: ‘Olympische goden’ (Ολυμπιοι) (Gr.)] 
                                                                                       [Olumpios, Olumpioi] 

  2  26 

Griekse termen: όμονοια ‘eendracht’, door de natuur geschapen uit 
tegenstrijdigheden (Heraclitus) [zie Eén: harmonie: eendracht: term: όμονοια 
(Gr.)]                                                                                             [homonoia] 

  26 

Griekse termen: ομφαλος 1. ‘navel’, 2. centrum’, m.n. het middelpunt der 
aarde in de tempel van Apollo te Delphi, waar zich het graf bevindt van de 
Python (vgl. het graf van Hyankinthos te Amyklai), 3. in ’t bijzonder: de ronde 
steen, beschouwd als de navel der aarde en de graftroon van Apollo, van 
waaraf hij zijn orakels sprak 
[zie Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de kosmos: 
navel der aarde: term: ομφαλος (heilige steen) (Gr.); Steen: heilige opgerichte 
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~: omphalos (ομφαλος) (Gr.); Troon: graf(heuvel)troon: omphalos (ομφαλος) 
(Gr.)]                                                                               [omphalos, omfalos] 

Griekse termen: ομφαλος θαλασσης ‘navel der zee’ = de navel der aarde, het 
eerste stuk land dat in den beginne uit het scheppingswater (oerwater) 
tevoorschijn kwam, en waar ook het leven verrees [zie Aardhoogte: 
scheppingsheuvel: term: ομφαλος θαλασσης (Gr.); Kosmografie en geografie: 
centrum van de ruimtecirkel of de kosmos: navel der aarde: term: ομφαλος 
θαλασσης (Gr.)]                                   [omphalos thalasses, omfalos thalasses] 

  22  55 

Griekse termen: οπι(σ)θε 1. ‘achter’, 2. ‘later’, vgl. germ. avond [zie 
Kosmografie en geografie: weg: richting: achter: term: οπι(σ)θε (Gr.)]  
                                                                                             [opisthe, opithe] 

  40 

Griekse termen: όρκιος ‘van de eed’, een epitheton van Zeus, die waakte over 
de afleggingen van eden [zie Ivn: Zeus (1): ‘Horkios’ (Όρκιος), ~ (Gr.) (god); 
God: ‘Heer van de eed’ (Όρκιος) (Gr.); Eed: term: όρκιος (‘van de eed’) (adj.) 
(god) (Gr.)]                                                                                        [Horkios] 

  58 

Griekse termen: όρμος αγαθων 1. ‘haven der goeden’, 2. ‘haven der 
gelukzaligheid’, een omschrijving van Memphis volgens Plutarchus [zie Ivn: 
Memphis: ‘De haven der goeden’ = gr. ‘Hormos agathon’ (‘Όρμος αγαθων’) 
(Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah); Bouwwerk: haven: term: 
όρμος αγαθων (‘haven der goeden’) (Gr.)]                             [hormos agathon] 

  26 

Griekse termen: οστρακον, ‘aardenwerkscherf’ met inscriptie [zie Taal: tekst: 

inscriptie, ostrakon- (Gr.); Aardmaterie: aardewerk: scherf: term: οστρακον 

(Gr.)]                                                                                               [ostrakon] 

  40 

Griekse termen: ουατεις (gr.-gall.) zie Kelt. termen: vates (lat.-gall.) en Germ. 
termen: wóþs (got.) 

  - 

Griekse termen: Ουρανιων zie δεοι Ουρανιωνες   - 

Griekse termen: ουρανος 1. ‘hemel’ i.t.t. de aarde; de Olympus werd als de 
hemel beschouwd, 2. de hemel als god [zie Ivn: Uranus Gr.) (god); Kosmografie 
en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Ουρανος) (Gr.); Kosmografie en 
geografie: hemel: term: ουρανος (Gr.)]                                             [ouranos] 

  2 

Griekse termen: Οφιουσσα zie οφις: Οφιουσσα   - 

Griekse termen: οφις ‘slang’ [zie Slang: term: οφις (Gr.)]               [ophis, ofis]   59 

Griekse termen: οφις: Οφιουσσα ‘slangenland’, dat volgens Avienus in diens 
‘Ora Maritima’ rond 500 v.Chr. bewoond werd door de Dragani en de Saefes 
(zie aldaar), wie namen eveneens ‘slangen’ betekent. Avienus betrok zijn 
informatie uit beschrijvingen van vroegere Griekse zeevaarders. De streek, die 
eerst Oestrymnis werd genoemd, ligt voornamelijk in het westen van Portugal. 
Volgens de sage verjoeg de slang de oorspronkelijke bewoners, waarna het 
lege land Ophiussa heette. Analyse: Οφιουσσα < gr. οφις ‘slang’ [zie Ivn: 
Ophiussa (Port.-Sp.) (hist. streek, mog. het gebied rond de r. Taag met Cabo 
da Roca of anders Finisterre in Galicië); Slang: term: οφις: Οφιουσσα 
(‘slangenland’) (streek in Portugal) (Gr.)           [ophis, ofis, Ophiousa, Ofiousa] 

  59 

Griekse termen: παιαν of παιων zie Pajawone (myc.)   - 

Griekse termen: Πανδωρα (Pandora) ‘Geefster van alle dingen’, naam van 
verschillende aardgodinnen [zie Ivn: Pandora (1) (Πανδωρα (1)) (Gr.) (1. 
oorspr. zelfst. godin, 2. later: eerstgeschapen vrouw (Hesiod.), moeder van 
Pyrrha (Ps.-Apollod. en Hyginus)); Ivn: Pandora (2) (Πανδωρα (2)) (Gr.) (myth. 
fig., dochter van Deucalion en Pyrrha (Hesiod.)); Ivn: Gaea: ‘Pandora’ (3) 
(Πανδωρα (3)) (Gr.) (godin); God: ‘Schenker van alle goede gaven’ (Πανδωρα) 
(Gr.); Beroep en functie: gever: term: δωρα, Παν- (‘schenkster van alle 
dingen’) (godinnennaam) (Germ.)] 

  2 
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Griekse termen: πανεπισκοπος δαιμων ‘de alles overziende god’, epitheton 
van de god Chronos, zoals de Germaanse god Heimdallr die ook alziend is; 
beide zijn wachters der wereld [zie Chronos: ‘Panepiskopos daimon’ 
(πανεπισκοπος δαιμων) (Gr.) (god); God: ‘Alziende’ (πανεπισκοπος δαιμων) 
(Gr.); Waarneming: zien: alziendheid: term: πανεπισκοπος (adj.) (Gr.); God: 
term: δαιμων (Gr.)]                                                       [panepiskopos daimon] 

  48 

Griekse termen: Παρακυπτουσα (lat. Parakyptusa) ‘zich vooroverbuigend’, een 
epitheton van Aphrodite. Volgens een Cyprische legende straft de godin een 
meisje dat spottend zich uit het raam vooroverbuigt om naar de door haar 
afgewezen minnaar te kijken, die zich ter plaatse van het leven berooft. Ze 
verandert in een steen omdat Aphrodite zich als liefdesgodin beledigd voelt. 
De uit het raam hangende houding, die bestraft wordt, maar natuurlijk ook 
een erotische connotatie heeft, wordt vervolgens benoemd en als bijnaam aan 
Aphrodite meegegeven. Bij de Romeinen heet ze Venus Prospiciens. (bron: 
Reinhard Herbig, in: Orientalistische Literaturzeitung, 1927, nr. 11). Volkert 

Haas legt een verband met de liefdesgodinnen Išḫara en Ištar en de 

tempelprostituees die uit het raam van hun huis hangen 
 [zie Ivn: Aphrodite: ‘Parakyptusa’ (gr. Parakyptousa = Παρακυπτουσα), ~ (Gr.) 
(godin); God: ‘De zich vooroverbuigende’ (Parakyptusa (Παρακυπτουσα) (Gr.), 
Lichaam: gestalte: gebogen houding: term: Parakyptousa (Παρακυπτουσα = 
lat. Parakyptusa) (‘zich vooroverbuigend’) (godin) (Gr.)] 

  61 

Griekse termen: παρεδρος ‘bijzitter’, in de religie de stervende vegetatiegod, 
zoals afgebeeld naast de moedergodin [zie God: intermediair: begeleider van 
de moedergodin: term: παρεδρος (Gr.)]                                           [paredros] 

  53 

Griekse termen: παρθενος zie Κορη   54 

Griekse termen: Παρθενων (Parthenon) eig. ‘meisjeskamer’, naam van de 
tempel van Athena Parthenos op de Akropolis te Athene [zie Heiligdom: tempel 
van Athena (Parthenon (Παρθενων)) te Athene (Gr.); Bouwwerk: vertrek: 
meisjeskamer: term: παρθενων (Gr.)] 

  2 

Griekse termen: Πατηρ ‘vader’, naam van Zeus [zie Ivn: Zeus (1): ‘Pater’ 
(Πατηρ), ~ (Gr.) (god); God: ‘Vader’ (Πατηρ) (Gr.); Familierelaties: vader: 
term: πατηρ (god) (Gr.)]                                                                       [pater] 

  9  44 

Griekse termen: πεπλος ‘vrouwengewaad’, zoals de πεπλος die aan Athena 
werd aangeboden tijdens de Panathenaeën [zie Kleding: type: vrouwenkleding: 
πεπλος (Gr.)]                                                                                      [peplos] 

  2 

Griekse termen: Περι ουρανου ‘Over de hemel’ (De coelo) door Aristoteles [zie 
Literatuur: Peri ouranou (Περι ουρανου, De coelo) (door Aristoteles) (Gr.)] 
                                                                                                 [Peri ouranou] 

  26 

Griekse termen: περιοδος 1. rondtrekkende beweging (plaats), 2. periode 
(tijd) [zie Kringloop: term: περιοδος (Gr.); Kringloop: tijd: periode: term: 
περιοδος (Gr.)]                                                                                [periodos] 

  26 

Griekse termen: περιπλους ‘rondvaart, zeereis’, d.w.z. een zeetocht langs 
zekere kustgebieden. Het verslag van een dergelijke zeereis is de Periplus 
Massiliensis uit de 6e eeuw v. Chr. die bewaard is gebleven in de Ora maritima 
door Avienus (4e eeuw AD) [zie Literatuur: Ora maritima: Periplus Massiliensis 
saec. VI a. C.  (NN, maar bewaard door Avienus); Reis: varen: term: περιπλους 
(lat. periplus) (nom. act.) (lit.) (Gr.)]                                              [periplous] 

  58 

Griekse termen: περιπτερος, Griekse of Romeinse tempel waarvan de cella 
(naos) omgeven wordt door een enkele zuilengang. Analyse: περιπτερος < περι 
‘rondom’ + πτερος < πτερον ‘vleugel’ [zie Heiligdom: type: tempel, Griekse: 
term: περιπτερος (Gr.)]                                                                 [peripteros] 
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Griekse termen: περισχοινιον ‘afscheidingstouw’, m.n. rond de Atheense agora 
[zie Bouwwerk: afscheiding: term: περισχοινιον (Gr.)]               [perischoinion] 

  41 

Griekse termen: πετασος, reizigershoed met rand, m.n. de gevleugelde 
πετασος van de god Hermes (L/R Mercurius) [zie Kleding: hoed: term: πετασος 
(Hermes-hoed) (Gr.)]                                                                         [petasos] 

  45 

Griekse termen: Πετρωμα (Petroma) ‘steenhoop’, twee heilige, naast elkaar 
staande stenen, die gewijd waren aan Demeter en vlakbij haar heiligdom te 
Pheneos stonden [zie Steen: heilige opgerichte ~: ‘Petroma’ (Πετρωμα), 
gewijd aan Demeter Thesmophoros (Gr.) Aardhoogte: steenhoop: term: 
πετρωμα (naam van een groep heilige stenen) (Gr.)] 

  21 

Griekse termen: Πιθοιγια (Pithoigia) ‘vatopening’, eerste dag van het 
Anthesterion-feest, de dag van opening van de wijnvaten (< πιθος ‘pot’ en 
οιγνυμι ‘openen’) [zie Feest: ‘Anthesteria’: ‘Pithoigia’ (Πιθοιγια) (dag van de 
vatopening) (Gr.); Werkzaamheid: openen: term: πιθοιγια (‘vatopening’) (nom. 
act.) (naam van een feestdag) (Gr.)] 

  28 

Griekse termen: πιθος ‘voorraadpot’, ‘in de aarde geplaatste grote pot’ [zie 
Vat: voorraadpot: term: πιθος (Gr.)]                                                    [pithos] 

  2  22 

Griekse termen: Πλαταια (Πλαταιαι, Plataia, lat. Plataea, Plataeae), naam van 
een aardgodin en de plaats van haar verering. Betekenis: ‘de brede (aarde)’, 

vgl. skt. Pṛthivī [zie Ivn: Plataea (1) (Gr.) (topogr./archeol. site (sg. en pl.), 

tZv Thebe eb tWv Erythres, Centraal-Griekenland); Ivn: Plataea (2) (Gr.) 
(Naiade-godin (sg.), dochter van Asopus in Boeotië)]                           [Plataiai] 

  53 

Griekse termen: Πλειαδες (Pleiaden) ‘(vrouwen van) overvloed’, eig. ‘dochters 
van Pleione (Πληιονη) (‘vermeerdering’)’ en Atlas, zeven hemel- en 
bergnimfen met Maia als leidster, die door Zeus aan de hemel geplaatst 
werden als het sterrenbeeld de Pleiaden of het Zevengesternte; vgl. de 

Indische kṛttikā’s [zie Geest: nimf: hemelnimf: Pleiade (Πλειαδες (alleen pl.) 

(Gr.); Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Zevengesternte’ = ‘Pleiaden’ (Gr.) = 

‘Kṛttikā’s’ (Ind.); Geest: ‘Vrouwen van overvloed’ (Πλειαδες) (Gr.); Welzijn en 

ziekte: rijkdom: overvloed: term: Πληιονη, Πλειαδες (‘vermeerdering, 
overvloed’) (namen van nimfen) (Gr.)]                                              [Pleiades] 
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Griekse termen: Πλουτος ‘rijkdom’, de god van de rijkdom en overvloed, zoon 
van Demeter en het type van het goddelijke kind. Hij werd door Zeus blind 
gemaakt. Vaak verward met Πλουτον, de god van de onderwereld [zie Ivn: 
Plutus (Gr.) (kindgod, zoon van Demeter en Iasion, god van de rijkdom van het 
gewas en (later) god van rijkdom in ’t algemeen); God: ‘Rijkdom’ (Πλουτος) 
(Gr.); Welzijn en ziekte: rijkdom: term: πλουτος (adj.) (god) (Gr.)]    [Ploutos] 

  2 

Griekse termen: Πλουτων (Pluto) ‘rijkdom schenkende’, de Griekse god van de 
onderwereld en het verrijzend leven, de ‘rijkdom’ der aarde, zoals de 
Romeinse Dis Pater. Zijn beeld in Sinope is ca 300 v. Chr. door Ptolemaeus I 
naar Alexandrië gebracht, waar hij sindsdien als Serapis werd vereerd. Zijn 
naam wordt vaak verward met Πλουτος (Plutus), het goddelijke kind  [zie Ivn: 
Pluto (Πλουτων) (Gr.) (god); God: ‘Schenker van rijkdom’ (Πλουτων) (Gr.); 
Welzijn en ziekte: rijkdom: term: πλουτος (Gr.)]                                [Plouton] 

  54 

Griekse termen: Πολιας zie πολις: Πολιας   - 

Griekse termen: πολις ‘stad’ [zie Bouwwerk: stad: term: πολις (Gr.)]      [polis]   53 

Griekse termen: πολις: Πολιας (Polias) ‘stadsbeschermster’, epitheton van de 
godin Athena [zie Ivn: Athena (1): ‘Polias’ (Πολιας),  ~ (Gr.) (godin); God: 
‘Stadsbeschermster’ (Πολιας) (Gr.); Beroep en functie: bewaker van de stad: 
term: πολιας (epith. van Athena) (Gr.)]                                       [polis, Polias] 

  29 

Griekse termen: πολος, 1. een oorspronkelijk Anatolische en Midden-Oosterse 
cilindervormige kroon, zoals Hera die droeg. Deze was misschien voorzien van 

  53 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

hoorns (een Hettitisch kenmerk), 2. de hemelas of –pool, 3. de hemelkoepel 
(die rond deze as draait) [zie Kleding: hoofddeksel: kroon: cilinderkroon: term: 
polos (πολος) (Gr.)]                                                                              [polos] 

Griekse termen: Πολυδευκης zie λευκος   - 

Griekse termen: Ποσειδαων (Poseidon), PosedaFon volgens een vermelding op 
een Lineair-B-tekst uit het Potnia-heiligdom te Pylos. Analyse: 1. ‘heer (posei 
= posis < potis) van de aardgodin (da)’ (vlgs Campbell, Chantraine), 2. ‘heer’ 
(posei = posis < potis) van de wateren (daFon) (vlgs Burkert, Nilsson) 
[Ivn: Poseidon (Gr.-Myc.) (god); Heerser: leider: term: ποσις (< *potis) (Gr.); 
God: aardgodin: da (dor.) (Gr.); Wateren: term: daFon* (myc.) (Gr.); Heerser: 
heer der aarde: term: ποσει-δαων (godennaam) (Campbell, Chantraine) (Gr.); 
Heerser: heer der wateren: term: ποσει-δαων (godennaam) (Burkert, Nilsson) 
(Gr.) Burkert 136]                                                                          [Poseidaon] 

  3 

Griekse termen: ποσις zie Ποσειδαων (Poseidon)   - 

Griekse termen: Ποτνια (myc.-gr.) ‘Vrouwe, heerseres’, algemene benaming 
en titel voor de godin in de Minoïsch-Myceense cultuur,  die niet door naam, 
maar door sfeer van werkzaamheid onderscheiden worden [zie God: ‘Vrouwe’ 
(Ποτνια) (Gr.); Heerser: leidster: term: ποτνια (godin) (Gr.)]                [Potnia] 

  2  3  53 

Griekse termen: Ποτνια iqeja (myc.) ‘Vrouwe van de paarden’, titel van een 
godin, vermeld op een Lineair-B-tablet uit Pylos [zie God: ‘Vrouwe van de 
paarden’ (Ποτνια iqeja) (Gr.-Myc.); Paard: term: iqeja (gen. pl.) (Gr.-Myc.)] 
                                                                                                  [Potnia iqeja] 

  53 

Griekse termen: Ποτνια van het labyrint (myc.), genormaliseerde titel van een 
godin, vermeld op een Lineair-B-tablet uit Knossos [zie God: ‘Vrouwe van het 
labyrint’ (Gr.-Myc.)]                                                   [Potnia van het labyrint] 

  53 

Griekse termen: Ποτνια θηρων ‘heerseres der dieren’ [zie God: ‘Heerseres der 
dieren’ (Ποτνια θηρων) (Gr.); Heerser: heerseres der dieren: term: ποτνια 
θηρων (Gr.)]                                                                            [Potnia theron] 

  28 

Griekse termen: Πρετανοι ‘Brittanniërs’, genoemd door de Griekse 
ontdekkingsreiziger uit de 4e eeuw, Pytheas van Massilia. De term is een 
voorbeeld van de taalkundige overgang van q naar p in de Gallisch-
Brittannische talen. Πρετανοι < Qritani of Qriteni ‘beschilderde mensen’ [zie 
Ivn: Brittannië, (Groot-) = Britain, (Great) (Eur.) (land); Brits, Brit: Pretanoi 
(Πρετανοι) = Brittanniërs (Kelt.)]                                                      [Pretanoi] 

  58 

Griekse termen: Πριαπος (Priapos), 1. god der vruchtbaarheid, gekenmerkt 
door een enorme fallus, 2. als lat. priapus aanduiding voor de fallus: cum 
ingenti priapo, waarmee het beeld van Fricco te Uppsala wordt gekenmerkt 
[zie Ivn: Priapus (Gr.) (god); Seksualiteit: fallus: term: priapus (L/R)] 

  47 

Griekse termen: Πυθια (Pythia), de priesteres te Πυθω (Pytho = Delphi) [zie 
Priester: term: Πυθια = Pythia (Gr.) (priesteres); Ivn: Delphi (Gr.) 
(topogr./archeol. site (tNOv Delphi (dorp)), Centraal-Griekenland)]  
                                                                                               [Puthia, Putho] 

  28 

Griekse termen: Πυθω (= Delphi) zie πυθια   - 

Griekse termen: πυθων (Python), 1. naam van de slang van Delphi; vgl. 
Δελφυνη en Δελφυνης; 2. oude naam van Delphi [zie Ivn: Python (Gr.) (slang); 
Ivn: Delphi (Gr.) (topogr./archeol. site (tNOv Delphi (dorp)), Centraal-
Griekenland)]                                                                                     [Puthon] 

  2 

Griekse termen: πυλος ‘poort’, nl. van het dodenrijk; tevens plaatsnaam en 
naam van het paleis van Nestor [zie Poort: term: πυλος (Gr.); Poort: type: 
dodenrijk, ~ van het; Ivn: Pylos (Gr.-Myc.) (topogr./archeol. site (tZWv Chora 
en tNv Pylos (dorp), aan de Baai van Navarino, ZW-Peloponnesus, 
Peloponnesos)]                                                                                      [pulos] 

  26 
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Griekse termen: πυρ ‘profaan vuur’ i.t.t. heilig vuur [zie Vuur: profaan ~: 
term: πυρ (Gr.)]                                                                                      [pur] 

  41 

Griekse termen: πυρριχη, wapendans in de vorm van een schijngevecht, m.n. 
door de Cureten rond het kind Zeus in het Ida-gebergte, die tot doel had de 
bevordering van de groeikracht in de natuur [zie Muziek en dans: dans, 
wapen-: dans der Cureten: term: πυρριχη (Gr.)]                                [purriche] 

  43 

Griekse termen: πυρφορος ‘vuurdrager’, priester die aan het begin van de 

strijd een fakkel naar de vijand werpt [zie Priester: term: πυρφορος (Gr.); 

Wapen: cultisch (symbolisch) ~: fakkel die geworpen wordt]  

                                                                                      [purphoros, purforos] 

  44 

Griekse termen: ραβδος ‘korte boomtak’ die diende als 1. scepter van de 
koning, 2. tovertak [zie Boom: boomtak: term: ραβδος (Gr.); Staf: scepter: 
term: ραβδος (‘boomtak’) (Gr.); Staf: scepter: toverstaf: term: ραβδος (Gr.)] 
                                                                                            [rhabdos, rabdos] 

  29 

Griekse termen: Ραος, een van de Άστιγγοι (lat. Hasdingi), de Vandaalse 
leiders, en de broer van Ραπτος bij Dio Cassius. Analyse: a. Ραος < 1. germ. 
raus ‘pijp’, d. ‘Rohr’ (Much), 2. < germ. *rahō, later rahu ‘dunne, slanke 
boomstam’ (De Vries). b. Ραπτος < germ. rafts (vgl. on. raptr) ‘balk’ (Much). 
Volgens de theorie van O. Huth verwijzen de namen Balk en Stang naar het 
dioscurische cultussymbool, zoals de Spartaanse δοκανα (zie aldaar), feitelijk 
een vuurwerktuig waarmee het heilige noodvuur ontstoken werd. Vergelijk het 
Vandaalse koningspaar Ambri en Assi bij Paulus Diaconus [zie Ivn: Raos (Gr.-
Germ.) (koning); Boom: boomstam: term: rahō* (rahu) (Germ.); Ivn: Raptos 
(Gr.-Germ.) (koning); Voorwerp: balk: term: raptr (Germ.)]    
                                                                        [Rhaos, Raos, Rhaptos, Raptos] 

  48 

Griekse termen: Ραπτος zie Ραος   - 

Griekse termen: ρημα 1. ‘woord’, 2. de medegedeelde werkelijkheid zelf in 
haar ideële gedaante [zie Taal: woord: term: ρημα (Gr.); Verschijning: ideële 
gedaante: term: ρημα (Gr.)]                                                      [rhema, rema] 

  55 

Griekse termen: ρυτον ‘plengvat’, een drinkbeker die ook aan de smalle 
onderkant open is; het desbetreffende gat wordt met de duim dichtgehouden. 
Wanneer men wil drinken of plengen, haalt men zijn duim weg. De rhyton 
komt oorspronkelijk uit Anatolië [zie Vat: plengvat: term: ρυτον (Gr.)] 
                                                                                                [rhuton, ruton] 
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Griekse termen: σαββατον zie Germ. termen: Sambaztag (ohd.)   - 

Griekse termen: Σαραπις (Serapis), syncretistische Grieks-Egyptische god van 
de dood en het verrijzend leven, samengesteld uit de Egyptische Osiris-Apis (of 
Aser-Hapi, d.i. Apis na zijn dood, wanneer hij een Osiris is geworden), de 
Babylonische Ea (Šar apsî) en de Griekse Pluto (Πλουτων). Het beeld van Pluto 
is ca 300 v. Chr. door Ptolemaeus (Πτολεμαιος) I uit Sinope (Σινωπη) naar 
Alexandrië gebracht, waar het sindsdien als Serapis werd vereerd. Ook met 
Saturnus kent Serapis overeenkomsten [zie Ivn: Sarapis (Eg.-Gr.) (god); Ivn: 

Apis: Osiris-Apis = Aser-Hapi = eg. wsjr-ḥp (Eg.) (stiergod)]     

                                                                            [Sarapis, Shar apsi, Plouton] 

  54 

Griekse termen: σαρκοφαγος, eig. ‘vlees etend’, term gebruikt ter aanduiding 

van het type van de ‘lijkenetende’ demon. Sarkofagie is het eten van lijken 

[zie Geest: lijkenetende demon (sarkofagos); Eten en drinken: eten: sarkofagie 

(eten van lijken); Eten en drinken: eten: term: σαρκοφαγος (‘vlees etend’) 

(adj.) (Gr.)]                                                              [sarkophagos, sarkofagos] 
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Griekse termen: σατυρος ‘satyr’ of ‘sater’, lid van een groep vegetatiegeesten 
die Dionysos gezelschap houden [zie Geest: vruchtbaarheidsgeest: 
vegetatiegeest: σατυρος (nl. satyr,sater) (Gr.)]                      [saturos, satyros] 
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Griekse termen: σεβεσθαι zie άζεσθαι   - 

Griekse termen: Σειρηνες (‘Sirenen’), een groep verleidelijke waternimfen, 
oorspronkelijk dodengeesten [zie Geest: nimf: waternimf: σειρην (‘sirene’) 
(Gr.)]                                                                                    [seirenes, seiren] 

  22 

Griekse termen: Σελλοι (Selloi), priesters van Zeus te Dodona; verg. de L/R 
Salii [zie Priester: groep: ‘Selloi’ (Σελλοι) (Gr.)] 

  9 

Griekse termen: Σεμνοθεος ‘eerbiedwaardige god’, d.w.z. ‘heilige’, naam voor 
de druïden zoals ze waarschijnlijk bij de Galaten vóór 200 v. Chr. werden 
genoemd [zie Beroep en functie: rel. persoon: heilige: term: σεμνοθεος 
(‘eerbiedwaardige god’) (druïde) (Kelt.); Priester: term: σεμνοθεος (druïde) 
(Kelt.); Priester: groep: ‘Druïden’: Σεμνοθεος (Galatische druïde) (Kelt.); God: 
term: θεος: σεμνοθεος (‘eerbiedwaardige god’) (druïde) (Kelt.)]  [Semnotheos] 

  59 

Griekse termen: σηψ ‘gifslang’, naar wie het volk van de Saefes in Οφιουσσα 
(Iberië) (zie aldaar) zijn genoemd [zie Slang: term: σηψ (Gr.); Ivn: Saefes (Ib.-
Port.) (volk, omgeving mod. Setúbal); Slang: term: σηψ: Saefes (lat.) (volk) 
(Gr.)]                                                                                                     [seps] 
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Griekse termen: σκηπτρον 1. ‘stok ter ondersteuning’, 2. ‘gewone herautstaf 
van koningen en rechters’, zoals de σκηπτρα κηρυκων die de rechters voeren 
[zie Staf: scepter: term: σκηπτρον (‘stok, steun’) (Gr.)]                   [skeptron] 

  29 

Griekse termen: σκοτος = σκοτια ‘duisternis’, hetgeen Sievers verbindt met de 
Germaanse godin Skaði [zie Licht en duisternis: duisternis: term: σκοτος, 
σκοτια (Gr.)]                                                                            [skotos, skotia] 

  49 

Griekse termen: σκοτος: ‘το παν σκοτος και ύδωρ’, ‘alles was duisternis en 
water (in den beginne)’ (Berossos) [zie Licht en duisternis: duisternis: term: 
σκοτος, σκοτια (Gr.); Water: term: ύδωρ (Gr.)]          [to pan skotos kai hudor] 
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Griekse termen: Σμινθευς (Smintheus), epitheton van Apollo als verdelger van 
veldmuizen (σμινθοι). Apollo was brenger van ziekten, maar kon ze ook 
wegnemen. Apollo Smintheus had een eigen tempel in Chrysa (nu: Gülpinar bij 
Canakkale, NW Turkije) [zie Ivn: Apollo (1): ‘Smintheus’, ~ (Σμινθευς) = lat. 
‘Sminthius’, ~ (Gr.) (god); Dier: muis: σμινθος (Gr.); God: ‘Muizenverdelger’ 
(Σμινθευς) (Gr.)] 
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Griekse termen: σπονδη, σπενδειν zie χοη   - 

Griekse termen: στηλη επι τυμβωι, de opgerichte grafsteen [zie Steen: heilige 
opgerichte ~: stèle, graf-: term: στηλη επι τυμβωι (Gr.)]       [stele epi tumboi] 

  39 

Griekse termen: Στυξ (Styx) ‘Afschuw, Haat’, rivier in de onderwereld waarop 
men eden zwoer [zie Wateren: rivier, mythische onderwereld-: ‘Styx’ (Στυξ) 
(Gr.)] 

  22 

Griekse termen: Σωτηρ, Σωτειρα (Soter, Soteira (fem.)) ‘redder, genezer, 
verlosser, heiland’ [zie God: heiland: term: σωτηρ (σωτειρα) (Gr.); Ivn: Zeus 
(1): ‘Soter’ (Σωτηρ), ~ (Gr.) (god); Ivn: Athena (1): ‘Soteira (2) Tritogeneia’ 
(Σωτειρα (2) Τριτογενεια) (Gr.) (godin); God: ‘Verlosser Derdedochter’ 
(Σωτειρα Τριτογενεια) (Gr.); God: ‘Verlosser’ (Σωτηρ) (Gr.); Beroep en functie: 
verlosser: term: σωτηρ (σωτειρα) (Gr.)]                  [Soter, Soteira Tritogeneia] 

  26  48 

Griekse termen: Ταρταρος (Tartaros), god van het dodenrijk en het dodenrijk 
zelf, nl. het onderste deel (beneden de Hades) waar de misdadigers verblijven 
[zie Ivn: Tartaros (Ταρταρος) (Gr.) (god); Dodenrijk: ‘Tartaros’ (Ταρταρος) 
(Gr.)] 
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Griekse termen: ταφος Οσιριδος ’het graf van Osiris’, d.i. Memphis volgens 
Plutarchus [zie Ivn: Memphis: ‘Tafos Osiridos’ (ταφος Οσιριδος) (Eg.-Gr.) 
(topogr.); Graf: 1. loc.: Memphis (ταφος Οσιριδος), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te 
(Eg.-Gr.); Graf: 6. term: ταφος (Gr.); Rite: behandeling van de dode: 
begrafenis: term: ταφος (Gr.)]                        [Taphos Osiridos, Tafos Osiridos] 

  26 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

Griekse termen: τελειος  ‘volmaakt, samenvattend’, zoals het getal drie (de 
αριθμος τελειος van Plato) het alomvattende getal is, het mysterie van de 
goddelijke totaliteit, en Zeus Teleios de god is die de macht over dit mysterie 
bezit [zie Totaliteit: volmaaktheid: term: τελειος (adj.) (Gr.); Ivn: Zeus (1): 
‘Teleios’ (Τελειος), ~ (Gr.) (god); God: ‘Volmaakte’ (Τελειος) (Gr.)]     [teleios] 

  26 

Griekse termen: Τελεσφορος ‘volbrenger’, een genezende geest van het genius 
cucullatus-type (zie aldaar). Als ‘zoon’ van Asklepios had hij zijn eigen tempel 
op diens terrein, het Telesphorion, in Pergamon. Hij wordt samen met 
Asklepios uitgebeeld. Waarschijnlijk ligt zijn oorsprong bij de (Keltische) 
Galaten in Anatolië. Analyse: zijn naam betekent ‘hij die de vervulling (van 
het gewenste resultaat)) brengt’, nl. genezing [zie Ivn: Telesphoros (Gr.) 
(geest, zoon van Asclepius); Geest: ‘Volbrenger’ (Telesphoros) (Gr.); 
Totaliteit: voltooien: term: telesphoros (nom. ag.) (geest) (Gr.); Kunst en 
schrift: beeld, goden-: Asklepios en Telesphoros (Pergamon) (Gr.)] 
                                                                                 [Telesphoros, Telesforos] 

  59 

Griekse termen: τελετη ‘heiliging, wijding’, eig. voltooiing; vgl. τελος ‘einde’ 
[zie Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: τελετη (Gr.)]         [telete] 

  26 

Griekse termen: τελος ‘einde’; vgl. τελετη [zie Begin: einde: term: τελος (Gr.)] 
                                                                                                             [telos] 

  26 

Griekse termen: τεμενος, ‘heilig stuk grond’ (eig. ‘afgesneden’stuk land), dat 
d.m.v. een omheining of door palen afgescheiden was van de profane 
omgeving, en waarbinnen het altaar en de tempel met cultusbeeld stonden 
[zie Kosmografie en geografie: gebied, heilig: term: τεμενος (Gr.)]    [temenos] 
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Griekse termen: τεννει zie Germ. termen: Donar   - 

Griekse termen: Τετρασια (Tetrasia) ‘Vier God’, een naam voor de 
Kabbalistische Zoon-god, die verwijst naar het Tetragrammaton [zie Ivn: Zoon 
(1): ‘Tetrasia’ (Τετρασια) = nl. ‘Vier God’ (Isr.-Kabb.) (god); God: ‘Vier God’ 
(Τετρασια) (Isr.-Gr.)] 

  31 

Griekse termen: τιμη (pl. τιμαι) 1. ‘waarde’, 2. ‘prijs’, 3. ‘waardering, eer’, 4. 
‘ere-ambt, hoge waardigheid’, h.l. ‘macht en voorrechten’, zoals goden zich 
kunnen verwerven (Apollo, Demeter) [zie Macht en kracht: macht en privilege: 
term: τιμη (pl. τιμαι) (Gr.)]                                                           [time, timai] 

  2 

Griekse termen: τιταν (fem. τιτανις) ‘titaan’, De Titanen waren de ‘vroegere 
goden’, die verslagen werden door Zeus en zijn Olympiërs, hun opvolgers [zie 
Godenstelsel: godengroep: 12. dodecade: ‘Titanen’ (masc. Τιτανες, fem. 
Τιτανιδες) (Gr.)]                                                                         [titan, titanis] 
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Griekse termen: τριτα, τα ‘dodenoffer waarmee voorvaderen vereerd werden’. 
τριτα verwijst naar de derde dag na de begrafenis waarop een dergelijk offer 
verricht werd [zie Offer: naam: ‘Τριτα, τα’ (Gr.)]                [τα Τριτα, ta Trita] 

  26 

Griekse termen: Τριτογενεια (Tritogeneia) ‘de dochter van Tritos (de Derde, 
i.e. Zeus)’ als verlossergodin; vgl. Τριτος [zie Ivn: Athena (1): ‘Soteira (2) 
Tritogeneia’ (Σωτειρα (2) Τριτογενεια) (Gr.) (godin); God: ‘Verlosser 
Derdedochter’ (Σωτειρα Τριτογενεια) (Gr.); Familierelaties: dochter: term: 
γενεια, Τριτο- (‘de dochter van Tritos (de Derde, i.e. Zeus)’) (Gr.)]  
                                                                                       [Soteira Tritogeneia] 

  26 

Griekse termen: τριτοπατερες ‘de drie voorvaderen die voor het blijvend leven 
der familie zorgden’ [zie Geest: ziel: dodengeest: ‘Vader’: term: τριτοπατερες  
(Gr.)]                                                                                          [tritopateres] 
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Griekse termen: Τριτος (Tritos) ‘de Derde’, een bijnaam van Zeus in zijn 
hoedanigheid van heiland, degene die de totaliteit vertegenwoordigt; vgl. 
Germ. termen: þriði (on.) [zie Ivn: Zeus (1): ‘Tritos’ (Τριτος), ~ (Gr.) (god); 
God: ‘Derde’ (Τριτος) (Gr.); Drie: derde: term: τριτος (Gr.)] 

  26 
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Griekse termen: τροφη zie Overige IE termen: bhares-* (IE)   - 

Griekse termen: τυμβος ‘grafheuvel’ [zie Graf: 3. type: grafheuvel: term: 
τυμβος (Gr.)]                                                                                     [tumbos] 

  21 

Griekse termen: τυρσις ‘burcht’. Bij Pindarus wordt hiermee het dodenrijk 
bedoeld: ‘de burcht (τυρσις) van Kronos op het eiland der zaligen’ [zie 
Bouwwerk: burcht: term: τυρσις (Gr.); Dodenrijk: ‘Burcht van Kronos op het 
eiland der zaligen’ (Gr.)]                                                                      [tursis] 

  26 

Griekse termen: Τυφαων = Τυφωευς = (v.a. 5e eeuw v.Chr.) Τυφων = Τυφως, 
transcr.: lat. Typhoeus = Typhon, overig: Typhaon = Typhos. De betekenis van 

de naam is onbekend; Volkert Haas laat hem samenhangen met Ṣāpôn, een 

naam van de berg Ḫazzi of Casius Mons. Hoe dan ook lijkt Typhon inderdaad 

van oosterse oorsprong, niet alleen van naam, maar ook wat type betreft. Hij 
past daarom in de mythologie van de streek rond de Golf van Issus. Typhon 
wordt beschreven als een reus met honderd slangenkoppen die vuur spuwen en 
luid brullen en krijsen (WP Typhon). Hij zou de belichaming zijn van het 
vulkanische vuur (Koenen Woordenboek). De strijd tussen Typhon en Zeus is 
mogelijk gebaseerd op die tussen Illuyanka en de weergod in de Hettitische 

traditie. De rivier de Orontes, die langs de Ḫazzi stroomt, werd (bij Strabo) 

overigens ook Typhon genoemd 
 
[zie Ivn: Typhon (1) = Typhos = (Hom.) Typhoeus = (Hesiod., Hom. Hym.) 
Typhaon (Τυφων = Τυφως = Τυφωευς = Τυφαων) (Gr.) (slangenmonster); 
Mythe: Zeus en Typhon (Bibliotheca) (Gr.); Ivn: Orontes = Puranu = Arantu = 
Draco = Axius = (Strabo) Typhon (2) (Azië) (rivier)] 

  61 

Griekse termen: Ύακινθος (Hyakinthos), zowel plant als jonge god, volgens de 
mythe door Apollo bemind en bij ongeluk met de discus gedood. Reeds in het 
pre-Griekse Amyklai vereerd als aardgod. De naam met het suffix –nth(os) (vgl. 
Corinthe, Tiryns en erebinthos ‘erwt’) is ook pre-Grieks (niet-IE, Pelasgisch) of 
verwant met het Anatolisch. De plant ύακινθος duidt echter niet de hyacint 
aan, maar de blauwe irirs of ridderspoor [zie Ivn: Hyacinthus (1) = gr. 
Hyakinthos (1) (Ύακινθος (1)) (Gr.-Pre-Hell.) (god); Vegetatie: blauwe iris of 
ridderspoor: term: ύακινθος (god) (Gr.); God: ‘Ridderspoor’ (Ύακινθος) (Gr.)] 
                                                                                                   [Huakinthos] 
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Griekse termen: ύδρα ‘waterslang’, m.n. de Hydra te Lerna, gedood door 
Herakles [zie Slang: waterslang: term: ύδρα (Gr.); Ivn: Hydra van Lerna (Gr.) 
(slang)]                                                                                                [hudra] 

  54 

Griekse termen: ύλη ‘1. ‘brandhout’, 2. ‘materie’, term, gebruikt door 
Aristoteles ter aanduiding van de materie, die, evenals de Indische prakrti, 
onbewust is [zie Aardmaterie: materie: term: ύλη (Gr.)]                         [hule] 
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Griekse termen: φαρμακος 1. tovenaar, 2. ‘zondebok’, ook als scheldwoord 
voor ter dood veroordeelde misdadigers die tijdens de Thargelia werden 
geofferd [zie Beroep en functie: tovenaar: term: φαρμακος (Gr.); Dier: geit: 
bok, menselijke zonde-: term: φαρμακος (Gr.)]             [pharmakos, farmakos] 
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Griekse termen: φηρον zie Overige IE termen: bhares-* (IE)   - 

Griekse termen: φιαλη ‘schaal’ (type plengvat), waarin Helios zijn nachtelijke 
reis over het water volbrengt als variant op de reddende kist. Vgl. λεβης en 
δεπας; zie ook Latijnse termen: patera [zie Vat: offerschaal: term: φιαλη 
(Gr.)]                                                                                         [phiale, fiale] 
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Griekse termen: Φιλωτις (Philotis) ‘de minnende’. Aanduiding: 1. de Griekse 
naam van de slavin uit de sage ‘Tutela’s redding van Rome’, 2. naam van de 
Juno der vrouwen, hun beschermgodin, identiek met Juno Caprotina, de godin 
van bevruchting en geboorte, en Tutela (zie aldaar) en tegenhangster van de 
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Genius en de Lar familiaris, wiens vrouw zij in mystieke zin was. De slavin 
Philotis is de vertegenwoordigster van de Juno der vrouwen [zie Ivn: Tutela (2) 
= Philotis (2) (Φιλωτις (2)) (L/R) (slavin); Huwelijk: gemalin: term: φιλωτις 
(Gr.); God: ‘Minnares’ (Φιλωτις) (Gr.); Ivn: Juno (1): ‘Caprotina, ~’ =  ‘Sospita, 
~’ = Tutela (1) = Philotis (1) (Φιλωτις (1)) (de Juno der vrouwen) (L/R) (godin)] 
                                                                                                           [Filotis] 

Griekse termen: Φλεγυαι (Phlegyai), een volksstam in Thessalië, waarvan de 
naam volgens Keith etym. overeenkomt met  skt. Bhrgu, een groep priesters, 
die waarschijnlijk de vuurcultus verrichten: φλεγω betekent ‘verbranden’, 
zodat de Phlegyai misschien eveneens een vuurcultus kenden [zie Ivn: 
Phlegiërs (Gr.) (volk)]                                    [Phleguai, Fleguai, phlego, flego] 
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Griekse termen: φλεγω ‘branden, verbranden’ [zie Vuur: branden: term: 
φλεγω (Gr.)]                                                                             [phlego, flego] 
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Griekse termen: φυταλμιος ‘(leven) voortbrengend’, 1. epitheton van 
Poseidon, in zijn functie van bevorderaar van de groei van het gewas; hem 
werd daarom een agrarisch zwijnoffer gebracht, 2. epitheton van Hermes, die 
eveneens het leven verwekt [zie Ivn: Poseidon: Phytalmios (2) (Φυταλμιος (2)), 
~ (Gr.) (god); Ivn: Hermes (1): ‘Phytalmios’ (1) (Φυταλμιος (1)), ~ (Gr.) (god); 
God: ‘Bevorderaar van de wasdom’ (Φυταλμιος) (Gr.); Schepping: 
voortbrengen: term: φυταλμιος (adj.) (god) (Gr.)]        [Phutalmios, Futalmios] 
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Griekse termen: Χαριδοτης (Charidotes) ‘Zegenbrenger’, een epitheton van 
Hermes [zie Ivn: Hermes (1): ‘Charidotes‘ (Χαριδοτης), ~ (Gr.) (god); God: 
‘Zegenbrenger’ (Χαριδοτης) (Gr.); Beroep en functie: gever: heilbrenger: 
term: Χαριδοτης (god) (Gr.); Bezit en roof: gave: genade: term: χαριδοτης 
(nom ag.) (god) (Gr.)] 
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Griekse termen: Χαριτες (Gratiën, Chariten) ‘bevalligen’, een groep van 
zegenbrengende en helpende godinnen [zie Godenstelsel: godengroep: 01. ~ 
van godinnen: ‘Gratiën’ of ‘Chariten’ (Χαριτες) (Gr.); God: ‘Schoonheid’ (pl. 
Χαριτες) (Gr.); Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: Χαριτες 
(‘bevalligen’) (pl.) (groep godinnen) (Gr.)]                                        [Charites] 
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Griekse termen: Χαρουδες, de Germaanse stam der Haruden, die volgens 
Ptolemaeus Ingvaeonen waren (maar niet volgens Tacitus) [zie Ivn: Harudes 
(Germ.) (volk)]                                                                              [Charoudes] 
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Griekse termen: χασμα γης ‘aardgroeve’, gesymboliseerd door de 
drievoetketel waarboven de Pythia het aardorakel uitsprak [zie Aardformatie: 
aardgroeve: offerput: term: χασμα γης (Gr.)]                               [chasma ges] 
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Griekse termen: Χθονιος ‘onderaards’, een kenmerk van Hermes als de 
aardgod [zie Ivn: Hermes (1): ‘Chthonios’ (Χθονιος), ~ (Gr.) (god); God: ‘De 
onderaardse’ (Χθονιος) (Gr.); Kosmografie en geografie: aarde: term: Χθονιος 
(adj.) (god) (Gr.)]                                                                           [Chthonios] 
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Griekse termen: χθων zie Overige IE termen: Ζεμελειξιν* (thrac.)   - 

Griekse termen: Χοες (Choës) (pl.) ‘wijnmaten’, tweede dag van het 
Anthesterion-feest, de dag van de wijnmaten (< χοος of χους ‘maat’ voor wijn 
e.d.) [zie Feest: ‘Anthesteria’: ‘Choës’ (Χοες) (dag van de wijnmaten) (Gr.); 
Vat: maatvat: term: Χοες (pl.) (dag van het Anthesterion-feest) (Gr.)]   [Choes] 

  28 

Griekse termen: χοη ‘plengoffer’ voor de onderaardse machten des doods; vgl. 

skt. hotṛ, ir. zaotar, de plengofferpriester. Later werd de met χοη verwante 

term voor ‘plengen’ vervangen door σπενδειν ‘plengen, een plengoffer 
verrichten’ (vgl. hett. sipandi), σπονδη ‘plenging, plengoffer’ [zie Offer: 
wijze: plengoffer: term: χοη (Gr.); Offer: wijze: plengoffer: term: σπονδη, 
σπενδειν (vb.) (Gr.); Offer: wijze: plengoffer: term: sipandi (Hett.)] 
                                                                                 [choe, sponde, spendein] 

  53 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

Griekse termen: Χριστος zie NW-Sem. termen: Māšîaḥ   - 

Griekse termen: Χρονος (Chronos) ‘tijd’, de god van de tijd. Hji is alziend 
(πανεπισκοπος δαιμων, zie aldaar), zoals de Germaanse god Heimdallr [zie 
Ivn: Chronus (Gr.) (god); God: ‘Tijd’ (Χρονος) (Gr.); Tijd: term: χρονος (god) 
(Gr.)] 

  48 

Griekse termen: χυτρος = χυτρα 1. ‘ketel’ of ‘kookpot’, 2. ‘ketelvormige 
aardholte’, groeve waarin bronwater tevoorschijn komt. M.b.t. het offerfeest 
Chytroi betekent χυτρος de aardgroeve waarin de offers aan de aardgoden 
gebracht werden [zie Aardformatie: aardgroeve: offerput: term: χυτρος 
(χυτρα) (Gr.); Vat: kookpot: term: χυτρος (χυτρα) (Gr.)]         [chutros, chutra] 

  22 

Griekse termen: χυτρος: Χυτροι (Chytroi) (pl.) ‘potten’, derde dag van het 
Anthesterion-feest, de dag van de potten [zie Feest: ‘Anthesteria’: ‘Chytroi’ 
(Χυτροι) (dag van de potten) (Gr.); Vat: kookpot: term: χυτροι (pl.) (‘potten’) 
(dag van het Anthesterion-feest) (Gr.)]                                               [chutroi] 

  28 

Griekse termen: ψυχη 1. ‘(levens)adem’, 2. ‘ziel’ [zie Adem: term: ψυχη 
(Gr.); Geest: ziel: term: ψυχη (Gr.)]                                       [psuche, psyche] 

  28 

Griekse termen: Ωγυγιη (Ogygia), mythisch eiland waar Kalypso woont [zie 
Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: ‘Ogygia’ (Ωγυγιη) (Gr.); Mythische 
woning: naam: ‘Ogygia’ (Ωγυγιη), de ~ van Kalypso (Gr.) (eiland)]       [Ogugie] 

  26 

Griekse termen: Ωκεανος (Oceanus) 1. de oceaan rond de aarde, 2. de oceaan 
als god, zoon van Ouranos en Gaia [zie Ivn: Oceanus (Gr.) (god/personificatie 
wereldomspannende rivier); Wateren: oceaan die de aarde omgeeft: ‘Oceanus’ 
= gr. ‘Okeanos’ (Ωκεανος) (Gr.); Wateren: oceaan: term: ωκεανος (god) (Gr.); 
God: ‘Oceaan’ (Ωκεανος) (Gr.)]                                                        [Okeanos] 

  46 

Griekse termen: Ώραι (Horen), de ‘Jaargetijden’, een groep van godinnen die 
de orde in de natuur regelen en de goden dienen. het zijn dochters van Zeus 
en Themis [zie Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Horen’ (Ώραι) 
(Gr.); Tijd: jaargetijde: term: ώραι (pl.) (godengroep) (Gr.); God: 
‘Jaargetijden’ (Ώραι) (Gr.)]                                                                   [Horai] 

  2 

Griekse termen: Ϝαναξ zie wanaka (myc.)   - 

Hebreeuwse termen zie NW-Sem. termen   - 

HETT. EN HURR. TERMEN     - 

Hett. en Hurr. termen: adali (hurr.) ‘sterk’, dat misschien ten grondslag ligt 
aan Adalur, de berg en god uit Noord-Syrië [zie Macht en kracht: kracht: term: 
adali (‘sterk’) (hurr.) (H/H); Ivn: Adalur (Turk./Syr.) (berg(god)); God: 
‘Krachtige’ (Adalur) (H/H)] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: Aduntarri (hurr.) ‘ziener’, een god uit Malita. Etym.: < 

hurr. haš-un-tar-ḫi ‘ziener’ (vgl. Revue Hittite et Asianique, vol. 36). De 

spijkerschriftvariant is LÚḪAL, waarvan de betekenis overeenkomt met akk. 

bārû. Vergelijk munusENSI bij de godin Zulki 

 [zie Ivn: Aduntarri = cun. ‘LÚḪAL’ (‘Ziener’) (H/H) (god); God: ‘Ziener’ 

(Aduntarri, LÚḪAL) (H/H); Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: LÚḪAL 

(akk.-cun.) (Mes.); Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: haš-un-tar-

ḫi: Aduntarri (god) (hurr.) (H/H)]                                       [Adunterra, LUḪAL] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: allai (hurr.) ‘heerseres’, waarvan Allani (ugar. aln) de 
Hurritisch-Ugaritische en Allatum de Akkadische afleiding is. Allatum of Allatu 

is een aardgodin uit Ḫaššuwa (Noord-Syrië) die in het Hettitische pantheon 

werd opgenomen. Haas legt geen verband tussen Allani en Allatum 
 [zie Heerser: heerseres: term: allai (hurr.) (H/H); Ivn: Allani (ugar.) = akk. 
Allatu = Allatum (NW-Sem.-Mes.-H/H) (godin); God: ‘Vrouwe’ (Allani) (H/H) + 
(Allatum, Allatu) (Mes.)] 

  61 
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Hett. en Hurr. termen: arinna of arna (hett.) ‘bron’. Dit Proto-Hattische woord 
kan worden voorafgegaan door le-, een pluraal prefix, en is misschien verwant 
aan de Griekse plaatsnaam Lerna [zie Wateren: bron: term: arinna of arna 
(Hett.); Ivn: Lerna (Λερνα) (Gr.) (archeol. site, tZv Myloi aan de Golf van 
Argolis tgo Nauplion, O-Peloponnesus, Peloponnesos)] 

  53 

Hett. en Hurr. termen: Aškašepa zie šepa: Aškašepa   - 

Hett. en Hurr. termen: awan kaitgahillu taru elli liphaippin (hatt.) ‘de koning 
gaat achter de stieren aan’, een versregel uit het Hattische stierenlied, dat 
door de vrouwen tijdens het feest te Nerik werd gezongen. De hierin 
voorkomende naam Taru is die van de weergod en betekent volgens Haas 
waarschijnlijk ‘stier’ [zie Taal: lied, stieren- (H/H); Ivn: Taru (H/H) (god)] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: awiti, een gevleugeld fabeldier, dat m.n. verbonden is 
met de Hurritische godin Ištar-Šawuška [zie Dier: fabeldier: awiti (gevleugeld 
leeuw- of sfinxachtig wezen) (Mes.-H/H)] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: danna, een soort gebak of brood   [zie Eten en drinken: 
koek: danna-gebak (H/H); Offer: obj.: spijsoffer: danna-gebakoffer (H/H)] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: DINGIR GE6
  (akk.-cun.) ‘Godin van de nacht’, vroeger 

vertaald als de ‘Zwarte godin’. ‘Godin van de nacht’ is een naam die vaak 

verbonden wordt met een Ištar (bijv. de Ištar van Šamuḫa (G. Beckman 1998), 

maar waarchijnlijk een onafhankelijke godin uit Kizzuwatna was (J.L. Miller 
2004) 
 [zie Ivn: Godin van de nacht (1) = cun. DINGIR GE6 (H/H) (oorspr. onafh. godin 

vaan Kizzuwatna); Ištar: Šamuḫa, ~ van: ‘Godin van de nacht’ (2) (latere 

ident.) (H/H) (godin); God: ‘Godin van de nacht’ (DINGIR GE6) (H/H); God: 
nacht, godin van de: term: DINGIR GE6 (Mes.-H/H)] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: Elkunirša (hett.) zie NW-Sem. termen: ’Ēl qōnē ’arş 
(kan.) 

  - 

Hett. en Hurr. termen: eni (hurr.) ‘god’, pl. enna [zie God: term: eni ‘god’, pl 
enna (hurr.) (H/H)] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: eni: ammatina enna = ammatte-na ēn-na (pl.) (hurr.) 
‘vooroudergoden’ (Haas) of ‘oergoden’ (Archi), dezelfde als de Hettitische 
Karuileš šiuneš. Zie verder bij eni: enna durenna  
 [zie God: term: eni: ammatina enna (‘voorouder- of oergoden’) (hurr.) (H/H); 
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Karuileš šiuneš’ (hett.) = ‘Enna durenna’ 
(hurr.) = ‘Ammatina enna’ (hurr.) (H/H)] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: eni: enna durenna = ēn-na tūrē-na (pl.) (hurr.) (‘goden 
der diepte (onder de aarde)’, een type onderwereldgoden die ooit naar dit 
onderaardse gebied zijn verbannen. Het zijn dus goden van het verleden; 
onder hen bevinden zich eveneens de zgn. vader- en moedergoden, de ouders 
van de latere, ‘huidige’ goden. Vergelijk de hurr. ammatina enna, hett. 
karuileš šiuneš en akk. Anunnakū  
 [zie God: term: eni: enna durenna (‘goden der diepte (onder de aarde)’ 
(hurr.) (H/H); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Karuileš šiuneš’ (hett.) = ‘Enna 
durenna’ (hurr.) = ‘Ammatina enna’ (hurr.) (H/H)] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: ENSI = munusENSI (hett.) ‘zieneres’ of ‘droomduidster’, 
een epitheton van de Hettitisch-Hurritische onderwereldgodin Zulki. De term 

komt overeen met akk. šā’iltu. Vergelijk lúḪAL bij de god Aduntarri 

 [zie Ivn: Zulki = (nomin.) dzu-ul-ki-iš = cun. munusENSI (‘Zieneres’) (H/H) 
(godin); God: ‘Zieneres’ (Zulki, munusENSI) (H/H); Beroep en functie: rel. 
persoon: ziener: term: munusENSI (akk.-cun.) (Mes.); Beroep en functie: rel. 
persoon: ziener: term: Zulki (hett.) (H/H)] 

  61 
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Hett. en Hurr. termen: Eše-ḫawurni (hurr.) ‘Aarde-Hemel’, het Hurritische 

kosmische ouderpaar, waarvan de volgorde van de benoeming omgekeerd is 
vergeleken met andere hemel-aardeparen. Overigens houdt Haas bij zijn 
vertaling van de namen de gebruikelijke weergave aan: Hemel-Aarde 

 [zie Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Eše-ḫawurni’ (H/H) (hemel-

aardegodenpaar); Kosmografie en geografie: aarde: term: eše (hurr.) (H/H); 

Kosmografie en geografie: hemel: term: ḫawurni (hurr.) (H/H); God: 

‘Hemelaarde’ (Eše-ḫawurni) (H/H) (godengroep)]                       [Ese, hawurni] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: Eštawur (hatt.) = hett. cun. dUTU taknaš ‘zonnegodin 
der aarde’, naam van de oorspronkelijk Hattische onderwereldgodin. Haar 
naam valt uiteen in ešta ‘zon’ en wur ‘aarde’. De Sumerogrammen van de 
Hettitische weergave zijn als volgt te lezen: d ‘god(in)’ en UTU ‘zon’. Taknaš is 
de gen. van hett. tekan ‘aarde’ (Ramat & Ramat 1998). (De naam Eštawur 
wordt om praktische redenen als persoonsnaam gebruikt in de indexen.) 
 [zie Ivn: Eštawur = cun. dUTU taknaš (‘Zonnegodin der aarde’) (H/H) (godin); 
God: ‘Zonnegodin der aarde’ (Eštawur,  dUTU taknaš) (H/H); Zon: term: ešta 
(hatt.) (H/H); Kosmografie en geografie: aarde: term: wur, Ešta- (‘Zonnegodin 
der aarde’) (godin) (hatt.) (H/H)]                                                      [Estawur] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: ḫamri (hurr.) ‘heiligdom’, in ’t bijzonder een 

modeltempeltje in Kizzuwatna. Hier is m.n. de godin Išḫara als Ḫamrišḫara 

verbonden met dergelijke tempeltjes, zoals Ištar in Assur [zie Heiligdom: type: 

tempel, miniatuur-: term: ḫamri (hurr.) (Mes.-H/H); Heiligdom: type: tempel, 

miniatuur-: term: ḫamri van Išḫara (hurr.) (Mes.-H/H); Ivn: Išḫara (1): 

‘ḪamrIšḫara’ = ‘Ḫamri-Išḫara’ (Syr.substr.-Mes.-H/H)  (godin)]              [hamri] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: ḫanna (hett.) ‘grootmoeder’                             [hanna]   - 

Hett. en Hurr. termen: ḫanna: Ḫannaḫanna  ‘oergrootmoeder’, d.w.z. 

‘stammoeder’, een moedergodin, die tot de oudst bekende Hettitische goden 
behoort en voorkomt in de Assyrische koopmansteksten uit de 18e eeuw v.Chr. 
Ze speelt een rol als ‘bijenmoeder’ in de mythe van de verdwijning van de god 

Telipinu, waarin ze een bij uitzendt om hem te zoeken [zie Ivn: Ḫannaḫanna 

(H/H) (godin); God: ‘Stammoeder’ (Ḫannaḫanna) (H/H); Familierelaties: 

stammoeder: term: ḫannaḫanna (godin) (H/H)]                           [Hannahanna] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: ḫannešnaš išḫāš (hett.) ‘heer van het vonnis’, een 

epitheton van de Hettitisch-Hurritische onderwerelgod Irpitiga. Analyse: 

ḫaneššar, gen. ḫannešnaš ‘oordeel, vonnis’; išḫāš ‘heer’ (bron: Hoffner & 

Melchert 2008) 

 [zie Ivn: Irpitiga: ‘Heer van het vonnis’ (ḫannešnaš išḫāš) (H/H) (god); God: 

‘Heer van het vonnis’ (ḫannešnaš išḫāš) (H/H); Heerser: heer van het vonnis: 

term: išḫāš ḫannešnaš (Hett.)]                                               [hannesnas ishas] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: Ḫanwašuit (hatt.) ‘zij die daarop zit’, nl. op de troon, 

een godin die het koningschap vertegenwoordigde en tevens de personificatie 
van de koningstroon: haar naam krijgt zowel de determinatief GIŠ (hout) als 
DINGIR (goddelijke naam); bovendien wordt haar naam geschreven met het 
logogram GIŠDAG (troon) (bron: Gregory McMahon, in: S.R. Steadman & J.C. 
Ross (ed.), Agency and identity in the ancient Near East: new paths forward, 

2010). Etym.: < hatt. ḫa-nu̯aa(š)-it, i.e. resp. ‘daarop’ + ‘zittend / gezeten’ + 

fem. suffix. Volgens Haas was ze waarschijnlijk van oorsprong de (Hattische) 

troongodin van Zalpa. Een variant van haar naam is Ḫalmašuit e.d. 

 [zie Ivn: Ḫanwašuit = Ḫalmašuit (H/H) (de goddelijke troon als godin); God: 
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‘Zij die op de troon zit’ (Ḫanwašuit) (H/H); Lichaam: gestalte: zittende 

houding: term: n(i)u̯aaš: ḫa-nu̯aa(š)-it > Ḫanwašuit (‘zij die daarop zit’) (godin) 

(Hatt.); Heiligdom: tempel van Ḫanwašuit-Ḫalmašuitta (H/H)] 

                  [Ḫalmaššuitt-, Ḫalmašuitta, Ḫalmašuittu, Hanwashuit, Halmashuit, 

Halmashuita] 

Hett. en Hurr. termen: ḫara-/ ḫaran-: Ḫarana (hurr.) ‘arendsberg’, een berg-

weergod op een onbekende locatie [zie Ivn: Ḫarana (Turk.-H/H) (berg(god), 

onbekende loc., mog. bij Kangal (Sivas) tussen Sivas en Malatya, indien ≈ 
Arane (Garstang & Gurney, 1959), of omg. Šapinuwa = Ortaköy (Çorum); God: 

‘Arend’ (Ḫarana) (H/H); Vogel: arend: term: ḫara-: Ḫarana (berg(god)) (hurr.) 

(H/H)]                                                                                               [Harana] 
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Hett. en Hurr. termen: ḫarki- ‘wit, helder’, dat ten grondslag ligt aan de naam 

van de nu dode vulkaan Ḫarka = Ḫarhara, de ‘witte berg’, gr. Αργαιος dat 

dezelfde betekenis heeft (< stam αργι- ‘wit, helder’), oturk. Ardsas en nturk. 
Erciyaş Dağ 

 [zie Kleur: wit: term: ḫarki (hett.) (H/H); Kleur: wit: term: αργι- (stam) (Gr.); 

Ivn: Argaios (Αργαιος) (gr.) = lat. Argaeus, Mons = hiërogl.-hett. Ḫarhara = (V. 

Haas) Ḫarka  = (Demanuelli 2019) hett. Ḫargaya = luw. Harhrara = oturk. 

Ardsas = nturk. Erciyaş Dağ = Erciyes Dağ = nl. ‘De witte berg’ (Turk.) (berg, 
tZv Kayseri, prov. Kayseri, İç Anadolu Bölgesi)]            [Argeos, Harga, Harkiya] 
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Hett. en Hurr. termen: ḫarupi, benaming voor een bepaald soort koek, dat 

door de ḫazigara-meisjes (zie aldaar) werd rondgestrooid bij de ontvangst van 

de kroonprins aan het begin van het bergfeest te Kaštama. Betekenis onbekend 

[zie Eten en drinken: koek: term: ḫarupi (hett.) (H/H)]                        [harupi] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: ḫassus (hett.) ‘koning’, wat Polomé verbindt met Ase 

[zie Heerser: koning: term: ḫassus (hett.)] 

  44 

Hett. en Hurr. termen: ḫazigara = ḫazgara (hett.) ‘meisje’, benaming voor een 

meisje dat tot het cultuspersoneel behoort. Betekenis onbekend [zie Beroep 

en functie: rel. persoon: ḫazigara-meisje (H/H)]                               [hazigara] 
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Hett. en Hurr. termen: Ḫazzi zie Namni   - 

Hett. en Hurr. termen: Ḫba-en͂i (lyc.) ‘moeder Ḫeba(t)’, later gr. Μητηρ Ίππα/ 

Ίπτα/ Είπτα, de Lycisch-Griekse variant van de Hettische (oorspronkelijk 

Noord-Syrische) godin Ḫebat, ebl. Ḫeba, Ḫapatu, Kapatu, sem. Ḥawwat, hebr. 

Ḥawwāh, bijb. Eva. De godin Ḫebat staat dus aan de basis van de latere 

Israëlitische eerstgeschapen vrouw Eva. Vergelijk voor Ḫba-en͂i Didier Calin, A 

short English-Lycian/Milyan Lexicon: *Xba- ‘Ḫeba(t)’; en͂i ‘moeder’ [zie Ivn: 

Ḫebat (H/H) (godin); Eva = hebr. Ḥawwāh = Sept. gr. Heua (Εύα) (NW-Sem.-

Isr.) (bijb. fig., oorspr. godin); God: ‘Moeder Ḫeba(t)’ (Ḫba-en͂i) (Lyc.); 

Familierelaties: moeder: term: en͂i, Ḫba- (‘moeder Ḫeba(t)’) (godin) (Lyc.)]  

                                          [Hba-eni, Meter Hippa, Meter Hipta, Meter Heipta] 
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Hett. en Hurr. termen: ḫeštā = ḫištī (hatt.), een tempel voor de verering van 

de voorouders en aardgoden, i.c. t.b.v de Hettitische koninklijke familie [zie 

Heiligdom: type: ~, privaat: ḫeštā-huis (H/H)]  

                       [heštā, hešta, hesta, hištā, hišta, hista, hešti, hesti, hišti, histi] 
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Hett. en Hurr. termen: hiëroglief: duif als - voor Kubaba (Hluw.) [zie Ivn: 
Kubaba (NW-Sem.-H/H) (godin); Vogel: duif van Kubaba (NW-Sem.-H/H)] 

  61 
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Hett. en Hurr. termen: ḫilammar (hett.) ‘poortgebouw’. Tijdens het KI.LAM-

feest in Hattuša, waarbij het ‘pseudosumerogram’ (A. Archi 2015) KI.LAM staat 

voor ḫilammar en dus het ‘poort’-feest betekent, worden in dit gebouw offers 

gebracht aan de goden van deze stad en andere steden. Haas (1994) echter 

geeft als betekenis van het sumerogram KI.LAM obab. maḫīrum = hurr. maḫiri 

‘marktplaats’. De Hettieten hebben KI.LAM weergegeven met *kilammar 

oftewel ḫilammar [zie Poort: term: ḫilammar (hett.) (H/H); Feest: 1. naam: 

EZEN KI.LAM-feest (‘poortgebouw- of marktfeest’) (najaarsfeest) (H/H)] 
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Hett. en Hurr. termen: ḫod- (hurr.) ‘opheffen’, m.n. i.v.m. de godengroep 

Ḫudena-Ḫuddellura, die het pasgeboren kind zouden opheffen en aan de vader 

aanreiken [zie Werkzaamheid: verheffen: term: ḫod- (wortel) (hurr.) (H/H); 

Werkzaamheid: verheffen: term: ḫod-: Ḫudena-Ḫuddellura (nom. ag.) 

(godengroep) (hurr.) (H/H); Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: 

‘Ḫutena-Ḫutellurra’ = ‘Ḫudena-Ḫudellurra’ (hurr.) (H/H); God: ‘Opheffers’ 

(Ḫudena-Ḫuddellura) (H/H) (godengroep)]  

                                                          [Hutena-Hutellurra, Hudena-Hudellurra] 
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Hett. en Hurr. termen: ḫubiti of ḫubidi (hett.) ‘stierkalf’. Deze term heeft 

m.n. betrekking op de god Šarruma, die werd beschouwd als de zoon (het 

stierkalf) van de weergod Teššub en de godin Ḫebat [zie Rund: stierkalf: term: 

ḫubiti / ḫubidi (god) (H/H)]                                                                 [hubiti] 
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Hett. en Hurr. termen: ḫurišḫi (urart.-hurr.) ‘bewateraar’, ‘irrigator’ 

(onzeker). De term is een verdere ontwikkeling uit hurr. Ḫurri(š), de naam van 

een stiergod. Volgens Haas blijkt uit deze betekenis nogmaals de 
oorspronkelijke functie van de stiergod, nl. die van schenker van regen en 

bevruchter van de aarde [zie Beroep en functie: irrigator: term: ḫurišḫi (Hurr.-

Urart.)]                                                                                  [hurišhi, hurishi] 
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Hett. en Hurr. termen: ḫurri(š) (hurr.) 1. ‘nacht’ (of ‘zonsondergang’), 2. 

‘dag’ (of ‘zonsopgang’), stiergod en het trekdier (naast Šeri(š)) van de 
strijdwagen van de weergod Teššub. Voor de verschillen in betekenis zie 

šeri(s). Een andere naam van Ḫurri(š) is Tilla. Zie ook Ḫurišḫi [zie Ivn: Ḫurri = 

Ḫurriš = Tilla (H/H) (stiergod); God: ‘Dag’ (Ḫurri) (H/H); Tijd: dag: term: 

ḫurri(š) (stiergod) (hurr.) (H/H)]              [Hurri, Hurriš, Ḫurraš, Hurrish, Tella] 
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Hett. en Hurr. termen: hwitar = hwisar (luw.) ‘(de wereld der) wilde dieren’ 
(bron: E.H. Sturtevant, A Hittite glossary). hetgeen m.i. ten grondslag moet 
liggen aan de naam Huiyatar (spelling Haas) ‘dierenwereld’, een berg op een 
onbekende locatie [zie Ivn: Huiyatar (Turk.-H/H) (berg, onbekende loc.); Dier: 
wild ~: term: hwitar (ook in plurale betekenis) (Luw.)] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: Illuyanka = cun. MUŠ.Illuyankaš (hett.) ‘slang’, de 
winterdraak, die door de weergod bestreden moet worden, maar wel m.b.v de 

mens Ḫupašiya. Deze mythe werd gereciteerd tijdens het lente- en 

vruchtbaarheidsfeest Purulliya. Een andere versie van de mythe van Illuyanka 
is die waarin de draak de lichaamsorganen van de stormgod steelt. Analyse van 
de naam: MUŠ.Illuyankaš is samengesteld uit twee woorden en een 
sumerogram die alle de betekenis ‘slang’ hebben: Illuyankaš is gebaseerd op 
PIE *h1illu- (vgl. nl aal) en *h2engweh2 (vgl. lat. anguilla en skt. ahi) (bron: WP 
Illuyanka) 
 [zie Ivn: Illuyanka = hett. MUŠ.Illuyankaš (H/H) (draak); Geest: ‘Slang’ 
(Illuyanka) (H/H); Slang: term: illuyanka (RIA) (hett.) (H/H); Mythe: Illuyanka 

en Ḫupašya; De strijd tussen de weergod en Illuyanka (versie 2: de organen van 
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de weergod) (H/H)*; Strijd en vrede: strijd, kosmische: de weergod en 
Illuyanka, strijd tussen (H/H)]                                         [Illujanka, Illuyankas] 

Hett. en Hurr. termen: Impaluri = Impalluri (hurr.), god en vizier/bode. De 
vraag is alleen wiens bode hij is in de Kumarbi-cyclus. Volkert Haas’ 
opvattingen zijn tegenstrijdig of hij is van mening veranderd. In ‘Hethitische 
Berggötter ...’ (1982) is Impaluri Kumarbi’s vizier, nl. op de pagina’s 102, 143, 
149, 151 en 152, behalve op p. 150. In dit tekstfragment wordt Impaluri 
voorgesteld als de vizier van de zeegod, zij het dan dat het desbetreffende 
gedeelte tussen vierkante haken staat en dus m.i. een aanvulling in de fantasie 
is. In zijn boek ‘Die hethitische Literatur’ (2006) verschijnt Impaluri uitsluitend 
als de vizier van de zeegod, t.w. de pp. 172, 273 en 350 [zie Ivn: Impaluri = 
Impalluri (H/H) (god; vizier/bode van Kumarbi (of de zeegod ?))] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: inscriptie: ‘gedierte des velds’ op beelden van 
berggoden, hetgeen duidt op hun functie van beschermers der dieren 

  61 

Hett. en Hurr. termen: inscriptie: Ḫarhara: DEUS.MONS ha-ra/i-ha-ra/i ‘de 

goddelijke berg Ḫarhara’ uit Tekirderbent, een locatie op de genoemde berg 

(ook Erciyes Dağ of Mons Argaeus) 

 [zie Ivn: Argaeus, Mons (lat.) = Argaios (Αργαιος) (gr.) = hiërogl.-hett. Ḫarhara 

= (V. Haas) Ḫarka  = (Galhano 2012) Ḫarga = (Demanuelli 2019) hett. Ḫargaya = 

luv. (Demanuelli 2015) Harhrara = oturk. Ardsas = nturk. Erciyaş Dağ = Erciyes 
Dağ = nl. ‘De witte berg’ (Turk.) (berg, tZv Kayseri, prov. Kayseri, İç Anadolu 
Bölgesi); Tekirderbent = Tekir Devrent (Turk.) (topogr., onbekende loc., omg. 
de Erciyes Dağ, tZv Kayseri, prov. Kayseri, İç Anadolu Bölgesi))]           [Argeus, 
Argeos, Harhara, Harka, Harga, Hargaya, Harkiya, Erciyas Dag, Erciyes Dag] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: Irpitiga (hett.) ‘koning der aarde’ (?), een 
onderwereldgod of ‘vroegere god’, met de epitheta taknaš EN-aš ‘Heer der 

aarde’ of ḫannešnaš išḫāš ‘Heer van het vonnis’ (zie aldaar). Etym.: < hurr. 

irpi/irwi ‘koning’. De spelling Irwetiga komt bij Haas voor. (Bronnen: Rintje 
Frankena, 1954, p. 80; Ulrike Lorenz-Link 2009, p. 171; Ben van Gessel, OHP, 
vol. 3, 92) [zie Irpitiga = Irbitiga = dIr-pi-ti-ga- (H/H) (god); God: ‘Koning der 
aarde’ (Irpitiga) (H/H)] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: Kamrušepa zie šepa: Kamrušepa   - 

Hett. en Hurr. termen: Kaniš (ka-ni-iški) (hatt.), later door de Hettieten Nēša 
(urune-e-ša) genoemd. Daarvan afgeleid noemden ze hun eigen taal nešili en 
die van de inheemse Hattiërs hattili. Koning Anitta maakte Nēša tot zijn 
hoofdstad. In een brief van bisschop Basilius uit 379 AD is sprake van ’ανησοιζ 
(dat. pl.) e.var., waarvan Barjamovic beweert dat het woord met een aspiratie 
begint zodat we de naam mogen transciberen naar Hanesa. Het woord wordt 
echter voorafgegaan door een spiritus lenis, dus zonder h-klank. Dit sluit aan 
bij de klassieke vorm ΑΝΙΣΑ 
        [zie Ivn: Kaniš (ka-ni-iški) = Kaneš (hatt.) = hett. Nēša (urune-e-ša) = hell. 
Anisa (inscr. ΑΝΙΣΑ) = (379 AD) Hanesa (’αννισοιζ = ’αννησοιζ = ’ανησοιζ) (vlgs 
Barjamovic 2015) = oturk. Könöş (Haas, Robert 1963) = (17e eeuw) Kıŋıš (Özgüç 
1950) = (archeol. site) Kültepe (Turk.-H/H) (archeol. site, bij Karahöyük tNOv 
Kayseri, prov. Kayseri, İç Anadolu Bölgesi), Kanisisch, Kanisiër; Hett. taal: 
hett. našili = nešili = nešumnili = nl. Nesitisch [Kanish, Kanesh, Neša, Nesha, 
Nessa, Nesa, Neshili, Nesili] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: kantikipi (hett.), benaming van een functionaris die in 
de cultus van Kaštama de speer van de god Zababa opheft. Betekenis onzeker 
[zie Beroep en functie: rel. persoon: kantikipi-functionaris (H/H)] 

  61 
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Hett. en Hurr. termen: Kašku (hatt.) ‘schitterende ster’, naam van de 
oorspronkelijk Hattische maangod, bekend van de mythe waarin hij op de stad 

Laḫzan valt [zie Ivn: Kašku (1) = Kaškuḫ (hatt.) = hurr. Kuşuḫ (H/H) (god); God: 

‘Schitterende ster’ (Kašku) (H/H) (maangod); Hemellichaam: ster: term: kašku 
(‘schitterende ster’) (de maan(god)) (hatt.) (H/H)]  
                                            [Kashkuh, Kashku, Kasku, Kushuh, Kusuh, Kushah] 
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Hett. en Hurr. termen: Kataḫzipuri zie kattaḫ: Kataḫzipuri   - 

Hett. en Hurr. termen: kattaḫ (hatt.) ‘koningin’   - 

Hett. en Hurr. termen: kattaḫ: Kataḫzipuri = Kataḫziwuri = Kattaḫzipuri 

(hatt.) ‘koningin van het land’, een van oorsprong Hattische godin, die vooral 
in Pala ingang vond. De Hettieten identificeerden haar met Kamrušepa, een 

goddelijke genezeres en, evenals Kataḫzipuri, een godin der magie. Analyse: 

pur is een variant van wur (u̯uur); kattaḫ ‘koningin’ [zie Ivn: Kataḫzipuri = 

Kataḫziwuri = Kattaḫzipuri (hatt.-pala) = hett. Kamrušepa (H/H) (godin); God: 

‘Koningin van het land’ (Kattaḫzipuri (e.var.)) (H/H); Heerser: koningin: term: 

kattaḫ: Kataḫzipuri = Kataḫziwuri = Kattaḫzipuri ‘koningin van het land’ 

(hatt.) (H/H)]  
                    [Kattahzipuri, Katahzipuri, Katahziwuri, Kamrusepa, Kamrushepa] 
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Hett. en Hurr. termen: kattaḫ: Kattaḫa = Kattaḫi ‘koningin’, een van 

oorsprong Hattische godin [Ivn: Kattaḫa = Kattaḫḫa = Kataḫḫa = Kattaḫi = 

Kattaḫḫi (H/H) (godin); God: ‘Koningin’ (Kattaḫa/i) (H/H); Heerser: koningin: 

term: kattaḫ: Kattaḫa/i (godin) (hatt.) (H/H)]     [Kattaha, Kattahha, Katahha, 

Kattahi, Kattahhi, Kataḫga, Ḫatagga, Ḫataḫḫa, Katahga, Hatagga, Hatahha] 
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Hett. en Hurr. termen: katte (hatt.) ‘koning’   - 

Hett. en Hurr. termen: katte: Wurunkatte (hatt.) = cun. dZA.BA4.BA4 (3) (WP 
Wurunkatte) ‘koning van de aarde / het land’, een god (i.c. krijgsgod) uit het 
Hattische pantheon en uit dat van Nerik. Analyse: voor wurun zie Hett. en 
Hurr. termen: wur = fur (hatt.); katte (hatt.) ‘koning’ [Ivn: Wurunkatte = cun. 
dZA.BA4.BA4 (3) (H/H) (god); God: ‘Aardkoning’ (Wurunkatte’) (H/H); Heerser: 
koning, aard-: term: katte, Wurun- (god) (hatt.) (H/H)] 
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Hett. en Hurr. termen: Kattešḫapi zie šḫap: Kattešḫapi   - 

Hett. en Hurr. termen: Kizzuwatna < hett.-luw. *kez-watni ‘land aan deze 
zijde (van de bergen)’ (Yakubovich 2010), een oud pre-Hettitisch koninkrijk 
met veel etniciteiten, waaronder Hurrieten en Luwiërs. De naam die de 
bewoners aan hun eigen land gaven, was waarschijnlijk *Kawa. Andere 
schrijfwijzen of benamingen zijn later ass. Qa[u]e, Qawe, Qaweh (qwh), Qawa, 
Qaue (Qa-a-ù-e)), kurQauāya (Yamada 2000) en Que (Qu-ù-e), naast Hluw. 

Ḫiyawa (hi-ia-wa) en lbab. Ḫumē (Hawkins 2007), phoen. dnnym (da-nu-na) of 

ᵓdnym (ᵓAdanîm) (Astour 1967). De Egyptenaren noemden het Qdy ‘(het land 

dat men) rondgaat’ (nl. langs de kust van de Golf van Issus, Hall 1966), 
weergegeven als Qode (Code, Kode) of Qadi. Gewoonlijk werd het gebied ‘het 
land van Adaniya’ (hett. KUR uruAdaniya) genoemd. Het toponiem Kisuatni is 
niet de naam  van het land, maar van de stad die vroeger Kummanni heette 
(Yamada 2000) (bronnen: o.a. Novák & Rutishauser, in: Hittite landscape and 
geography, ed. Weeden & Ullmann, 2017; Jasink & Marino, The western 
Anatolian origins of the Que kingdom dynasty) 
[Ivn: Kizzuwatna (Turk.-Luw.-H/H) (vrm. koninkrijk, in ZO-Anatolië, het latere 
Cilicië, aan de Golf van Issus)] 
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            [Kizzuwadna, *Kawa, Qa[u]e, Qawe, Qawa, Qaue, Qa-a-ù-e, kurQauāya, 

hi-ia-wa, Hiyawa, Hume, ᵓdnym, ᵓAdanîm, Code, Kode, Qadi] 

Hett. en Hurr. termen: kunziyala (hurr.), onbekende kleurstof, gebruikt in de 
beschildering van het berggodenbeeldje Iškiša uit de tempel van de Hettitische 
plaats Zanzišna [zie Kleur: kunziyala (hurr.) (H/H)] 
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Hett. en Hurr. termen: kurša (hett.) ‘fetisj in de vorm van een (cultische) 
buidel of zak, gemaakt van een dierenvel’. Haas spreekt liever van een 
schildvormige vacht, vergelijkbaar met het gulden vlies uit de Jason-sage [zie 
Religieus voorwerp: fetisj: vacht: term: kurša (i.c.een cultische  buidel (o.a. 
Taracha, Martirosyan, Arnold , Colavito) (H/H); Religieus voorwerp: fetisj: 
vacht: term: kurša (i.c.een cultisch schild (Volkert Haas) (H/H)]            [kursa] 
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Hett. en Hurr. termen: Kuššar = akk. Ku-ša-ra = hett. uruku-uš-ša-ra = uruku-ur-
sa-u-ra, de oudste hoofdstad van de Hettieten onder koning Pithana. 
Locatiemogelijkheden: 1. Bryce 2005: omg. Şar, tZOv Kayseri en tNWv 
Karmanmaraş, prov. Adana, Akdeniz Bölgesi; 2. Forlanini: tOv Kayseri en tZv 

Šamuẖa (mod. Kayalıpınar) tussen Pınarbaşı en Gürün, prov. Kayseri en Sivas, 
İç Anadolu Bölgesi; 3. Haas 1982: de heuvel Kuşaklı (Haas: Kuşable) tZWv 
Yazıcık (dorp), tZv Sivas (stad), prov. Sivas, İç Anadolu Bölgesi 
                      [zie Ivn: Kuššar = akk. Ku-ša-ra = hett. uruku-uš-ša-ra = uruku-ur-
sa-u-ra (Turk.-H/H) (archeol. site, onbekende loc. (zie ook Hett. en Hurr. 
termen: Kuššar))  
                [Kuššara, Kussara, Kushshar, Kushara, Kursaura, Garsaura, Gorsaura] 
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Hett. en Hurr. termen: lalaš išḫaš (hett.) = cun. sum. EME-aš EN-aš ‘heer van 

de tong’, maar de juiste vertaling is waarschijnlijk ‘heer tong’. Het betreft 
een (mannelijke) heks die gewoonlijk betrokken is bij geboorteriten. De 
onderhavige duistere tekst (CTH 338, var. KUB 12.62) is een toverspreuk in 
verhaalvorm tegen de Heer der tongen, waardoor de offerheer gevrijwaard 

wordt van ziekten. Analyse: hett. lala- = sum. EME ‘tong’; hett. išḫa- = sum. 

EN ‘heer’ (bron voor het taalkundige aspect: CHD, L-N, p. 25) 

         [zie Ivn: Lalaš išḫaš = EME-aš EN-aš (H/H) (demon); Geest: ‘Heer Tong’ 

(‘Heer der tong(en’) (Lalaš išḫaš = EME-aš EN-aš) (hett.) (H/H); Lichaam: tong: 

term: lala- (hett.) (H/H); Lichaam: tong: term: EME (sum.) (Mes.); Heerser: 

leider: term: išḫa- (hett.) (H/H); Heerser: leider: term: EN (sum.) (Mes.)] 

                                                            [Lalaš išhaš, Lalas ishas, EME-as EN-as] 
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Hett. en Hurr. termen: leliyaḫu (leliyaḫ, liliyaḫ) (hatt.) ‘bron van licht, 

schittering’, een epitheton van de ‘Zonnegodin van Kakšat’ (zie dUTU 
uruKakšazet) dat deel uitmaakt van de aanroepingsnaam ‘Leliyaḫu, Godin, 

Koningin’ 

 [zie Licht en duisternis: licht: term: leliyaḫu (godin) (hatt.) (H/H); God: ‘Bron 

van licht’ (Leliyaḫu) (H/H); God: ‘Zonnegodin van Kakšat’: ‘Leliyaḫu, Godin, 

Koningin’ (aanroepingsnaam) (H/H)]                                     [Leliyahu, Liliyah] 
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Hett. en Hurr. termen: LUGAL.ḪUR.SAG (sum.) ‘bergkoning’, een epitheton 

van de Hettitische ‘priesterkoning’ Idariš, die waarschijnlijk de priester was 

van de berggod van het Puškurunuwa-gebergte in Centraal-Anatolië. Het was 

diens plicht de vruchtbaarheid te bevorderen van het gebied en de dieren 

daar. In de tekst betreffende het Andaḫšum-feest in het gebergte wordt de 

naam van de priester aldus gespeld: mI-da-ri-iš LUGAL.ḪUR.SAG [zie Ivn: Idariš: 

‘LUGAL.ḪUR.SAG’ (sum.) (‘bergkoning’) (H/H) (priesterkoning); Heerser: 

koning, berg-: term: LUGAL.ḪUR.SAG (Mes.)]                        [LUGAL.HUR.SAG] 
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Hett. en Hurr. termen: -luri (hurr.), duidt als tweede lid in namen een berg of 
een reus aan, zoals in Elluri (berg) en Upelluri (reus) [zie Aardhoogte: berg: 
term: -luri (hurr.) (H/H); Geest: reus: term: -luri (hurr.) (H/H)] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: maa wiulla wiulla wiulla maa izzi wiulla wiulla 
šahabuna wiulla (hatt.), een tekstfragment met onbekende betekenis van de 
beurtzang van vrouwen en meisjes tijdens de cultus van de weergod van 

Zippalanda in het Taḫa-gebergte [zie Taal: zang, samen-: beurtzang: frase: 

‘maa wiulla wiulla wiulla maa izzi wiulla wiulla šahabuna wiulla’ (fragment) 
(hatt.) (H/H)] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: Nabarbi (hurr.) 1. ‘zij van het veld’ of 2. ‘zij van (de 
stad) Nawar’, een Hurritische godin van het vee en de gemalin van Šuwaliyatt 
(hurr. Tašmišu). Haar naam kan verbonden worden met hurr. nauni ‘veld, 

weide’ of met de stadsnaam Nawar (of Nagar, mog. Tell Brak in het Ḫābūr-

gebied) (bron: RIA (Haas)) [zie Ivn: Nabarbi (H/H) (godin); God: ‘Veld’ 
(Nabarbi) (H/H); Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: nauni: Nabarbi 
(godin) (hurr.) (H/H)]                                        [Nabarwi, Nawarwe, NabarWA] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: Namni en Ḫazzi zijn volgens Haas twee aparte bergen. 

Deze zouden, bijv. volgens Schrotthoff/Otten 1969, dicht bij elkaar liggen. 

Ḫazzi is de bekende berg Casius Mons = Kel Dağ; de Namni is niet bekend, maar 

kan de ‘Antikasios’ zijn tZWv de Kel Dağ. Gordon D. Young (Ugarit in 
retrospect, 1981) beweert echter dat beide bergen een en dezelfde zijn: in de 

lijst van bergen m.b.t. het ((Ḫ)išuwa-feest vormen Na-an-ni Ḫa-az-zi één 

ingang. Bovendien komt in een Hettitische tekst uru Ḫal-bi ḪUR.SAG Nana-a voor en 

in een Ugaritische tekst tekst uru Ḫal-bi ḪUR.SAG Ḫa-zi, waarbij beide namen 

dezelfde locatie betreffen 
 [zie Ivn: Namni = Nanni = ugar.not. nny = akk. (Emar) Na-(a)ni = lat. Anticasius 
= gr. (Strabo 16.2.8) Αντικασιον = gr. (Stadiasmus) Θρονος (Thronus) = turk. 
Kara Douran Dağ = Karaduran Dağ (?) (Turk.-H/H) (berg(god), bergtop tZWv de 

Ḫazzi, prov. Hatay, Akdeniz Bölgesi); 

  

Ivn: Ḫazzi = Ḫazi (hurr.) = hebr. Ṣāp̅ōn = Ṣāfôn = Tsāfōn = bijb. (Richt. 12:1) nl. 

Zafon = eng. Zaphon = ugar. șpn = (transcr.) Ṣapon = Ṣapānu = Ṣapūnu = gr. 

Kasion Oros (Κασιον Ορος) = lat. Casius Mons = Parlerius Mons = syr. Ğebel al-
Aqra = Jebel al-Aqra‘ = turk. Cebel i-Akra = mod. turk. Kel Dağ (Turk.-NW-
Sem.-H/H) (berg(god), op de grens met Syrië, prov. Hatay, Akdeniz Bölgesi) 
Begin: eerste/oudste naam van de berg Casius Mons (Kel Dağ); Bouwwerk: 

klooster: St.-Barlaam, - van; op de berg Ḫazzi tWv Çandır (Turk.); Cultus: 

natuurcultus: berg, verering van een: Ḫazzi (H/H); Godenstelsel: godengroep: 

02. dyade: ‘Ḫazzi-Namni’ (Haas 1994) (H/H); Heiligdom: tempel van Zeus 

Kasios op de berg Ḫazzi (Turk.); Rite: behandeling van de dode: begrafenis: 

tijdelijke begrafenis op de top van de Ḫazzi (Ṣāp̅ōn) (NW-Sem.) 

     
[Hazzi, Hazi, Jebel el-Aqra‘, Jabal al-Aqra‘, Jebel el ’Aqra‘, Sapan, Sapān, 

Ṣapān, Saphon, Safon, Ṣapunu, Kel Dag]             [Nani, Nan, Nanu, Anti-Casius]     

  61 

Hett. en Hurr. termen: Namrazunna = cun. d[Na]-am-ra-zu-un-na (hurr.-akk.) 
‘mij verlicht de maan’ of ‘maanglans’, een van de vier gelukbrengende 
dienaressen van Šawuška-Ištar. Etym.: mog. < akk. namra ‘glanzend’ en hurr. 
zunna (vgl. akk. Su’en) ‘maan’ (bron: Wegner 1981, in: RIA, p. 141] 
 [zie Ivn: Namrazunna (H/H) (godin, dienares van Šawuška-Ištar); Licht en 
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duisternis: licht, maan-: term: Namrazunna (‘mij verlicht de maan’) (godin) 
(hurr.-akk.) (H/H); God: ‘Maanlicht’ (Namrazunna) (H/H)] 

Hett. en Hurr. termen: Papana amana (hett.) ‘Amaneïsche bergen’, d.i. de 
bergketen Amanus, waarvan de Tibar en de Adalur deel uitmaken. Als berggod 
was Amanus de gemaal van Ištar, de opvolgster van een locale berggodin. Op 
de berg werden cultusfeesten georganiseerd ter ere van Ištar en Amanus. Het 
woord voor ‘bergen’ is papana of papanna, sg. papan, pappi of pappenna 
(CHD); Haas schrijft pabana (pl.) [zie Ivn: Amanus (Turk.-NW-Sem.-H/H) 
(berg(god), tOv de Golf van Issus, tZv Kahramanmaraş = Germanicea en tNv de 
mond van r. Orontes, prov. Hatay, Akdeniz Bölgesi); Aardhoogte: berg: term: 
papan: Papana amana (‘Amaneïsche bergen’) (berg Amanus) (hurr.) (H/H)] 
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Hett. en Hurr. termen: paršana (hett.) ‘luipaard’ [zie Dier: luipaard: term: 
paršana (hett.) (H/H)]                                                                       [parsana] 
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Hett. en Hurr. termen: Pige-sarmas (lyc.) ‘gave van Šarruma’ contra Zsolt 
Simon ‘On some Central Anatolian Neo-Hittite ruler names with Šarrruma’, die 
SARMA als een ongeïdentificeerd Luwisch woord beoordeelt. Zie ook Kunst en 
schrift: voorstelling: menselijk onderlichaam met vier strepen als 
hiërogliefteken van de god Šarruma [zie Ivn: Pigesarmas (Lyc.) (alg. 
persoonsnaam)] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: -pinu = -puna (hatt.) ‘kind’, zoals in de naam van de 

vegetatiegodin Zašḫapuna (Tašḫapuna). Haas legt een verband met haar 

veronderstelde maagdelijkheid en die van de godin Persephone, die immers 
Kore ‘maagd’ werd genoemd en eveneens een vegetatiegodin was, alsook met 
de maagdelijkheid van de Syrische godin Šala(š), wier naam ‘dochter’ betekent 
[zie Familierelaties: kind: term: puna, pinu (hatt.) (H/H); Geslacht en 
rijpheid: maagd: term: κορη (tevens godinnennaam) (Gr.); Familierelaties: 
dochter: term: šāla- (godin) (hurr.) (H/H-Mes.)] 
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Hett. en Hurr. termen: -pinu: Telepinu (hatt.) 1. ‘verheven zoon’ (Soysal 2018; 
RIA), 2. ‘sterke zoon’ (Haas 1982), de verdwijnende en herrijzende 
vegetatiegod, zoon van de weergod en de aardgodin. Hoewel de betekenis van 
het eerste lid van diens naam misschien niet zeker is, kies ik de gangbare (RIA) 
alsook de nieuwere (Soysal) opvatting, nl. ‘verheven’ of ‘groot’. Dit adjectief, 

teli of tele, komt ook voor in de vorm tete; vgl. Tetešḫapi ‘grote godin’ en 

Titiutti / Tetewatti 
 [zie Ivn: Telipinu (1) = Telipuna = Telepinu = hatt. Talapinu = Talipinu = 
Dalapinu (H/H) (god); God: ‘Verheven zoon’ (Telipinu) (H/H); Familierelaties: 
zoon: term: pinu, Teli- (‘verheven zoon’) (god) (hatt.) (H/H)]  
                                                                                        [Telibinu, Telebinu] 
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Hett. en Hurr. termen: -punu zie -pinu   - 

Hett. en Hurr. termen: Purulliya (hatt.) ‘feest der aarde’, het lentefeest der 
Hettieten. Men vierde het feest in verschillende plaatsen, w.o. Nerik en 
Zippalanda. Etym.: < hatt. fur (geschr. pu-ur- of wuu-ur-) ‘aarde, land’ (bron: 
WP Purulliya-Fest (V. Haas)). Men schrijft de naam van het feest ook als 
EZENpurulli / wurulli / purulliyaš; EZEN is het Sumerogram voor ‘cultisch feest’ 
[zie Feest: 1. naam: Purulliya (‘feest der aarde) (voorjaarsfeest en 
vruchtbaarheidsfeest) (H/H); Kosmografie en geografie: aarde: term: fur, 
geschr. pu-ur- of wuu-ur- (hatt.) (H/H); Feest: 7. term: EZENpurulli (Purulliya 
e.var.) ‘feest der aarde’ (hatt.) (H/H)] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: Runtiya* (luw.) ‘herten(god)’, de god van de jacht bij 
de Luwiërs. Woudhuizen (2013 en 2016) schrijft de naam als Ru(wa)nt- uit een 
ouder Kurunt- dat de gutturaal nog bezit. De basis is IE *kerh1- ‘hoorn’, dat 
ook ten grondslag ligt aan kelt. Cernunnos, de god met het hertengewei. De 
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betekenis ‘hert’ vindt men ook in de spijkerschriftweergave dLAMMA en in 
Luwische hiërogliefen als DEUS.CERVUS. Een godin Ruwata, die Haas noemt, is 
niet vast te stellen 
 
 [Ivn: Runtiya* = (ouder) Kuruntiya* = luw. cun dLAMMA-ya = Hluw. DEUS. 
CERVUS = Ru(wa)nt- (Woudhuizen = Ruwa (Haas 1982) 2013)) (bron: WP 
Runtiya) (Luw.) (god); Ruwata (Haas 1982) (Luw.) (godin); God: ‘Hert’ 
(Runtiya, Kuruntiya) (Luw.); Dier: hert: term: Kurunt- = Ru(wa)nt- (god) 
(Luw.)] 

Hett. en Hurr. termen: šaḫap = šaḫaw zie šḫap   - 

Hett. en Hurr. termen: šāla- (hurr.) ‘dochter’, waaruit blijkt dat de godin, de 
gemalin van Adad, van deze naam uit Noord-Babylonië stamt. Het Aramese swl 
kan ook foutief zijn voor sl. Ze werd geïdentificeerd met veel andere 

godinnen, zoals de Sumerische Medimša, Šuzabarku*, Muš-me-ḫuš, Kinn-usum* 

en Enmelulu. Een contaminatie volgt vanaf of na de Middel-Assyrische periode 
met de Syrische godin en gemalin van Dagān, Šālaš. In Mari kreeg ze het 

epitheton ‘Heerseres van het gebergte’ (dNIN.ḪUR.SAG.GÁ) [bron: RIA] 

 
[zie Ivn: Šala = Šāla = obab. dME.DÍM.ŠA4 = sum. Medimša = aram. swl = mass. 

Šālaš (oorspr. een onafh. Syr. godin) (Mes.) (godin); Šala: ‘Ninḫursaĝ’ (2) = 

cun. ‘dNIN.ḪUR.SAG.GÁ’ (2) (obab.) (Syr.) (godin); God: ‘Dochter’ (Šāla) (H/H-

Mes.); Familierelaties: dochter: term: šāla- (godin) (hurr.) (H/H-Mes.)] 
                                             [Shala, Sala, Medimsa, Medimsha, Shalash, Salas] 
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Hett. en Hurr. termen: Šarlaimi (luw.-hett.) ‘verhevene’, een Luwische  
berg(god). De naam wordt in de teksten geschreven als dLAMMA šarlaimi, 
waarbij dLAMMA ‘beschermgod’ betekent. De berg zal in de omgeving van 

Ḫupišna, de plaats van verering, moeten liggen. Deze stad komt misschien 

overeen met Tont Kalesi, een archeologische vindplaats tZOv Ereğli (tZOv 
Konya) en tNv het İvriz-meer (bron: Çiğdem Maner, in: Places and spaces in 
Hittite Anatolia I, 2013). Anderen (Mellaart 1954) menen dat Ereği Karahöyük 
(tNOv Ereğli en tWv Aziziye)  de juiste locatie is. De berg zelf kan dan de 
Bolkar Dağ zijn, een onderdeel van het Taurus-gebergte in Zuid-Anatolië (J.D. 
Hawkins, in: Sacred landscapes of Hittites and Luwians, 2015) 
 
 [zie Ivn: Šarlaimi = Šarlaimmi = mod. turk. Bolkar Dağ = Bulgar Dağ (Turk.-
H/H) (berg(god), tZOv Ereğli, prov. Konya, İç Anadolu Bölgesi); God: 
‘Verhevene’ (Šarlaimi) (H/H); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: 
šarlaimi (subst. adj.) (berg(god)) (luw.-hett.) (H/H)]      [Sarlaimmi, Sharlaimi] 
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Hett. en Hurr. termen: Šarruma, een Hurittische god uit Kizzuwatna, die ook 
verering genoot in Syrië. Zijn naam heeft een onduidelijke etymologie: volgens 
Laroche hangt zijn naam niet samen met šarru ‘koning’, maar met šarra- 
‘snijden’. Hij werd vooorgesteld als een berggod in de gedaante van een stier 

en als de zoon van de godin Ḫebat. De weergod Teššub werd tot vader van het 

‘kalf’ (ḫubidi; mAMAR-ti) Šarruma gemaakt, maar later werd Šarruma diens 

‘kind’ (DUMU). Hettitische koningen vereerden hem als bergkoning MONS.REX 
(bron: RIA). Prins Telipinu, de zoon van Šuppiluliuma I, werd door zijn vader 
als priester van Šarruma in Halap aangesteld. Šarruma kan als dubbele stier 
verschijnen; dan spreekt men van de twee Šarrumanni 
 
 [zie Ivn: Šarruma = Šarrumma = Šarma = cun. LUGAL.ma = LUGAL.umma = 
hiërogl.-hett. L. 80+málmi [L. 80 = Sarma2] = L. 81+r+ma [L. 81 = Sarma] = 
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Sa5+r+ru+ma (bron: RIA) (NW-Sem.-H/H) (berggod en stiergod); Godenstelsel: 

godengroep: 02. dyade: ‘Ḫebat-Šarruma’ (NW-Sem.-H/H); Godenstelsel: 

godengroep: 02. dyade: ‘Šarrumanni’ (NW-Sem.-H/H);  
          Kunst en schrift: voorstelling: menselijk onderlichaam met vier strepen 
als hiërogliefteken van de god Šarruma (nr. 81 SARMA in de lijst van Gunther 
Anders) contra Zsolt Simon ‘On some Central Anatolian Neo-Hittite ruler names 
with Šarrruma’, die SARMA als een ongeïdentificeerd Luwisch woord 
beoordeelt (H/H); Kunst en schrift: voorstelling: Šarruma [god] van de stad 
Uda vraagt de koningin om twaalf offerplaatsen in het gebergte in te richten, 

in een droom van koningin Puduḫeba (H/H); Kunst en schrift: voorstelling: 

Šarruma, staand op een luipaard, op een basreliëf uit Yazılıkaya (Turk.-H/H); 
Kunst en schrift: voorstelling: Šarruma, de goddelijke ‘bergkoning’, die op een 
luipaard staat, wordt vereerd door koning Sulumeli, op een reliëf met 
inscriptie uit Malatya (Turk.-H/H); 

          Cultus: Šarruma-cultus (NW-Sem.-H/H); Offer: ~ aan Ḫebat-Šarruma 

(NW-Sem.-H/H); Priester: spec. god: Šarruma-priester (H/H) 
                                      [Sharruma, Sharrumma, Sarruma, Sarrumma, Sharma] 

Hett. en Hurr. termen: Šawuška (hurr.) ‘de grote, verhevene’ (Beckman 1998), 

of ‘heerseres’ (Herrscherin, Haas 1982), de Hurritische godin die met de 

Mesopotamische godin Ištar werd gelijkgesteld, was de stadsgodin van Nineve. 

Šawuška-Ištar werd omstreeks 1450 v.Chr. in het Hettitische pantheon 

opgenomen. De betekenis van haar naam hangt mogelijk samen met hurr. 

šawoši ‘groot, verheven’ 

 

[zie Ivn: Šawuška = Šauška = Šaušga = Šauša = ugar. ṯuṯk = Ištar van Nineve 

(H/H) (godin); God: ‘Verhevene’ (Šawuška) (H/H); Heerschappij: gezag: 

verhevenheid: term: šawoši: Šawuška (subst. adj.) (godin) (hurr.) (H/H); 

Cultus: Ištar-cultus: Šawuška-cultus (Mes.-H/H); Kunst en schrift: voorstelling: 

Šawuška-Ištar (H/H); Symboliek: attribuut van Šawuška-Ištar (H/H); Symboliek: 

vormvat (borsten, dieren, wapens) als symbool van Šawuška (H/H)]  

                                              [Shawushka, Shaushka, Shaushga, Shausha, tutk] 
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Hett. en Hurr. termen: šemu = mu (hatt.) ‘moeder’, zoals in Wurunšemu, is 
niet geheel zeker [zie Familierelaties: moeder: term: šemu = mu (hatt.) (H/H)] 

  - 

Hett. en Hurr. termen: šemu = mu: Wurunšemu = Wurušemu (hatt.) ‘Moeder 
van de aarde’. Ze is de Terra Mater van de Hattische godenkring en de gemalin 
van de ‘Vader Hemel’, de stier- en weergod Taru. Hun zoon is de vegetatiegod 
Telipuna. In de stad Nerik, echter, is Wurunšemu de gemalin van Šulinkatte en 

is Taru hun zoon. In de 13e eeuw werd Wurunšemu gelijkgesteld aan Ḫebat, en 

haar gemaal Taru werd geïdentificeerd met de Hurritische god Teššub, die 

daarmee de gemaal van Ḫebat werd. Wurunšemu, aangeduid als KI-aš AMA, is 

eigenlijk een epitheton van en waarschijnlijk dezelfde als de ‘Zonnegodin van 
Arinna’ (dUTU uruArinna; zie aldaar). Haar naam wordt ook geschreven als 
ohett. Urunzimu. (De naam Wurunšemu wordt om praktische redenen als 
persoonsnaam gebruikt in de indexen.) 
 [zie Ivn: Wurunšemu = ohett. Urunzimu = nhett. Uruzimu = Uruntimu (H/H) 
(godin); God: ‘Moeder van de aarde’ (Wurunšemu) (H/H); Kosmografie en 
geografie: aarde: term: wuru(n)šemu (‘moeder van/voor de aarde’) (godin) 
(hatt.) (H/H); Familierelaties: moeder: term: šemu, wuru(n)- (‘moeder 
van/voor de aarde’) (godin) (hatt.) (H/H); Cultus: Wurunšemu-cultus (H/H)]  
     [Wurušemu, Wurunshemu, Wurushemu, Wurunšimu, Wurušimu, Furunšemu, 
Furušemu, Furu-Semu, Vurunšemu, Vurušemu, Vurunshemu, Vurushemu] 
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Hett. en Hurr. termen: Šenū-tilla zie tilla: Šenū-tilla   - 

Hett. en Hurr. termen: šepa = šipa (hatt.) ‘geest, demon, numen’   - 

Hett. en Hurr. termen: šepa: Aškašepa (hett.) ‘geest van de poort’, een 
berg(godin) bij de Hettieten. Het is niet duidelijk waar de berg Aškašepa zich 
bevindt. Haas 1982 meent in het land Palā, maar Haas 2015 identificeert de 
berg met de Erciyes Dağ 
 [zie Ivn: Aškašepa = Ašgašepa (Turk.-H/H) (berg(godin), onbekende loc.); God: 
‘Poortgodin’ (Aškašepa) (H/H); Geest: term: šepa / šipa (hett.) (H/H); Geest: 
term: šepa, aška- (‘poortgeest’) (god) (hett.) (H/H); Poort: term: aška- (hett.) 
(H/H)]                                      [Askasepa, Ashkashepa, Asgasepa, Ashgashepa] 
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Hett. en Hurr. termen: šepa: Kamrušepa (hett.) ‘wolkengeest’. De betekenis is 
niet geheel zeker. Kamru- of kammara- ‘wolk, damp’ (A. Goetze 1953). 

Kamrušepa is de Hettitische tegenhanger van de Hattisch-Palaïsche Kataḫzipuri 

(zie aldaar) 

 [zie Ivn: Kataḫzipuri = Kataḫziwuri = Kattaḫzipuri (hatt.-pala) = hett. 

Kamrušepa (H/H) (godin); God: ‘Wolkengeest’ (Kamrušepa) (H/H); Geest: 
term: šepa = šipa: Kamrušepa (‘wolkengeest’) (godin) (hett.) (H/H)] 
                    [Kattahzipuri, Katahzipuri, Katahziwuri, Kamrusepa, Kamrushepa] 
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Hett. en Hurr. termen: šepa: Mijatanzipa (hett.) ‘geest van de wasdom’, een 

vegetatiegodheid die met de moedergodin Ḫannaḫanna een natuurheiligdom 

deelde. Etym.: Mijatanzipa of Mijatanzepa < hett. mijatar ‘groei’ + luw. šepa 
‘geest, genius’ (bron: RIA) 
 [zie Ivn: Mijatanzipa = Mijatanzepa (H/H) (vegetatiegeest); Geest: ‘Geest van 
de wasdom’ (Mijatanzipa) (H/H); Geest: term: šepa = šipa: Mijatanzipa (‘geest 
van de wasdom’) (vegetatiegodheid) (hett.) (H/H); Heiligdom: tempel van 

Ḫannaḫanna en Mijatanzipa (H/H) (natuurheilidom)]  

                                                                             [Miyatanzipa, Miyatanzepa] 
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Hett. en Hurr. termen: Šepitta (hett.) ‘Zevengodheid’, een heptade die de 
Hettieten weergaven met het Sumerogam dIMIN.IMIN.BI, eigenlijk ‘zeven, 
zeven’. Het is dezelfde godengroep die in Mesopotamië Sebitti, Sibitti of Sibi 
werd genoemd. Opvallend is dat verschillende goden elk hun eigen 
Zevengodheid had. De heptade, die een demonisch karakter had, werd geleid 
door de pestgod Jarri, Erra bij de Mesopotamiërs 
 [zie Godenstelsel: godengroep: 07. heptade: ‘Šepitta’ = dIMIN.IMIN.BI (H/H); 
God: ‘Zevengoden’ (Šepitta, dIMIN.IMIN.BI) (H/H)] 
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Hett. en Hurr. termen: Šera zie šeri(š): Šera   - 

Hett. en Hurr. termen: šeri(š) (hurr.) 1. ‘dag’ (of ‘zonsopgang’), 2. ‘avond, 

nacht’ (of ‘zonsondergang’), stiergod en het trekdier (naast Tilla of Ḫurri(š)) 

van de strijdwagen van de weergod Teššub, tevens diens raadgever. Opvallend 
is het verschil in overeenstemming waarvan de geleerden blijk geven m.b.t. de 

betekenis van šeri en ḫurri. Voor 1. pleiten o.a. C.-G. von Brandenstein 1943, 

E. Laroche, G. Leick 1991 en A. Fournet 2011. Voor 2. pleiten o.a. Merab 
Chukhua, I. & M. D‘iakonov 1971, A. Petrosyan 2002 en V. Haas 1982 [zie Ivn: 
Šeri = Šeriš (H/H-Mes.) (stiergod); God: ‘Nacht’ (Šeri) (hurr.) (H/H); Tijd: dag: 
nacht: term: šeri(š) (stiergod) (hurr.) (H/H)]  
                                                  [Šerri, Šerišu, Šeraš, Seri, Sheri, Seris, Serisu] 
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Hett. en Hurr. termen: šeri(š): Šera (hurr.) ‘berg van de Nachtstier’, naam van 
een (onbekende) berg [zie Ivn: Šera (Turk.-H/H) (berg, onbekende loc.); Tijd: 
dag: nacht: term: šeri(š): Šera (berg) (hurr.) (H/H)]                                [Sera] 
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Hett. en Hurr. termen: šḫap = šhaf = šaḫap = šaḫaw (hatt.) ‘god’, een woord 

dat voorkomt in godennamen als Kattešḫapi (‘koning-god’) en Tetešḫapi 

  61 
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(‘grote godin’) (zie aldaar) [zie God: term: šḫap (hatt.) (H/H)]  

                                                [šhap, šahap, šahaw, shap, shaf, sahap, sahaw] 

Hett. en Hurr. termen: šḫap: Kattešḫapi (hatt.) ‘koning-god’, behalve een 

Hattische (mannelijke) god tevens de naam van een Hettische koningin, een 
MUNUS.LUGAL.GAL (bron: Th. Zender, Die Hethitischen Frauennamen, 2010), 
wier echtgenoot niet met zekerheid bekend is. Analyse: Katte- ‘koning’, naast 

kattaḫ ‘koningin’ [zie Ivn: Kattešḫapi = Kattešḫawi (H/H) (god); God: ‘Koning-

god’ (Kattešḫapi (e.var.)) (H/H); God: term: šḫap: Kattešḫapi (‘koning-god’) 

(1. god, 2. koningin !) (hatt.) (H/H); Heerser: koning: term: Kattešḫapi 

(‘koning-god’) (god) (hatt.) (H/H)]  

                                               [Katteshapi, Katteshawi, Kattišḫapi, Kattishapi] 
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Hett. en Hurr. termen: šḫap: Tetešḫapi (hatt.) ‘grote of verheven godin’, 

waarschijnlijk een potnia theron, aangezien ze in het ritueel verbonden wordt 
met dieren, zowel tamme als wilde. Ook is er een relatie met de godin Inara 

[zie Ivn: Tetešḫapi = Tetešḫawi (H/H) (godin); God: ‘Grote godin’ (Tetešḫapi) 

(H/H); God: term: šḫap: Tetešḫapi (‘grote godin’) (godin) (hatt.) (H/H)] 

                                                  [Tetešhapi, Teteshapi, Tetešhawi, Teteshawi] 
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Hett. en Hurr. termen: Šimige (hurr.) ‘zon’, naam van de Hurritische 
zonnegod, maar ook eenn appellativum voor andere goden, zoals de Egyptische 
Re. Als diens gemalin wordt beschouwd de Babylonische godin Aja [bron: RIA]  
        [Ivn: Šimige = cun. dUTU.ge = ugar. šmg (H/H) (god); Zon: ‘Šimige’ (H/H); 
Zon: term: šimige (god) (hurr.) (H/H)]  
                               [Šimege, Šimeki, Šimiki, Šimega, Šimigae, Šimigai, Simige] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: Šintalirti = Šentalirte (Haas) (hurr.) ‘zevenborstig’, een 
van de vier gelukbrengende dienaressen van Šawuška-Ištar. Analyse: hurr. 
šintal < ši(n)t ‘zeven’ + irti/u ‘borst’ 
 [zie Ivn: Šintalirti (H/H) (godin); Lichaam: borst: zevenborstig: term: šintal-
irti (godin) (hurr.) (H/H); God: ‘Zevenborstige’ (Šintalirti) (H/H)]  
                                                   [Sintalirti, Sintalwuri, Sentalirte, Šental-irte] 
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Hett. en Hurr. termen: Šin-urḫi-na = Ši-nu-úr-hé-na = Še-nu-ur-ḫi (hurr.) ‘de 

tweeling’ (‘twee rechtvaardigen’, vlgs Haas), naam van een goddelijke 

tweeling, met wie de (dubbele) stiergoden Šeri(š) en Ḫurri(š) worden 

geassocieerd. Analyse: šini = ‘twee’, šinurḫe  (Luciano Estaban Monti 2016/17) 

= šenurḫi (Thomas Richter 2010, p. 518) = ‘tweeling’. De uitgang -na is een 

meervoudslidwoord 

 [zie Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Šin-urḫi-na’ = ‘Ši-nu-úr-hé-na’ = 

‘Še-nu-ur-ḫi’ (hurr.) (H/H); Familierelaties: tweeling: term: šinurḫe = šenurḫi 

(goden) (hurr.) (H/H)]                       [Šinurḫina, Šinúrhéna, Šenurḫi, Šinurhina, 

Šinurhena, Šenurhi, Sinurhina, Sinurhena, Senurhi] 
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Hett. en Hurr. termen: šipahi (hurr.), benaming van een kledingstuk (hemd of 
mantel), gedragen door herders. Het šipahi-kleed werd tevens gedragen door 
de kroonprins tijdens het bergfeest te Kaštama. Betekenis onbekend 
 [zie Kleding: kledingstuk: šipahi-kleed (hurr.) (H/H)]                            [sipahi] 
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Hett. en Hurr. termen: sipandi (hett.) zie Griekse termen: χοη   - 

Hett. en Hurr. termen: šittar (hett.) ‘zonneschijf’. De Hettieten hadden de 
gewoonte zonneschijven van metaal te vereren als de personificaties van 
zonnegodinnen en overleden koninginnen 
 [zie Zon: zonnewiel: term: šittar: šittara (pl.) (berg(god)) (hett.) (H/H); 
Cultus: fetisjisme: zonneschijf: šittar (H/H)]                             [sittar, Sittara] 
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Hett. en Hurr. termen: šittar: šittara (pl.) ‘(berg van) de zonneschijven’, een 
berg(god) bij de Hettieten. De locatie is niet bekend, misschien bij Kaneš of 
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Erciyes Dağ (vlgs Sebahattin Bayram, New and some rare geographical names 
in the Kültepe texts) 
 [zie Ivn: Šittara (Turk.-H/H) (berg(god), onbekende loc., mog. bij Kaneš of 
Erciyes Dağ); God: ‘Zonneschijvenberg’ (Šittara) (H/H); Zon: zonnewiel: term: 
šittar: šittara (pl.) (berg(god)) (hett.) (H/H)]                           [sittar, Sittara] 

Hett. en Hurr. termen: Šiuš (hett.), gen. ši-(i)ú-na-aš (vgl. šiwatti (dat/loc. sg. 
‘dag’) (Bomhard & Kerns 1994, p. 303/4) 1.oorspr. de naam van de oude IE 
hemelgod (< √*deieu en *diēus), 2. later alleen het woord voor ‘god’, zoals in 
šiuš šummiš ‘onze god(en)’ (van de Hettieten) i.t.t. šiuš šmiš ‘hun god(en)’ 
(van de inheemsen). Šiuš is echter niet de oude Hettische zonnegod (vlgs Piotr 
Taracha 2009, p. 30. n. 148) [zie Ivn: Šiuš (Hett.) (oorspr. stamgod); God: 
term: šiuš (latere term in de staatscultus) (hett.) (H/H); Heiligdom: tempel 
van Šiuš (H/H); Kunst en schrift: beeld, goden-: Šiuš (H/H)]          [Shiush, Sius] 
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Hett. en Hurr. termen: šiuš: šiuneš, karuileš = šiuneš, karuiliia̯š (pl.) (hett.) 

‘vroegere goden’. Karū ‘vroeger’ (H. Tischner). Zie voor een beschrijving eni: 
enna durenna (pl.) (hurr.) [zie God: term: šiuš: šiuneš, karuileš (pl.) 
(‘vroegere goden’) (hett.) (H/H); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Karuileš 
šiuneš’ (hett.) = ‘Enna durenna’ (hurr.) = ‘Ammatina enna’ (hurr.) (H/H)] 
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Hett. en Hurr. termen: Šiwatt- ‘dag’ (hett.), een Hettitische god, 
overeenkomend met de Hattische Izzištanu (UD.SIG5), de ‘Geluksdag’, nl. 
wanneer men sterft ! (bron: A. Archi, ‘The Anatolian fate-goddesses and their 
different traditions’). Vergelijk daarnaast Šiwatta de god van de ‘dag des 
doods’, een van de goden die alleen door de koninklijke familie vereerd 
werden in het hešta-huis. Haas (1982) maakt blijkbaar onderscheid tussen 
Šiwat en Šiwatta. Hier worden ze als dezelfde godheid behandeld (vgl. RIA).  
 
Etym.: Šiwat(ta) is evenals Šius en luw. *Tiwats gebaseerd op IE deieu. De 
finale -t is te verklaren door verwantschap met skt. dyut ‘schijnen, glanzen’ < 

PIE *die̯u̯to-  (Historisk-filosofiske meddelelser vol. 31, p.62) 

 
 [zie Ivn: Šiwatt- = dUD = dUD.SIG5 (H/H) (god); God: ‘Dag’ (Šiwatt-) (H/H); 
Tijd: dag: term: šiwatt- (god) (hett.) (H/H); Tijd: dag, stervens-: term: šiwatt- 

(god) (hett.) (H/H)]                                       [Siwat, Šiu̯at, Siwatta, Tiwatta ?] 
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Hett. en Hurr. termen: šiyammi (hett.) ‘gedrukt, geperst’, een soort pap, ook 
gebruikt als offer aan de berggod Šidduwa (bron: H. Kronasser, Etymologie der 
Hethitischen Sprache) 
 [zie Eten en drinken: pap: term: šiyammi (hett.) (H/H); Offer: obj.: 
spijsoffer: šiyammi-pap (H/H); Werkzaamheid: bereiden: persen: term: 
šiyammi (subst. adj.) (pap) (Hett.)]                                                   [siyammi] 
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Hett. en Hurr. termen: Šulinkatte (hatt.) ‘koning van het zwaard (?)’, een 
Hattische oorlogs- en pestgod die geïdentificeerd werd met de Oud-
Babylonische oorlogs- en onderwereldgod dU.GUR of Ugur. Deze laatste was 
oorspronkelijk de personificatie van het ‘zwaard’ (uqur (eig. een imp. 
‘verwoest’)) van de god Nergal met dezelfde functie, voor wie hij als sukkal 
diensten verrichtte (bron: M.M. Münnich, The god Resheph in the ancient Near 
East, p. 189, n. 125). Šulinkatte werd gesymboliseerd door een zwaard. 
Daarom vermoedt men dat het eerste lid van zijn naam (šuli of šule) ‘zwaard’ 
betekent. Šulinkatte is de gemaal van de aardgodin Wurunšemu en de vader 
van Taru 
               [Ivn: Šulinkatte = cun. dZA.BA4.BA4 (1) = cun. dU.GUR (1) (H/H) (god); 
God: ‘Koning van het zwaard’ (Šulinkatte) (H/H); Heerser: koning: term: 
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katte, šulin- (‘koning van het zwaard’) (god) (hatt.) (H/H)]                        
                                                                               [Sulinkatte, Ugur, Zababa] 

Hett. en Hurr. termen: šuruḫḫa (hett.), benaming van een soort hout en 

daarmee ook van een bepaalde boom, waarvan speren worden gemaakt, zoals 
de speer van de god Zababa in de cultus van Kaštama. Betekenis onbekend [zie 

Vegetatie: hout, šuruḫḫa- (H/H); Boom: šuruḫḫa-boom (H/H); Wapen: speer 

van Zababa (H/H)] )                                                            [šuruhha, suruhha] 
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Hett. en Hurr. termen: Taḫa of Daḫa, een gebergte met een Hettitische naam 

in Turkije, waarvan de locatie en dus de huidig toegewezen naam omstreden 
is. Hetzelfde geldt ook voor de plaats Zippalanda die immers verbonden is met 
het gebergte in kwestie. Er zijn vier mogelijkheden: 1. Haas noemt vreemd 
genoeg de Karababa Dağ, in de omgeving van Alaca Höyük. De bergen met 
deze naam liggen echter ver naar het oosten, resp. tZWv Sivas (stad) en tZOv 
Sivas, maar niet bij Alaca Höyük. 2. Gurney 1995 e.a. pleit voor Kerkenes Dağ 
tNWv Çadır Höyük (tZv Peyniryemez, prov. Yozgat) of tZv Uşaklı Höyük (tNOv 
Büyüktaşlık tussen Yozgat en Sorgun, prov. Yozgat). 3. Popko 1994 noemt 
Kalehıšar Tepesi tNv Alaca Höyük (prov. Çorum). 4. Taracha 2015 (in: Sacred 
landscapes) meent nu dat de berg Kale (Kaletepe) tZWv Kuşsaray (tNOv Çorum) 

overeenkomt met Taḫa/Daḫa. De mogelijke locaties van Zippalanda zijn dan: 

1. Çadır Höyük (Yozgat), 2. Uşaklı Höyük (Yozgat), 3. Alaca Höyük (Çorum), 4. 
Kuşsaray (Çorum) 

                         [zie Ivn: Taḫa = Daḫa (Turk.-H/H) (berg(god), onbekende loc., 

mog. 1. Kerkenes Dağ (Yozgat), 2. Kalehıšar Tepesi (Çorum), 3. Kaletepe 
(Çorum)); Ivn: Ziplanda = Zippalanda = Zipalda (Turk.-H/H) (archeol. site, 

onbekende loc., mog. zie Hett. en Hurr. termen: Taḫa)] 

                                                                         [Taha, Daha, Ziplada, Ziplata] 
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Hett. en Hurr. termen: taḫapši (hurr.-hett.-akk.). Het  akkadogram werd 

gebruikt voor de Hurritisch-Hettitische woorden voor 1. ‘bedekking van 
voorwerpen’, 2. ‘gordel’ (ook van leer). Het Akkadische grondwoord is tahapšu 
‘wollen of linnen deken’, bijv. als kleed op een paard (bron: CAD). Men hing 

deze taḫapši’s in een eik ter ere van de weergod van de stad Kuliwišna 

 [zie Kleding: gordel: term: taḫapši (hurr.-hett.-akk.) (H/H-Mes.); Voorwerp: 

band: term: taḫapši (hurr.-hett.-akk.) (H/H-Mes.)]                [tahabši, tahapsi] 
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Hett. en Hurr. termen: taknaš EN-aš (hett.) ‘heer der aarde’, een titel van de 
Hettitisch-Hurritische onderwerelgod Irpitiga. Analyse: tēkan, gen. taknaš 
‘aarde’; EN-aš ‘heer’ (Sumerogram plus een fonetisch complement) (bron: 
Hoffner & Melchert 2008; Van den Hout 2011) 
 [zie Ivn Irpitiga: ‘Taknaš EN-aš’ (‘Heer der aarde’) (U. Lorenz-Link 2009, p. 
171) (H/H) (god); God: ‘Heer der aarde’ (taknaš EN-aš) (H/H);  Heerser: heer 
der aarde: term: EN-aš taknaš (Mes.-Hett.)]                               [Taknas En-as] 
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Hett. en Hurr. termen: talla (hett.), een soort vloeistofhouder, misschien een 
olievaatje [bron: Bibliotheca Orientalis LXIX, nr. 1 en 2, 2012, p.112] 
 [zie Vat: term: talla (mog. ‘olievaatje’) (hett.) (H/H)] 
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Hett. en Hurr. termen: tapišana (hett.), benaming van een bepaald soort vat, 
waarschijnlijk een drinkbeker, want de persoon die deze aangeboden krijgt, 
neemt hem aan om eruit te drinken. De beker is van aardewerk. Betekenis 
onbekend [zie Vat: beker, tapišana- (hett.) (H/H)]                            [tapisana] 
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Hett. en Hurr. termen: Tarawaš (hett.) ‘overvloed’ (Haas 1982), een god uit 
Kaneš. Diens naam zou overeenkomen met Darawa (bijv. Edwards 1968), 
waarvan de betekenis echter luw. daraw(a) ‘een handvol’ is. Bernard Sergent 
2018 meent dat Tarawaš dezelfde is als Taru 
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 [zie Ivn: Tarawaš = Tarawa (H/H) (god); God: ‘Overvloed’ (Tarawa) (Haas 
1982) (H/H); Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: tarawa (Haas 1982) 
(hett.) (H/H)]                                                                                   [Tarawas] 

Hett. en Hurr. termen: Taru (hatt.) 1. ‘stier’ (vlgs Volkert Haas), 2. ‘weergod’ 
(vlgs Oyğuz Soysal), de naam van de (oorspr. Hattische) weergod van Nerik. De 
bergnaam Taruš is van Taru afgeleid. Hoewel Taru een Hattische naam is, 
vergelijkt Haas hem toch met woorden van IE oorsprong, zoals gr. ταυρος en 
kelt-ital. tarvos, maar betrekt in zijn vergelijking eveneens woorden uit 
Kaukasische talen waarmee het Hattisch nauwer verwant is, zoals georg. 
Tarosi en laz. Taron. Deze betekenen ‘(het) weer’, wat goed zou aansluiten bij 
Taru’s functie van storm- en weergod. Oyğuz Soysal (Hattischer Wortschatz in 
hethitischer Textüberlieferung, 2004) vertaalt Taru (Daru, Šaru) inderdaad met 
‘weergod’. De meeste andere bronnen houden het meestal op een relatie met 

de Hett. Tarḫu(nna)  [zie Ivn: Taru = Daru = Šaru = dIM = dU (H/H) (god); Taruš 

(Turk.-H/H) (berg, onbekende loc.); God: ‘Weergod’ (Taru) (H/H); 
Natuurverschijnsel: weer: term: taru (god) (hatt.) (H/H)]             [Saru, Tarus] 

  61 

Hett. en Hurr. termen: Telepinu zie -pinu: Telepinu   - 

Hett. en Hurr. termen: tilla (hurr.) ‘stier’, oorspronkelijk een onafhankelijke 
god, verbonden met Ištar, later het trekdier (naast Šeri(š)) van de strijdwagen 

van de weergod Teššub. Een andere naam van Tilla is Ḫurri(š) 

         [zie Ivn: Ḫurri = Ḫurriš = Tilla (H/H) (stiergod); God: ‘Stier’ (Tilla) (H/H); 

Rund: stier: term: tilla (god) (hurr.) (H/H)] 
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Hett. en Hurr. termen: tilla: Šenū-tilla / Šena-tilla (hurr.) ‘twee stieren’, 
naam van een (onbekende) berg. Volgens Delitzsch et al. (Beiträge zur 
Assyriologie etc. vol. 6, 1909) is de betekenis van deze Mitannische naam 
echter ‘Der Bruder ist Herr’. L.E. Monti (A systematic approach to the Hurrian 
pantheon: the onomastic evdence, 2016/17, p. 501) vertaalt ‘The brother is 
Tilla’ 
  [zie Ivn: Šenū-tilla = Šena-tilla (Turk./Syr./Mes.-H/H) (berg, onbekende loc.); 
Rund: stier: term: tilla, Šenū- (‘twee stieren’) (berg) (hurr.) (H/H)] 
                                                                     [Šenū-tilla, Šēnu-tilla, Šēna-tilla] 
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Hett. en Hurr. termen: Tiwats* = Tiwazas* = SOL-wa/i-za-sa (nom. sg.) 
(Hluw.), evenals luw. Ti-wa-az, die alle de naam van de zonnegod uitdrukken, 
vgl. luw. ti-wa-ri-ya (acc. pl) ‘zon’ (bron: Bomhard & kerns 1994, p. 303/4). 
Etym.: Tiwats* (e.var.) < IE √deieu* (vgl. Overige IE termen: deieu* (IE) en id. 
deieu*: diēus* (IE)) 
 [zie Ivn: Tiwats* = Tiwazas* (Luw.) (god); Cultus: Tiwats*-cultus (Luw.)]  
                                                                                                [Tiwad, Tiwaz] 
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Hett. en Hurr. termen: Tiyats* = Tiyaz* (Ti-ya-az-) = Tiyad* (pala.), de naam 
van de zonnegod in Palā (bron: Bomhard & kerns 1994, p. 303/4). Etym.: 
Tiwats* (e.var.) < IE √deieu* (vgl. Overige IE termen: deieu* (IE) en id. deieu*: 
diēus* (IE)) 
 [zie Ivn: Tiyats* = Tiyaz* (Pala) (god); Cultus: Tiyats*-cultus (Pala)]       [Tiyad] 
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Hett. en Hurr. termen: Tṛḫu-ent-s* (proto-anat.) ‘veroverend, overwinnend’, 

de gereconstrueerde naam van de Anatolische weergod. Overige verwantschap 

en ontwikkeling: < IE √*terh2-u ‘overmeesteren, overwinnen’; ~ hett. tarḫu-zi 

‘de baas zijn, aankunnen, verslaan, overwinnen’; hett. Tarḫu, Tarḫunna, 

Tarḫuna; Cluw. Tarḫuwant-, Tarḫunt-; Hluw. Tarhunza, Tarhunta ((DEUS) 

TRONITUS); lyc. Trqqñt en car. Trqδ (bron: A. Kloekhorst, The Hittite inherited 
lexicon, 2007). De naam van de oorspronkelijk Hattische weergod Taru heeft 
overigens een andere etymologie 
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 [zie Ivn: Trh2-u-enti* (IE) = proto-anat. *Tṛḫ-u-ent-s = Cluw. Tarḫunt = Hluw. 

Tarhunta = Tarhunza = hett. Tarḫu = Tarḫunna = Tarḫuna = gr. Tarchon 

(Ταρχων) = lyc. Trqqñt = lyc. A Trqqas (nom.) =  milyisch (lyc. B) Trqqiz (nom.) 

= car. Trqδ (Anat.) (god); God: ‘Overwinnaar’ (Tarḫu) (Anat.); Strijd en vrede: 

overwinning: term: Trh2-u-enti* (IE): Tarḫu (evar.) (ppa) (god) (Anat.)] 

 

       [Tarhun, Tarhunda, Tarhunna, Tarhuna, Tarhunz, Tṛh2-w-ent-s, Trhu-ent-, 

Tṛḫu-ent-, Tarḫuu ̯ant, TrHwant, Tṛḫunt-, Trquδ-, Trqud-, Tarḫunzai, Tarḫunti] 

Hett. en Hurr. termen: UTU taknaš = dUTU taknaš (hett.) zie Eštawur (hatt.)   - 

Hett. en Hurr. termen: UTU uruKakšazet =  dUTU uruKakšazet ‘Zonnegodin van 
Kakšat’. De Sumerogrammen zijn als volgt te lezen: d ‘god(in)’, UTU ‘zon’, uru 
‘stad’. De van oorsprong Hattische godin wordt gelijkgesteld aan degene die 

wordt aangeroepen met ‘Leliyaḫu, Godin, Koningin’ 

 [zie God: ‘Zonnegodin van Kakšat’ (dUTU uruKakšazet) (H/H); God: ‘Zonnegodin 

van Kakšat’: ‘Leliyaḫu, Godin, Koningin’ (aanroepingsnaam) (H/H)] 
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Hett. en Hurr. termen: UTU: dUTU uruArinna = dUTU uruA-ri-in-na ‘Zonnegodin 
van Arinna’. De Sumerogrammen zijn als volgt te lezen: d ‘god(in)’, UTU ‘zon’, 
uru ‘stad’. Ze is de belangrijkste (staats)godin van de Hettieten. Ze wordt ook 
Ariniti (‘de Arinnitische’) genoemd, alsook hatt. Eštan en hett. Ištanu, 
‘zonnegodheid’, en wel die van Arinna, zoals in KUB 28.6: uruPÚ-na-aš dUTU-uš 
(‘van de stad Arinna de zonnegodin’). De van oorsprong Hattische godin wordt 
gelijkgesteld aan hatt. Wurunšemu of Urunzimu (zie šemu = mu: Wurunšemu) 
(bron: Maciej Popko, Arinna, eine heilige Stadt der Hethiter, in: Studien zu den 
Boğazköy-texten, 2009) 
 [zie Ivn: Wurunšemu: ‘dUTU uruArinna’ = ‘uruPÚ-na-aš dUTU-uš’ (hett.) 
(‘Zonnegodin van Arinna’) (H/H) (godin); God: ‘Zonnegodin van Arinna’ (dUTU 
uruArinna = uruPÚ-na-aš dUTU-uš) (H/H); Heiligdom: tempel van de Zonnegodin 
van Arinna (H/H); Offer: ~ aan de goden: zonnegodin van Arinna (H/H); 
Priester: spec. god: Zonnegodin van Arinna, ~ van (H/H)] [Arinitti, Arunitti, 
Ariniddu, Arinniti, Arinnitti, Estan, Esjtan, Eshtan, Istanu, Isjtanu, Ishtanu] 
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Hett. en Hurr. termen: UTUŠI = dUTUŠI (akk.-hett.) ‘mijn zon(negod)’, een titel 
van de Hettitische koning. De uitspraak van het sumerogram is in het 
Akkadisch /Šamšī/ en in het Hettitisch waarschijnlijk /Istanus mis/ (bron: Gary 
Beckman, ‘My Sun-god’) [zie Ivn: UTUŠI = dUTUŠI (H/H-Mes.) (koningstitel); God: 
‘Mijn zon’ (dUTUŠI) (H/H-Mes.) (koningstitel)] 
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Hett. en Hurr. termen: walḫi (hett.) < walh-‘hard slaan’, een alcoholische 

drank (bier) [zie Eten en drinken: walḫi-drank (H/H); Offer: wijze: plengoffer: 

walḫi-drankoffer (H/H)]                                                                        [walhi] 
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Hett. en Hurr. termen: Wišuriyanza (hett.) ‘wurgster’, een demones (eerder 
dan een godin) uit het Šuppina-gebergte, die mensen schade berokkent, te 
vergelijken met de Mesopotamische demones Lamaštu. Analyse: < hett. 
wišuriyawar ‘het wurgen’ < wišuriya ‘krommen, buigen, verwringen’ [zie Ivn: 
Wišuriyanza = Wišurijanza (H/H) (demones); Geest: ‘Wurgster’ (Wišuriyanza) 
(H/H); Dood en leven: vernietiging: wurgen: term: wišuriyanza (nom. ag.) 
(Hett.); Dood en leven: vernietiging: wurgen: term: wišuriyawar (nom. act.) 
(Hett.); Werkzaamheid: buigen: term: wišuriya (Hett.)] 
                                                         [Wisuriyanza, Wisurijanza, Wishurijanza] 
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Hett. en Hurr. termen: wur = fur (hatt.) ‘aarde, land’. De term werd 
geschreven als pu-ur- of wuu-ur- en komt voor in godennamen als Wurunšemu 
(‘moeder van de aarde/het land’) en Wurunkatte (‘koning van de aarde/het 
land’), waarbij de -un-uitgang de genitief uitdrukt, maar ook in Purulliya 
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‘feest der aarde’ [zie Kosmografie en geografie: aarde: term: wur = fur 
(Hatt.)] 

Hett. en Hurr. termen: Wurunšemu zie šemu = mu: Wurunšemu   - 

Hett. en Hurr. termen: Zilipuri (hett.), met het epitheton ‘koning’ (katte of 
LUGAl-uš), een god van de haard, wiens logogram U.GUR ook gebruikt werd 
voor de Hattische god Šulinkatte, door wie hij vervangen wordt. Van Zilipuri 
wordt verteld dat hij de troon vervaardigde en dat hij de bewaker van het 
paleis was. Hij werd vereerd in het hešta-huis van de koninklijke voorouders 
en begeleidde de koning ook na diens dood (bronnen: A. Archi, The Anatolian 
fate-goddesses and their different traditions; WP (Duits): Zilipuri) [zie Ivn: 
Zilipuri = Zilipura = Zalipura = Zalipuru = cun. dU.GUR (4) (H/H) (god)] 
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Hett. en Hurr. termen: Αρναβανδ/α/ (Arnaband/a/) (lyc.), genoemd in de Vita 
des Nikolaus von Sion (Blum 1997), c. 20-21, 23, 63 en 74 (Vita Nicolai 
Sionitae). De plaats lag in de omgeving van Tragalassos bij mod. Karabel (tNWv 
Demre. prov. Antalya, Akdeniz Bölgesi). Haas, evenals Neumann 1962, legt een 
verband tussen ‘Αρναβανδοις’ en de berg(god) Arnuwanda of Arnuwanta. 
Diether Schürr (Lykische Orte und ihre Namen: drei Namentypen, c. 5) 
verwerpt deze theorie, aangezien hij meent dat /w/ niet door/β/ vervangen 
kan worden. Αρναβανδ/α/ hoort dan niet thuis bij de plaatsnamen op * -went-, 

maar in de groep waarvan het tweede lid -ebeñ͂ti luidt. Bovendien meent de 

auteur dat αρνα- niet ‘bron’ betekent (Brandenstein 1935), omdat er geen 
anat. arna- in deze betekenis voorkomt [Ivn: Arnabanda (Αρναβανδα) (Turk.-
Lyc.) (archeol. site, omg. Tragalassos bij mod. Karabel (tNWv Demre. prov. 
Antalya, Akdeniz Bölgesi)] 
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IRAANSE TERMEN     - 

Iraanse termen: ‘donker vuur’, het vuur uit de demonenwereld in het zuiden, 

dat Peuckert verbindt met de elementen ‘vuur’ (nl. van Surtr) en ‘donker’ (nl. 

i.v.m. de zonen van Muspell, die door een donker bos rijden) uit de Germaanse 

eschatologie [zie Vuur: donker ~: ‘donker ~’ (Ir.)] 

  50 

Iraanse termen: ‘wolfstijd’. De term komt voor in de Jāmāsp Nāmeh en heeft 

betrekking op de tegenstelling tussen schapen en wolven, gebruikelijk bij een 

herdersvolk. De Oud-Noordse term vargöld heeft een andere betekenis (zie 

aldaar) [Tijd: ‘wolfstijd’ (Ir.)] 

  50 

Iraanse termen: aēšma (av.) zie Germ. termen: eiskra (on.)   - 

Iraanse termen: ahura (av.) ‘heer’, welke term voornamelijk verbonden is met 
Ahura Mazdā ‘wijze heer’, de hoogste god, een pendant van de Indische 

Varuṇa. De overeenkomstige term in het Sanskriet luidt skt. asura, 

aanvankelijk een bep. soort god in India, later een term voor demon [zie Ivn: 
Ahura Mazdā (Ir.) (god); God: ‘Wijze heer’(Ahura Mazdā) (Ir.); Heerser: leider: 
term: ahura (god) (Ir.)]                                                              [Ahura Mazda] 

  9 

Iraanse termen: Aməša Spəṇta (av.) ‘de heilbrengende onsterfelijke’ of 
‘onsterfelijk heilwezen’, eig. een titel van Ahura Mazdā, maar meestal een 
benaming van de leden van een groep van zes abstracte goden die uit hem zijn 
voortgekomen, vergelijkbaar met de Indische Aditya’s 

[zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Aməša Spəṇta’s’ (Ir.); Dood en leven: 

onsterfelijkheid: term: aməša (subst. adj.) (Ir.); Bezit en roof: gave: heil: 

term: spəṇta (‘heilbrengend’) (adj.) (Ir.); God: ‘Schenker van goede gaven’ 

(Aməša Spəṇta) (Ir.) (godengroep)]                                         [Amesha Spenta] 

  26 

Iraanse termen: añhu (anghu) ‘leven’. Verwant aan skt. asu- (De Vries) [zie 
Dood en leven: leven: term: añhu (anghu) (Ir.)]                                      [anhu] 

  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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

Iraanse termen: aoxta (av.) zie Griekse termen: ευκτο   - 

Iraanse termen: Arədvī Sūrā Anāhitā (av.) ‘de Hoge, Machtige, Onbevlekte’, de 
naam van Anāhitā in de Avesta, later in het Oud-Persisch korteweg Anāhitā. Ze 
is de godin van de wateren, de wijsheid en de vruchtbaarheid. Ze wordt ook 
beschouwd als een ābān yazatā (‘waterengel’). De betekenis van het lid ardvi 
of aredvi is onduidelijk: 1. ‘hoog’ (Patai), 2. ‘vochtig’, 3. ‘heilig’ [zie Ivn: 
Anāhitā: ‘Arədvī Sūrā ~’ (Ir.) (godin); God: ‘Hoge, Machtige, Onbevlekte’ 
(Arədvī Sūrā Anāhitā) (Ir.); Reiniging en verzorging: reinheid: term: anāhitā 
(adj.) (Ir.); Macht en kracht: macht: term: sūrā (adj.) (Ir.)]  
                                                         [Ardvi Sura Anahita, Aredvi Sura Anahita] 

  31 

Iraanse termen: aša (av.) oorspr. ‘waarheid’, de kosmische (levens)orde 

volgens de Avesta, waarvan Ahura Mazdā de heer is. Aša en de Indische ṛta 

hebben waarschijnlijk als bron mitt. arta (zie aldaar), dat voorkomt in de 
Mitanni-lijst [zie Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: aša 
(Ir.); Ivn: Ahura Mazdā: ‘Heer van Aša’ (Ir.) (god)]                            [asha, rta] 

  9 

Iraanse termen: āsnatar (av.) = mperz. āsnadār ‘wasser, reiniger’, een van de 
acht Zoroastrische priesters die nodig zijn voor het yasna-ritueel. Hij staat 

gelijk aan de Indische potṛ [zie Priester: term: āsnatar (Ir.); Beroep en functie: 

reiniger: term: āsnatar (priester) (Ir.)]                                 [asnatar, asnadar] 

  13 

Iraanse termen: ašto (av.) ‘bode’. Als zodanig worden betiteld: Mąθra-Spəṇta 

en Nairyō-saŋha als het woord van God (Ahura Mazdā), en Astvaṱ-ərəta, de 

heiland die aan het eind der tijden het rijk van Ahura Mazdā verwerkelijkt [zie 
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar: term: ašto 
(Ir.); God: intermediair: middelaar: term: ašto (Ir.)]        [ashto, Matra-Spenta, 
Nairyo-sanha] 

  29 

Iraanse termen: Astvaṱ-ərəta (av.) ‘de belichaamde (of: vleesgeworden) 

goddelijke orde’ (Kristensen) of ‘het recht in levenden lijve’ (Bartholomae). 
Hij is de heiland, de ašto (‘bode’), die het geestelijk rijk van Ahura Mazdā aan 

het eind der tijden in de materiële wereld verwerkelijkt. Analyse: arəta is 

Oud-Avestisch, ərəta is Jong-Avestisch; beide zijn verwant aan aša (en mitt. 

arta en skt. ṛta) (zie aldaar) [zie Ivn: Saošyant: ‘Astvaṱ-ərəta’ (Ir.) (heiland); 

God: ‘Belichaamde goddelijke orde’ (Astvaṱ-ərəta) (Ir.); Verschijning: 

incarnatie: term: astvant (adj.) (Ir.); Wet en orde: orde of wet, kosmische 

(levens-): term: arəta = ərəta (av.) (Ir.)]                           [Astvat-ereta, areta] 

  29 

Iraanse termen: ātar (av.) zie āθravan   - 

Iraanse termen: ātrə-vaxš- (av.) zie Sansk. termen: agnīdh   - 

Iraanse termen: Aži Dahāka = Aždahā ‘vijandelijke slang’ of ‘grote draak’, de 
antagonist met slangen bij zijn schouders [zie Ivn: Aži Dahāka (Ir.) 
(slangenmonster); Slang: term: ažiš (Ir.); Getal: maat: reusachtigheid: term: 
dahāka (adj.) (niet zeker) (Ir.); Strijd en vrede: antagonisme: term: dahāka 
(adj.) (Campbell) (Ir.); Slang: term: aži dahāka (‘grote slang’) (naam van div. 
slangenmonsters) (Ir.)]                                             [Azhi Dahaka, Azi Dahaka] 

  14 

Iraanse termen: āθravan = wrsch. skt. atharvan ‘vuurpriester’, vgl. av. ātar 
‘vuur’ en skt. atharyū ‘vlammend’, een epitheton van Agni. De Avestische Ātar 
was een grote god die in de bliksem en de planten leefde [zie Priester: term: 
āθravan (Ir.) (vuurpriester); Ivn: Ātar (Ir.) (god); Ivn: Agni (1): ‘Atharyū’ (Ind.) 
(god); God: ‘Vlammend’ (Atharyū) (Ind.); Vuur: term: atharyū (adj.) (Ind.); 
Vuur: term: ātar (Ir.)]                                                [athravan, atar, atharyu] 

  12 

Iraanse termen: bagha (av.) zie Overige IE termen: Bagaios (phryg.)   - 
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Iraanse termen: barəsman (av.) = mperz. barsom, strooisel als zetel voor de 

god om zijn offer, dat ook op het gras lag, te ontvangen; vgl. skt. barhis. 

Analyse: de termen zijn verwant aan skt. bṛh ‘groot, sterk worden, groeien’ 

[zie Religieus voorwerp: offerstrooisel: term: barəsman (Ir.)]          [baresman] 

  9  13 

Iraanse termen: Bundahišn = Bundahišnīh (mperz.) ‘oerschepping’, een 
verzameling Zoroastrische kosmogonische mythen. Analyse: bun ‘bodem, 
grond’, vandaar ‘oer-‘; dahīšn(īh) ‘schepping’ [zie Literatuur: Bundahišn 
(verzameling Zoroastrische scheppingsmythen) (Bund.) (Ir.); Schepping: 
kosmogonie: term: bundahišn (Ir.)]                         [Bundahishn, Bundahishnih] 

  50 

Iraanse termen: Činuuatō pərətu (av.) = (mperz.) Činwad Puhl ‘brug van de 
verzamelaar’, een mythische brug die naar de andere wereld leidt en bewaakt 
wordt door een vierogige hond. Analyse: de betekenis van činwad was 
traditioneel ‘scheider’, maar volgens recent onderzoek ‘verzamelaar’ (Encycl. 
Iran.) [zie Bouwwerk: brug, doden-: ‘Činwad Puhl’ (Ir.); Bouwwerk: brug: 
term: puhl, činwad (‘brug van de verzamelaar’) (Ir.); Beroep en functie: 
verzamelaar: term: činwad (Ir.)]                       [Cinuuato peretu, Cinwad Puhl] 

  11 

Iraanse termen: daēuua (av.) = operz. daiva, oorspr. term voor ‘god’ (in de 
Oudere Avesta), later ‘demon’ (in de Jongere Avesta). Analyse: vgl. skt. deva; 

de termen zijn alle terug te voeren op IE *deiu̯o- [zie God: term: daēva (Ir.); 

Geest: demon: daēva (Ir.)]                                                      [daeuua, daeva] 

  12 

Iraanse termen: druj (av.) zie Sansk. termen: druh    - 

Iraanse termen: fra-star (av.) ‘uitspreiden’, m.n. t.a.v. het offergras, de 

barəsman. Vergelijk skt. stṛ [zie Werkzaamheid: spreiden: term: fra-star (Ir.)] 

  13 

Iraanse termen: Gāw ī ēwdād (av.) ‘het enig geschapen rund’, het oerrund 
waaruit alle andere dieren en enkele planten geschapen zijn , zoals uit 
Gayōmard alle mensen geschapen zijn [zie Ivn: Gāw ī ēwdād (Ir.) (oerrund); 
Rund: term: gāw ī ēwdād (‘rund als enige geschapen’) (oerrund) (Ir.); Dier: 
‘Enig geschapen rund’ (Gāw ī ēwdād) (Ir.)] 
                                                   [Gaw i ewdad, Gavaevodata, Gav-aēvo.dātā] 

  50 

Iraanse termen: haoma (av.) = mperz. hōm ‘mede’, pendant van skt. soma [zie 
Eten en drinken: mede: term: haoma  (Ir.); Ivn: Haoma (Ir.) (god en plant); 
Vegetatie: haoma (Ir.)]                                                                           [hom] 

  12 

Iraanse termen: Harā-bərəzaitī (av.) = mperz. Harborz ‘hoge uitkijkpost’, de 

Avestische naam voor de mythische wereldberg. De naam diende later voor de 

aanduiding van verscheidene (aardse) bergen die Elbroes (en var.) heten. 

Analyse: harā ‘uitkijkpost’; bərəzaitī < oir. *bṛzant ‘hoog’ (vgl. skt. bṛh ‘groot, 

sterk worden, groeien’). Een bijnaam van de berg is Haraitī ‘de bewakende’ 

[zie Aardhoogte: berg, wereld-: ‘Harā-bərəzaitī’ = ‘Harā’ (Ir.); Kosmografie en 

geografie: plaats, heersers-: uitkijkpost: term: harā-bərəzaitī (‘hoge 

uitkijkpost’) (Ir.)]                                            [Hara Berezaiti, Haraiti, brzant] 

  12  50 

Iraanse termen: Haraxvaitī (av.) = skt. Sarasvatī ‘zij die rijk is aan wateren’, 
de personificatie van de grote mythische rivier die stroomde van de berg Harā 
naar de zee Vourukaša. Deze namen werden aan elke belangrijke rivier, berg 
en zee gegeven, wat ook in India gebeurde. Later vergat men de naam 
Haraxvaitī ten gunste van haar bijnamen (Arədvī Sūrā > Ardwisur) en weer 
later Anāhitā, ontstaan uit de naam van een vruchtbaarheidgodin Anaītis. 
Analyse: Haraxvaitī < *Sarasvastī (‘zij die wateren bezit’) > skt. Sarasvatī. De 
streek gr. Arachosia, av. Harakhvaitī bij Kandahar, die rijk is aan wateren, 
draagt nog haar naam (bron: Mary Boyce). Zie verder bij Sansk. termen: Hārītī 
[zie Ivn: Haraxvaitī  (Ir.-Ind.) (rivier(godin) en/of vrm. satrapie, ZO-Afghanistan 

  12 
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en M-Pakistan); God: ‘Bezitter van wateren’ (Haraxvaitī) (Ir.); Wateren: rivier, 
mythische: ‘Haraxvaitī’ (Ir.); Wateren: term: haraxvaitī (adj.) (godin) (Ir.)] 
                                                                  [Harahvaiti, Sarasvati, Aredvi Sura] 

Iraanse termen: Haumavargā (operz.; pl.) < Achaem. inscr. h-u-m-v-r-g-a. Dit 
betreft de Sakā haumavargā, een Sakā-volk tNOv Iran. De betekenis van de 
term is zeer onzeker; alleen het eerste lid hauma- lijkt samen te hangen met 
haoma. Stig Wikander en Jan de Vries opteren voor de vertaling ‘haoma-
wolven’ als bijnaam van de Iraanse Saken, die meenden dat zij door de roes 
van de haoma in (weer)wolven veranderden. Ook gaan zij uit van de spelling -
varka. Traditioneel wordt de desbetreffende groep gelijkgesteld aan de 
Amyrgioi van Herodotus [zie Geest: wolfdemon: weerwolf: haumavarka (= 
haumavargā) (pl.) (vlgs Wikander, maar zeer onzeker) (Ir.); Ivn: Saken: Sakā 
Haumavargā = gr. (Herod.) Amyrgioi Sakai (Αμυργιοι Σακαι) (Ir.) (volk)] 
                                                                                                 [Haumavarga] 

  45 

Iraanse termen: hura (av.) zie Sansk. term: surā (2)   - 

Iraanse termen: magus (pl. magi) (lat. en alg.), operz. magu-, parth. mgw-, 
mperz. mowbed (< *magu-pati- ‘hoofd van de magi’), bab. maguš, gr. magos 
(μαγος), de Zoroastrische priester in Iran sinds Darius (522 v.Chr.) (bron: 
Encycl. Iran.) [zie Priester: term: magu- (operz.) = magus (pl. magi) (lat. en 
alg.) (Ir.)] 

  13 

Iraanse termen: māha (operz.) = mperz. mâh- = av. måŋha 1. ‘maan’, 2. 
‘maand’; vgl. Germ. termen: maan, maand [zie Maan: term: māha (operz.) 
(Ir.); Tijd: maand: term: māha (operz.) (Ir.); Maan: term: mâh- (mperz.) (Ir.); 
Tijd: maand: term: mâh- (mperz.) (Ir.); Maan: term: måŋha (av.) (Ir.); Tijd: 
maand: term: måŋha (av.) (Ir.)]                        [maha, mah, mångha, mangha] 

  41 

Iraanse termen: Mąθra-Spəṇta (av.) ‘het heilige woord’, evenals Nairyō-saŋha 
de bode van Ahura Mazdā. Hij wordt vertegenwoordigd door Airyaman, de 

typische mąθra [zie Ivn: Airyaman: ‘Mąθra-Spəṇta’ = mąθrəm spəṇtəm  (Yt. 3, 

6) = mąθraca spəṇta (Yt. 13, 146) (Ir.) (god); Taal: woord: term: mąθra (Ir.); 

Taal: woord, heilig: term: mąθra, spəṇta = Mąθra-Spəṇta (epith. van 

Airyaman) (Ir.); Religieus fenomeen: heiligheid: term: spəṇta (adj.) (Ir.)] 
                                         [Mathra-Spenta, Mãthra-Speñta, mãthrem speñtem] 

  29 

Iraanse termen: Nairyō-saŋha zie Sansk. termen: Narāśaṃsa   - 

Iraanse termen: Nåŋhaiθya (av.), een van de zes demonen naast Ahriman: 

Akəm-manō (mperz. Akōman), Indra, Saurva (skt. Śarva), Nåŋhaiθya (vaak als 
Naonhaitya gespeld), Taurvi (‘winnaar’) en Zairi (‘gele’). Nåŋhaiθya is de 
Vedische Nāsatya die in de Iraanse context is gedemoniseerd [zie Ivn: 
Nåŋhaiθya (Ir.) (demon)]                          [Naonhaitya, Naunghaithya, Nasatya] 

  12 

Iraanse termen: Tanu-mąθra (av.) ‘de belichaming van het (heilige) woord’, 
epitheton van zowel Mithra als Sraoša als vertegenwoordigers van Ahura Mazdā 
[zie Ivn: Sraoša: ‘Tanu-mąθra’ (2) = tanumąθrahe (Yt. 11, 23) (Ir.) (god); Ivn: 

Mitras*: Miθra: ‘Tanu-mąθra’ (1) = tanumąθrəm (Yt. 10, 25) (Ir.) (god); God: 
‘Belichaming van het heilige woord’ (Tanu-mąθra) (Ir.); Verschijning: 
incarnatie: term: tanu (Ir.); Taal: woord: term: mąθra (Ir.)]    
                                                             [Tanu-mathra, Sraosha, Srosh, Mithra] 

  29 

Iraanse termen: Thraētaona = θraētaona (av.) = operz. Fereydūn ‘derde’, zoon 
van Āθwya en doder van de slang Aži Dahāka. Hij is verwant met de Indische 
Trita [zie Ivn: Thraētaona (Ir.) (myth. koning, zoon van Āθβiya); God: ‘Derde’ 
(Thraētaona) (Ir.); Drie: derde: term: thraētaona (god) (Ir.)]  
                                                                                  [Thraetaona, Athwiyani] 

  12 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

Iraanse termen: Thrita = θrita (av.) ‘derde’, de derde haoma-offeraar, na 
Vivanhvant (Vivanghān, Vīuuaŋhvant) en Āθwya; hij is verwant met de Indische 
Trita Āptya [zie Ivn: (Ir.) (myth. priester); God: ‘Derde’ (Thrita) (Ir.); Drie: 
derde: term: thrita (god) (Ir.)] 
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Iraanse termen: vazra (av.) zie Sansk. termen: vajra   - 

Iraanse termen: vohu (av.) zie Sansk. termen: vasu   - 

Iraanse termen: Vourukaša (av.), adj. ‘met wijde bochten’, de mythische 
hemelse oceaan, d.w.z. de onderste helft van de kosmische bol onder de 
aarde. Hierin stroomt de rivier de Haraxvaitī uit. Analyse: vouru- ‘wijd’; kaša- 
‘insnijding’ [zie Wateren: oerwateren: ‘Vourukaša’ (Ir.); Werkzaamheid: 
snijden: term: kaša, vouru- (‘diep ingesneden’) (subst. adj.) (oerwateren) 
(Ir.)]                                                                                            [Vourukasha] 
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Iraanse termen: vyāxaine (eig. vyāxainya (Bartholomae)) (av.) ‘de 
welsprekende’, een betiteling van geesten en goden die als heraut optraden na 
personificaties van termen als ‘het heilige woord’ e.d. Voorbeelden zijn 
Vərəθraγna en Miθra [zie Taal: welsprekendheid: term: vyāxaine = vyāxanō 
(nom. ag.) (Ir.); Ivn: Vərəθraγna: ‘Vyāxaine’ (Ir.) (god/personificatie van de 
overwinning); God: ‘De sterke en welsprekende, de zegevierende en 
genezende’ (Vyāxaine) (Ir.)]       [Verethragna, Vyakhaine, Vyachaine] 

  29 

Iraanse termen: vyāxanō (av.) 1. ’chef des assemblées’ (Darmesteter), 2. ’in 
der Versammlung sprechend, ihr Rat erteilend, beredt’ (Bartholomae), eig. 
‘welsprekend’, zoals de volksleider is (Kristensen) [zie Taal: welsprekendheid: 
term: vyāxaine = vyāxanō (nom. ag.) (Ir.); Beroep en functie: spreker: term: 
vyāxanō (Ir.)]                             [Vyakhaine, Vyachaine, Vyakhaino, Vyachaino] 

  29 

Iraanse termen: yasna (av.) 1. ‘verering’, 2. ‘offer’; vgl. av. yaz- en skt. yajna. 
Yasna is ook de naam van een verzameling van 72 liturgische teksten, 
waaronder enkele ‘verborgen’ Yašts en de Gāθās  [zie Cultus: term: yasna 
(subst.) (Ir.); Offer: term: yasna (Ir.)] 
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Iraanse termen: Yašt (mperz.) zie yaz-   - 

Iraanse termen: yaz- (av.) ‘vereren’ > av. yasna (zie aldaar) en mperz. Yašt. 
De Yašts vormen een verzameling van 21 hymnen in de Avesta. Vgl. Griekse 
termen: άζεσθαι [zie Cultus: term: yaz- (vb.) (Ir.); Literatuur: Avesta: Yašt 
(alg.) (Ir.)]                                                                           [Yasht, hazesthai] 
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Iraanse termen: Yima (av.) = mperz. Jamšid = Jamšēd = Jam, een mythische 

koning, de zoon van Vīuuaŋhvant. Analyse: Yima < oav. Yəm̄ā (dual.) 

‘tweeling’, en is daarmee verwant aan skt. Yama en diens tweelingzusrter 
Yamī. Opvallend is dat Yima door zijn vijand wordt gedood door hem in 
tweeën te splijten (bron: Encycl. Iran.) (zie verder bij Sansk. termen: yama) 
[zie Ivn: Yima (av.) = mperz. Jamšid = Jamšēd = Jam (Ir.) (myth. koning, zoon 

van Vīuuaŋhvant); Geest: wezen, tweevoudig: term: Yəm̄ā > yima (myth. 

koning) (Ir.); Familierelaties: tweeling: term: Yəm̄ā (oav.) > yima (Ir.)] 

                                                            [Jamshid, Jamshed, Vivanhvant, Yema] 
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Iraanse termen: zaotar (av.) ‘dienstdoende priester’, de āθrauuan die tot elke 
rite bevoegd was, w.o. het plengoffer. Hij offert bijv. melk en boter aan de 
godin Ahurānī en wast als liturgische handeling een dadelpalmblad. Analyse: 

zaotar is verwant aan skt. hotṛ en gr. χοη ‘plengoffer’ [zie Priester: term: 

zaotar (Ir.) (plengpriester)]                                            [athravan, hotr, choe] 
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KELT. TERMEN     - 

Kelt. termen: aballo-* zie Overige IE termen: abol-* (IE)   - 

Kelt. termen: Abellio, een Keltische god die in de Pyreneeën werd vereerd, 
m.n in de omgeving van het Romeins-Keltische fort Lugdunum Convenarum bij 
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het huidige Saint-Bertrand-de-Comminges. Analyse: etym. en betekenis van de 
naam zijn niet bekend, o.a. omdat de naam uit deze Aquitaanse streek van 
niet-IE oorsprong kan zijn [zie Ivn: Abellio (Kelt.) (god)] 

Kelt. termen: Abhean (oi.) ‘hij die (op de harp) slaat’, een goddelijke 
harpspeler, de zoon van Bicelmos of Bec-Felmas, aan het hof van Nuadu. 
Analyse: Abhean < kelt. *Ad-bej-ānos ‘hij die betrokken is bij het slaan’, nl. 
het tokkelen op de harp (bron: WP Abhean) [zie Ivn: Abhean (Kelt.) (god); 
God: ‘Hij die (op de harp) slaat’ (Abhean) (Kelt.); Strijd en vrede: treffen: 
term: *beja-: > *ad-bej-ānos (‘hij die (op de harp) slaat’) > Abhean (god) 
(Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Abnoba ‘rivier, stroom’, een Keltische godin van de wouden, 
m.n. het Zwarte Woud waarin een berg staat die Plinius en Tacitus naar haar 
hebben genoemd. Ze is dan de beschermgodin van het Zwarte Woud en zijn 
wateren. Abnoba wordt geïdentificeerd met Diana en heeft als tegenhanger 
Arduinna. Analyse: Mogelijke etym.: Abnoba < IE √*ab- ‘wateren’ (bron: ws. 
theses.univ-lyon2.fr./documents) [zie Ivn: Diana (3): ‘Abnoba’, ~ (Kelt.) 
(godin); God: ‘Stroom’ (Abnoba) (Kelt.); Wateren: rivier: term: abnoba (godin) 
(Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Acaill (ni.) = Oileán Acla (ni.) = Achill (eng.), een van de 
eilanden waar de zwanen in de mythe van de kinderen van Ler heengingen om 
te foerageren. Gregory schrijft Accuill. Analyse: aicil (oi.) ‘arend’ (Oide 
cloinne Lir, 1883). Overigens ligt ten noordoosten van genoemde eilanden 
Eagle Island, maar de Ierse naam luidt Oiléan sa Tuaidh (‘eiland in het 
noorden’) [zie Ivn: Acaill (Ierl.) (eiland, tWv Achill Sound = Gob an Choire (tWv 
Newport = Baile Uí Fhiacháin), Co. Mayo = Maigh Eo, Connacht)]    [Oilean Acla] 
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Kelt. termen: Acallam na Senórach (mi.) ‘gesprek van de Ouden’, een Middel-
Ierse prosimetrisch werk uit de Finn-cyclus, waarin de vroegere helden Caílte 
mac Rónáin en Oisín, de laatsten van de Fianna, nog eenmaal een gesprek 
hebben met St. Patrick over hun verleden en over Find [zie Literatuur: Finn-
cyclus: Acallam na Senórach (Kelt.); Taal: gesprek: term: acallam na senórach 
(‘gesprek van de ouden’) (lit.) (Kelt.)]                            [Acallam na Senorach] 

  58  59 
 

Kelt. termen: Adsmerius = Atesmerius zie smer-*: Adsmerius = Atesmerius   - 

Kelt. termen: Áed Álaind mac Buidb Deirg (oi.) ‘vurige resp. knappe, zoon van 
Bodb Derg’, god die genoemd wordt in de mythe van Bodb Dergs zonen en 
anderen uit zijn huishouding. Hij stond erom bekend dat hij veel dichters 
uitnodigde in zijn schitterende huis. Analyse: áed ‘vuur’; álaind ‘mooi, schoon’ 
[zie Ivn: Áed (1) mac Buidb Deirg (AnS) (Kelt.) (god); Ivn: Áed (1): ‘Álaind’, ~ 
(AnS) (Kelt.) (god); God: ‘Vurige’ (Áed) (Kelt.); God: ‘Schone’ (Álaind) (Kelt.); 
Vuur: term: áed: Áed, Aodh (‘vurige’) (god) (Kelt.); Kunst en schrift: 
esthetiek: schoonheid: term: álaind (adj.): Álaind (‘schone’) (god) (Kelt.)] 
                                                                          [Aed Alainn mac Buidb Deirg] 
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Kelt. termen: Áed Minbrecc mac in Dagdae (oi.) ‘vurige’ resp. ‘fijngevlekte’, 
zoon van Dagda. Een andere bijnaam van Áed is Cáem ‘geliefde, schone’. Hij 
legde het aan met Tethra, de vrouw van Corrgenn of Coincheann, toen dezen 
op bezoek waren bij Dagda. Corrgenn doodde Áed en moest als straf het lijk op 
zijn rug dragen totdat hij een steen met de juiste afmetingen had gevonden. 
Áed werd begraven in wat nu Grianán Aileach is, de vesting in het noorden van 
Ierland (vgl. MD IV, 24 ‘Ailech’ III). Zie Kelt. termen: ail: ailech. Analyse: áed 
‘vuur’; minbrecc ‘fijngevlekt’ (adj.) 
 
[zie Ivn: Áed (2) mac in Dagdae (Kelt.) (god); Ivn: Áed (2): ‘Minbrecc’, ~ (Kelt.) 
(god); God: ‘Vurige’ (Áed) (Kelt.); God: ‘Fijngevlekte’ (Minbrecc) (Kelt.); 
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Vuur: term: áed: Áed, Aodh (‘vurige’) (god) (Kelt.); Kleur: gevlektheid: term: 
brecc, min- (‘fijngevlekt’) (god) (Kelt.); Mythe: Dagda’s zoon Áed, gedood door 
de hand van Corrgenn (Kelt.)]  
                                            [Aed mac in Dagdae, Aed Minbrec mac in Dagdae] 

Kelt. termen: Aericura = Herecura (en var.) (lat.-gall.) ‘beschermster in de 
strijd’, een in Z-Duitsland en NW-Balkan voorkomende Keltische aardgodin in 
haar twee aspecten van dood (als godin van de onderwereld) en leven (als 
(moeder)godin van de vruchtbaarheid). Ze is de begeleidster van de Gallische 
Dis Pater, de god van de onderwereld. Ze is samen met de god Sucellos 
afgebeeld op altaren uit Ober-Seebach (Frankr.) en Sulzbach (Du.). Analyse: 
De etym. is onduidelijk: Aericura < protokelt. *aer ‘strijd’ + *cura ‘verslaan, 
verijdelen, verdedigen’ (bron: ws. celtnet.org.uk) [zie Ivn: Aericura (Kelt.) 
(godin); God: ‘Beschermster in de strijd’ (Aericura) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: áes síde (oi.) ‘volk van de grafheuvels’, benaming van m.n. de 
Ierse goden, de Túatha Dé Danann, die met de komst van het Christendom 
naar de grote voorhistorische grafheuvels, zoals Newgrange, Dowth en Knowth, 
‘verbannen’ waren. Meestal spreekt men echter van síde (pl. van síd 
‘grafheuvel’) i.p.v. áes síde [zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Túatha Dé 
Danann’: ‘Áes Síde’ = ‘Síde’ (Kelt.); God: ‘Grafheuvelvolk’ (Áes síde) (groep) 
(Kelt.); Mens: volk, grafheuvel-: term: áes síde (goden en dodengeesten) 
(Kelt.)]                     [Aes Side, Aes Sidhe, Aos Sí, Aes Shee, Tuatha De Danann]  
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Kelt. termen: ag (oi.) 1. ‘rund’ (in Ulster), 2. ‘hert’ (in Leinster). Zie verder 
bij oss. Analyse: oi. ag < protokelt. *aĝhes- < IE *h1eĝh- ‘koe’ (bron: J.P. 
Mallory, D.Q. Adams (ed.), ‘Encyclopedia of Indo-European culture’) [zie Dier: 
hert: term: ag (oi.) (in Leinster) (Kelt.); Rund: stier: term: ag (oi.) (in Ulster) 
(Kelt.)] 
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Kelt. termen: Aíbell (oi.) zie oíbell (2): Aíbell (oi.)   - 

Kelt. termen: aided (oi.) 1. ‘geweldadige dood’, 2. ‘noodlot met de dood ten 
gevolge’, een term die niet specifiek moord aanduidt, maar ook de dood of het 
noodlot door anderen of door barse omstandigheden veroorzaakt. Aided is vaak 
het inleidende woord van de titel van een tekst [zie Dood en leven: 
vernietiging: term: aided (Kelt.) 
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Kelt. termen: Aided Chlainne Lir (oi.) = Oidheadh Chloinne Lir (mi.) ‘het lot 
van de kinderen van Ler’, een verhaal uit de 14e of 15e eeuw, dat tot een 
hoogtepunt wordt gerekend van de oudere Ierse literatuur. Het vormt sinds de 
18e eeuw samen met Aided Chlainne Tuirenn en Longes mac nUislenn (‘de 
ballingschap van de zonen van Uisliu’) de Trí truagha na sgéalaigheachta (‘de 
drie droefheden van de vertelkunst’) [zie Literatuur: Mythologische cyclus: 
Aided Chlainne Lir = Oidheadh Chloinne Lir (Kelt.); Mythe: Het lot van de 
kinderen van Ler (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Aided Chlainne Tuirenn (oi.) = Oidheadh Chloinne Tuireann (mi.) 
‘de gewelddadige dood van de zonen van Tuirenn’, waarin Brian, Iuchar en 
Iucharba de vader van Lug, Cian, doden. Voor deze moord neemt Lug wraak op 
de broers. Analyse: aided ‘geweldadige dood, tragedie, noodlot’; chlainne < 
clan ‘nageslacht, loot, kinderen’ [zie Literatuur: Mythologische cyclus: Aided 
Chlainne Tuirenn = Oidheadh Chloinne Tuireann (Kelt.); Mythe: Het lot van de 
kinderen van Tuirenn (Kelt.); Dood en leven: vernietiging: term: Aided 
Chlainne Tuirenn (‘Tragedie van de zonen van Tuirenn’) (lit.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Aided Díarmata meic Cerbaill (oi.) ‘de moord op Díarmait mac 
Cerbaill’, een Middel-Iers verhaal (ca AD 1000) waarin verteld wordt hoe 
koning Díarmait aan zijn eind komt. Het is hem voorspeld dat hij een 
drievoudige dood zou vinden: dood moord, verdrinking en verbranding. 
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Wanneer zijn moordenaar het huis waarin hij zich bevindt in brand heeft 
gestoken, kruipt Díairmait in een vat met bier, waarin hij verdrinkt (bron: WP 
Diarmait mac Cerbaill). Vergelijk het lot van koning Muirchertach mac Ercae 
[zie Ivn: Díarmait mac Cerbaill (Kelt.) (koning); Literatuur: Koningscyclus: 
Aided Díarmata meic Cerbaill (Kelt.); Dood en leven: vernietiging: term: aided 
Díarmata meic Cerbaill (‘de moord op Díarmait mac Cerbaill’) (lit.) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Aided Muirchertaig Meic Erca (oi.) ‘de moord op Muirchertach 
mac Ercae’, een Middel-Ierse tekst uit de 12e eeuw over de dood van koning 
Muirchertach mac Ercae of mac Muiredaig (zijn moeder heette Erc, zijn vader 
Muiredach). De koning wordt in een ijzeren huis opgesloten om te worden 
verbrand. Om zich te redden verbergt hij zich in een vat met wijn, maar 
verdrinkt [zie Literatuur: Koningscyclus: Aided Muirchertaig Meic Erca (Kelt.); 
Dood en leven: vernietiging: term: aided Muirchertaig Meic Erca (‘de moord op 
Muirchertach mac Ercae’) (lit.) (Kelt.); Ivn: Muirchertach mac Muiredaig (Ierl.-
Kelt.) (koning)] 
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Kelt. termen: Aífe = Aoife (oi.) ‘schoonheid, schittering’, godin en vrouw van 
de god Ler. Analyse: Aífe < *Oisvia < IE *eis ‘energie, hartstocht’ en volgens 
Th.F. O’Rahilly verwant met Esus, de Keltische god [zie Ivn: Aífe (1) (Kelt.) 
(myth. fig.); God: ‘Schoonheid’ (Aífe) (Kelt.); Kunst en schrift: esthetiek: 
schoonheid: term: oisvia*: Aífe (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: ail (oi.) 1. ‘rots’, 2. ‘grafsteen’ (= oil), 3. ‘(graf)monument’ (= 
ailad), 4. ‘basis, grondslag’ 

  - 

Kelt. termen: ail: ailech (oi.) 1. ‘rotspartij’, 2. ‘basis, grondslag’, 3. loc.: 
hoofdstad van de Uí Néill in Noord-Ierland, 4. ook de naam van een vrouw die 
daar begraven zou zijn. Ailech Néit heet het graf van Áed Minbrecc (zie 
aldaar), genoemd naar de oorlogsgod Nét of Néit mac Indui en gebouwd door 
Garbhan en Imcheall. De latere naam is Grianán Aileach, de heuvelvesting bij 
Loch Febail of Feabhaill (eng. Lough Foyle). De interpretatie van Augusta 
Gregory t.a.v. Aileac (‘heuvel van de zuchten en van een steen’) is onduidelijk 
[zie Bouwwerk: burchtheuvel: ‘Ailech Néit’ = mod. ‘Grianán Aileach’ (Ierl.-
Kelt.); Aardhoogte: rots(partij): term: ailech Néit (‘rotsheuvel van Nét’) 
(heuvel) (Ierl.-Kelt.)]                                          [Ailech Neit, Grianan Aileach] 

  60 

Kelt. termen: Áine ingen Éogabail (oi.) ‘schittering, gloed, roem, de dochter 
van Éogabal’, een godin met haar ‘hoofdkwartier’ in Cnoc Áine (eng. 
Knockainey Hill, 1 km ten noorden van Knockainey, Co. Limerick), waar ter ere 
van haar een midzomerfestival gehouden werd en waar ze heerste over een 
groep andere bean sí’s (zie ook Kelt. termen: leannán sí). Ook in andere delen 
van Ierland had ze haar woonplaatsen. Áine was werkzaam op het gebied van 
zon en zomer, vee en vruchtbaarheid, maar ze was later ook een aankondiger 
van de dood. Ten slotte werd ze beschouwd als een godin van het land en de 
heerschappij. Om deze reden eisten plaatselijke heersers haar op als 
voorouder. Koning Ailill Aulom (= Oilill Olum) zou Áine hebben verkracht, 
waarna zijn nakomelingen, de Eóganacht Áine Cliach van Mumhan, het recht 
op het land eisten; ook de Normandische Geraldines deden dit trouwens. Als 
Áines vader wordt meestal Éogabal (AnS) genoemd of Manandán (in het 12e 
eeuwse gedicht Incipit dona haistib, Windisch & Stokes 1891, vol. 3.1, p. 83); 
haar zuster is Gráinne en haar broer Aillen. De literaire bronnen geven 
nauwelijks informatie over Áine; alleen Keating noemt haar affaire met Oilill 
Olum (die haar vader (!) zou hebben vermoord). (bron: Patricia Lysaght, in: 
Sandra Billington & Miranda Green, ‘The concept of the goddess’; WP Áine 
e.a.). Analyse: áine 1. ‘schittering, gloed’, 2. ‘ roem’ 
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[zie Ivn: Áine (1) ingen Éogabail (Kelt.) (godin); God: ‘Schitterende’ (Áine) 
(Kelt.); Licht en duisternis: schittering: term: áine (godin) (Kelt.); Mythe: 
Áines steen, de Cathair Áine (Kelt.); Mythe: Áines goede gaven (Kelt.); Mythe: 
Áines wraak op Ailill Aulom (Kelt.)]                                  [Aine ingen Eogabail] 

Kelt. termen: aire(ch) (oi.) ‘heer, vrije’, karakterisering van de klassen van 
(met name) de krijgsadel en de veetelers. Analyse: aire(ch) ~ skt. ārya ‘heer’ 
(Pokorny) of skt. pūra ‘voor’, vgl. oi. air (De Bernardo Stempel). Airech zou 
een genitief zijn van aire (Thurneysen) (bron: N. Zair, ‘The reflexes of the 
Proto-Indo-European laryngeals in Celtic’). Zie echter ook ‘Acta Iranica’, red. 
J. Duchesne-Guillemin [zie Instelling en organisatie: klassenstelsel: vrijen: 
term: aire(ch) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: aire(ch): airecht (oi.) 1. ‘vergadering van de vrijen (airech)’, nl. 
de flaithi en de bó airech, bijeengeroepen door de rí van de túath. De airecht 
neemt besluiten waaraan de koning gebonden is. 2. de hieraan gekoppelde 
‘markt’, waarbij handel een rol speelde. Vergelijk ook de óenach [zie 
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: term: airecht (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: aire(ch): bó airech (oi.) ‘vrije veetelers’, de derde klasse in de 
Keltische maatschappij van Ierland na die van de koningen en priesters en die 
van de krijgsadel. Zowel krijgsadel als veetelers zijn vrij (airech), maar de 
laatsten hadden geen land in bezit. Zij mochten wel hun wil kenbaar maken bij 
de koning [zie Instelling en organisatie: klassenstelsel: vrijen: term: aire(ch), 
bó (Kelt.); Beroep en functie: veeteler: term: bó airech (‘vrije veeteler’) 
(Kelt.)]                                                                                           [bo airech] 
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Kelt. termen: airecht zie aire(ch): airecht   - 

Kelt. termen: Airem ‘ploeger’, de bijnaam van een Iers-Keltische koning, die 
vlgs Keith te vergelijken is met skt. Aryaman [zie Beroep en functie: 
landbouwer: ploeger: term: airem (koning) (Kelt.); Ivn: Aryaman (Ind.) (god); 
Ivn: Eochaid (10) Airem mac Find (Kelt.) (koning)]      [Eochaid Airem mac Find] 

  12 

Kelt. termen: Airm i ngenair Cermaid Milbeoil mac in Daghda (oi.) 
‘geboorteplaats van Cermait Honingmond, de zoon van Dagda’ (RD) in Brug na 
Bóinne. Analyse: airm ‘plaats’ + ngenair (< gein) ‘van de geboorte’ [zie 
Kosmografie en geografie: plaats, geboorte-: term: airm i ngenair Cermaid 
Milbeoil mac in Daghda (‘geboorteplaats van Cermait Honingmond, de zoon 
van Dagda’) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Airmed ingen Dían Cécht (oi.) ‘Korenmaat, de dochter van Dían 
Cécht’, de genezeres-godin die treurde boven het graf van haar door haar 
vader vermoorde broer Míach. Door haar tranen ontsproten er 365 kruiden op 
het graf. Er is dus een verband met vegetatie, vgl. de betekenis van Míach. 
Analyse: airmed ‘korenmaat’ (bron: ws. vanhamel.nl/codecs), vgl. arbar 
‘graan’ + mod ‘maat’ [zie Ivn: Airmed = Airmid ingen Dían Cécht (Kelt.) 
(godin); God: ‘Korenmaat’ (Airmed) (Kelt.); Getal: maat: term: mod: Airmed 
(‘korenmaat’) (Van Hamel) (Kelt.)]  
                                         [Airmed ingen Dian Cecht, Airmid ingen Dian Cecht] 

  60 

Kelt. termen: álaind zie Áed Álaind mac Buidb Deirg   - 

Kelt. termen: Alaunus (lat.-gall.) ‘god van de Alauni’, een epitheton van de 
Keltische Mercurius, dat voorkomt op een inscriptie uit Mannheim (vlgs De 
Vries als Alannus). Als onafhankelijke god wordt Alaunus genoemd in 
inscripties uit Seebruck en Zuid-Gallië en is hij de stamgod van de Alauni, een 
volk uit Noricum. Hij zou een god van het Apollo-type (zon, genezing, 
voorspelling) zijn geweest. Analyse: Er is geen overeenstemming over 
betekenis en etym.: Alaunus < IE *alamo- ‘schat, vermogen’; er is 
verwantschap met kymr. alaw- ‘harmonie’ (bron: WP Alaunus, Duits). Anderen 
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zien verwantschap met protokelt. *alo- ‘opvoeden, grootbrengen’ (bron: WP 
Alaunus, Engels). Weer anderen ontwaren in de naam de betekenis ‘wit’, 
d.w.z. ‘zout’, dat daar gewonnen werd (bron: ws. alauni.at) [zie Ivn: Alaunus 
(Kelt.) (god); Ivn: Mercurius (3): ‘Alaunus’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘God van de 
Alauni’ (Kelt.); Ivn: Alauni (Kelt.) (volk), Alaunus (god)] 

Kelt. termen: Albiorix (lat.-gall.) ‘heer der wereld’, 1. bijnaam van Mars, 2. 
een (heilige) berg die aanbeden werd (De Vries). Een berg met een dergelijke 
naam is echter onbekend. Wel is de god Albiorix de heerser van de Monte 
Genevris (frans Montgenèvre) bij het plaatsje Sauze d’Oulx in Italië aan de 
grens met Frankrijk in Piëmont. Analyse: Indien ~ kymr. elfydd, dan is de 
betekenis ‘heer der wereld’. Elfydd = ‘aardoppervlak’, ‘aarde, wereld’ (bron: 
J.T. Koch (red.), ‘Celtic culture: a historical encyclopedia, vol. 1-2’)  [zie Ivn: 
Mars (3): ‘Albiorix’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Heer der wereld’ (Albiorix) (Kelt.); 
Heerser: heer der wereld: term: albiorix (god) (Kelt.); Kosmografie en 
geografie: aarde: term: elfydd (kymr.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Albius (lat.-gall.) ‘wereldgod’, een Keltische god die verbonden 
is met de godin Damona en op grond daarvan als een genezergod wordt 
beschouwd. Hij komt voor in één inscriptie uit Chassenay bij Arnay-le-Duc 
(dép. Côte-d’Or; CIL 13, 02840 = 11233). De tekst is geschreven op een vaas 
die in een bron geworpen was. Albius wordt samen met de godin Damona (zie 
aldaar) genoemd. Analyse: De naam is voor meerdere uitleg vatbaar: Albius 1. 
< protokelt. *albjo- ‘wereld’ + -us (mann. suffix) en misschien verwant aan de 
naam Albiorix (bron: ws. celtnet-Nemeton), 2. < alb- ‘wit, hemels’ (bron: ws. 
theses.univ-lyon2.fr./documents) [zie Ivn: Albius (Kelt.) (god); God: 
‘Wereldgod’ (Albius) (Kelt.); Kosmografie en geografie: universum: term: 
albjo-*: albius (‘van de wereld’) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Amaethon (kymr.) ‘grote ploeger’, een Kymrische sagenfiguur 
uit het verhaal van Culhwch en Olwen (Mabinogion). Hij was als enige in staat 
een bepaalde akker te ploegen. Ook was hij verantwoordelijk voor de Kat 
godeu = Cad goddau (‘oorlog der bomen’) tussen de kinderen van Dōn en 
Arawn de god der onderwereld (Annwn). Analyse: Amaethon < protokelt. 
*Ambaxtonos ‘grote volger, dienaar, ploeger’ < IE *ambhi-ag-to ‘rond leiden’, 
vgl. gall. ambactos ‘die een rond (een bepaald gebied) trekt’, eig. een vrije, 
bewapende man  (bron: WP Amaethon). Volgens anderen betekent Amaethon 
‘grote boer’ (mod. kymr. amaeth ‘boer’) of ‘schepper van voedsel’ (maeth 
‘voedsel’) (bron: celtnet.org.uk) [zie Ivn: Amaethon fab Dōn (Kelt.) (sagenfig.-
god); God: ‘Ploeger’ (Amaethon) (Kelt.); Beroep en functie: landbouwer: 
ploeger: term: amaethon (sagenfig.-god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Amarcolitanus (lat.-gall.) ‘god met de wijde blik’, een epitheton 
van de Keltische god Apollo (2) op een inscriptie CIL 13, 02600 uit Branges. 
Analyse: Het woord kan gesplitst worden in amarco- (vgl. irs. amarc) ‘blik, 
gezicht’ en litano- ‘groot, wijd’ (bron: ws. Encyclopaedia universalis) [zie Ivn: 
Apollo (2): ‘Amarcolitanus’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘God met de wijde blik’ 
(Amarcolitanus) (Kelt.); Waarneming: zien: term: amarcolitanus (‘met de 
wijde blik’) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Ana = Anu (oi.) ‘overvloed’. Danu of Dana staat bekend als de 
grote moedergodin van Ierland, de personificatie van Ierland en de moeder van 
de Túatha Dé Danann, de belangrijkste godengroep, maar in ’t bijzonder van 
Brían, Iucharba, Iuchar, Dagda Mór, Nuadu, Ogma, Dían Cécht, Goibniu, Lug, 
Ler, Midir. 
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Hoewel ze vooral met Mumhan verbonden is, wordt Anu of Ana de mater 
deorum Hibernensium genoemd. Naar haar heet Ierland ‘het land van Ana’. 
 
De Ierse Terra Mater en moedergodin zorgt voor de vruchtbaarheid van het 
land. Zij gaat een ritueel huwelijk aan met de koning van het land. Het kan 
zijn dat de oorsprong van de moedergodin, ook van de Kymrische Dōn, pre-
Keltisch is. 
 
Analyse: De Vries gaat in het bovenstaande uit van de identiteit van Ana en 
Dana. Het verschil tussen Dana en Ana is echter niet duidelijk, misschien Dana 
< *Dēua Ana. Bovendien is nergens sprake van een godin Danu, wel van 
Danand, de dochter van Delbáeth; misschien is Danand, die veel goddelijke 
nakomelingen had, daarom haar oorspronkelijke naam. Ana (Anand) wordt 
bovendien gelijkgesteld aan Morrígu in het Book of Leinster (vgl. Michelle Skye, 
‘Goddess alive!’). 
 
Er zijn twee mogelijke betekenissen van Ana: 1. ‘rijkdom, overvloed’, 2. < 
*anatī (ziel, geest), *ana- (‘ademen, blijven’), wat samen ‘levenbrengende 
geest’ oplevert. Ook is Ana verwant met de Gallische godin Tiana (‘Schenkster 
van overvloed’) (bron: ws. celtnet.org.uk) 
 
[zie Ivn: Ana (1) = Anu (2) (Kelt.) (godin); God: ‘Overvloed’ (Ana) (Kelt.); 
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ana (godin) (Kelt.); Ivn: Dana = 
Danu (Kelt.) (godin), gen. Danann] 

Kelt. termen: Andarta zie artos* (2): Andarta   - 

Kelt. termen: Andate zie artos* (2): Andrasta of Andraste   - 

Kelt. termen: Andematunnum (lat.-gall.) ‘vesting van de goddelijke beer’, de 
hoofdstad van de Lingones, later naar hen ofrans Langone of Langoinne 
genoemd, de vroegere namen van de huidige stad Langres (dép. Haute-Marne). 
Analyse: Andematunnum < ande ‘vesting’ + matu ‘beer’ + unnum (suffix). 
D’Arbois Jubainville meent hierin de god Matunus te zien, die volgens De Vries 
een oorlogsgod was [zie Ivn: Andematunnum (Frankr.) (topogr., tNv Dijon, dép. 
Haute-Marne, Grand Est); Bouwwerk: burcht: term: andematunnum (‘vesting 
van de goddelijke beer’) (stad) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Andossus (lat.-gall.) ‘met de grote hand’, 1. een bijnaam van de 
Keltische god Hercules (3) in Zuid-Gallië, 2. een (heilige) berg die aanbeden 
werd (De Vries). De locatie van de berg is echter onbekend; is er een verband 
met Andorra ? Analyse: Er zijn enkele mogelijke betekenissen: Andossus (var. 
Andosto, Andosus) 1. < *and-dossus ‘met de grote hand’, vgl. Lug Lámfada 
‘met de lange hand’ en Lleu Llaw Gyffes ‘Lleu met de vaardige hand’ (bron: 
ws. ‘Encyclopédie de l’Arbre Celtique’), 2. < and-‘blind’, dus de ‘grote blinde 
god’ (bron: ws. ‘Celtoipedia’). Zie ook Toliandossus [zie Ivn: Hercules (3): 
‘Andossus’ (2), ~ (Kelt.) (god); God: ‘Met de grote hand’ (Andossus) (Kelt.); 
Lichaam: hand: term: andossus (‘met de grote hand’) (adj.) (god) (Kelt.); Ivn: 
Andossus (1) = Andosus (Sp.-Frankr.) ((onbekende) berg in de Pyreneeën)] 
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Kelt. termen: Anextiomarus (lat.-britt.) ‘grote beschermer’, epitheton van een 
Britse god Apollo, wiens naam voorkomt in een inscriptie (RIB-02-02, 02415,55) 
op een bronzen patera uit South Shields (Arbeia) aan de mond van de rivier de 
Tyne [zie Ivn: Apollo (2): ‘Anextiomarus’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Grote 
beschermer’ (Anextiomarus) (Kelt.); Beroep en functie: bewaker: term: 
anextiomarus (‘grote beschermer’) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: anglondach (oi.) ‘strijdlustig, oorlogszuchtig’, als Ánglonnach 
een bijnaam van Ailill, de broer van Eochaid Feidlech en Eochaid Airem. 
Gregory vertaalt de term met ‘met Eén gebrek’. Zijn andere bijnaam is Ánguba 
‘klagend’. Het prefix án duidt een versterking aan [zie Ivn: Ailill (1) 
Ánglonnach mac Find (Kelt.) (prins); Strijd en vrede: strijdvaardigheid: term: 
anglondach: Ánglonnach (prins) (Kelt.)]  
                                                 [Ailill Ánglonnach mac Find, Ailill Anglonnach] 

  60 

Kelt. termen: Annála na gCeithre Máistri (mi.) ‘Annalen van de vier meesters’ 
= Annála Rioghachta Éireann ‘Annalen van het Koninkrijk Ierland’, een Ierse 
een kroniek uit de 17e eeuw [zie Literatuur: kroniek: Annála na gCeithre 
Máistri = Annála Rioghachta Éireann (Kelt.)]  
                                   [Annala na gCeithre Maistri, Annala Rioghachta Eireann] 

  58 

Kelt. termen: Aodh Áithfhiosach mac Buidb Deirg (mi.) ‘Vurige, de 
scherpzinnige, de zoon van Bodb Derg’, die met zijn broer tijdens een tocht 
nabij de monding van de rivier de Bann in Ulaid de vier kinderen in hun 
zwanengedaanten ontmoetten en met hen spraken. Analyse: Aodh < Áed (oi.) 
‘vuur’; áith- (oi./ni.) ‘scherp’; fhiosach (mi.), fiosach = feasach (ni.) < fesach 
(oi.) ‘kundig, goed ingelicht, met kennis van zaken, -zinnig’ [zie Ivn: Aodh (1) 
Áithfhiosach mac Buidb Deirg (Kelt.) (god); God: ‘Vurige’ (Áed) (Kelt.); God: 
‘Scherpzinnige’ (Áithfhiosach) (Kelt.); Vuur: term: áed: Áed, Aodh (‘vurige’) 
(god) (Kelt.); Psychologie: intelligentie: term: fesach: fhiosach, áith- 
(‘scherpzinnig’) (adj.) (god) (Kelt.); Mythe: Het lot van de kinderen van Ler: 
ep. 5: de ontberingen op Sruth na Maoile (Kelt.)]                [Aodh Aithfhiosach] 

  60 

Kelt. termen: ār ‘landbouwgrond’. Vergelijk artos* (2): Artio [zie Kosmografie 
en geografie: gebied: akker: term: ār (Kelt.)]                                             [ar] 

  58 

Kelt. termen: Áradach (oi.) 1. ‘ladderachtig’, 2. ‘de van een ladder 
voorziene’, naam van het offervat van koning Conchobar. Ook de offerketel 
van de Germaanse Cimbri, die volgens De Vries een Keltisch gebruik hebben 
overgenomen, hadden een ketel die met een ladder beklommen moest 
worden; in dit geval door krijgsgevangenen wier keel werd doorgesneden 
waarna het bloed in de ketel vloeide. Analyse: áradach < árad ‘ladder’ [zie 
Voorwerp: ladder: term: árad: áradach (‘van een ladder voorzien’) (offerketel) 
(Kelt.)]                                                                                             [Aradach] 

  59 

Kelt. termen: Arausio (gall.), Keltische god van de bron van Orange (= Colonia 
Julia Firma Secundanorum Arausio, dép. Vaucluse). Hij gaf zijn naam aan de 
stad. Analyse: de betekenis van de naam is onbekend [zie Ivn: Arausio (1) 
(Kelt.) (god)] 

  58 

Kelt. termen: ardrí (oi.) ‘hoge koning, opperkoning’, de koning van heel 
Ierland, die boven de andere koningen stond. Een andere term voor 
opperkoning is ruiri ‘grote koning’, ook gebruikt voor goden; later devalueerde 
deze term (bron: EDIL). Analyse: ardrí of ard rí: ard ‘hoog, verheven’; ruri < 
*ro-ri: ro is een intensief pre- of suffix [zie Heerser: koning, opper-: term: 
ardrí (Kelt.); Heerser: koning, opper-: term: ruiri (Kelt.)]            [ard ri, ardri] 

  59 

Kelt. termen: Arduinna (e.var.) (lat.-gall.) ‘Ardennen’, naam van een Keltische 
godin van de wouden, die geïdentificeerd wordt met Diana. Ardennen als naam 
van een bergwoud is aan verschillende streken  gegeven, ook in Engeland, 
maar het bekendst zijn natuurlijk de Noord-Franse en Belgische Ardennen. 
Analyse: Arduinna < gall. arduo- ‘hoogte’ [zie Ivn: Diana (3): ‘Arduinna’, ~ 
(Kelt.) (godin); God: ‘Godin van de Ardennen’ (Arduinna) (Kelt.); Aardhoogte: 
term: arduo-: Arduinna (godin) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: argetlám (oi.) ‘zilveren hand’, m.n. die welke de god Nuadu 
kreeg na zijn eigen hand in de strijd verloren te hebben [zie Lichaam: hand, 
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kunst-: zilveren hand: term: argetlám (oi.) (god) (Kelt.); Ivn: Nodens: Nuadu 
(1): ‘Argetlám’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Zilverhand’ (argetlám) (Kelt.)] 
                                                                                                      [argetlam] 

Kelt. termen: Arianrhod of Aranrhod (kymr.) ‘zilveren rad’, de dochter van 
Dōn en Beli en nicht van Math fab Mathonwy. Arianrhod komt voor in de 
Mabinogi die naar deze oom genoemd is. Sommigen menen op grond van de 
betekenis van haar naam een maangodin in haar te zien. Analyse: Arianrhod < 
protokelt. *arganto-rotā > kymr. ar(i)an ‘zilver’+ rhod = roth ‘rad, wiel’ (bron: 
WP Arianrhod). Indien haar (oorspronkelijke) naam Aranrhod of Aranrot luidt, 
heeft deze naam een andere etym. en betekenis: aran duidt een grafheuvel of 
een berg aan, in welk geval ze een aardgodin is geweest (bron: K.M. Sheard, 
‘Llewellyn’s complete book of names’ etc.) [zie Ivn: Arianrhod (Kelt.) 
(sagenfig.-godin); God: ‘Zilveren rad’ (Arianrhod) (Kelt.); Voowerp: wiel: 
term: arianrhod (‘zilveren rad’) (godin) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Armogius (lat.-gall.) ‘machtige’, een bijnaam van de Keltische 
god Mars (3). Analyse: de naam van de variant Marmogius kan zijn ontstaan uit 
protokelt. *māro- ‘groot’ + *med-o ‘machtig’ (bron: ws. celtnet.org.uk) [zie 
Ivn: Mars (3): ‘Armogius’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Machtige’ (Armogius) (Kelt.); 
Macht en kracht: macht: term: marmogius, armogius (god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Artaius (lat.-gall.), een bijnaam van de Gallische Mercurius, de 
god van cultuur en handel. De betekenis van deze naam is onbekend. Hij kwam 
vooral voor bij Vienne en Grenoble [zie Ivn: Mercurius (3): ‘Artaius’, ~ (Kelt.) 
(god)] 

  58 

Kelt. termen: Artio zie artos* (2): Artio   - 

Kelt. termen: artos (1) (gall.) ‘steen’. Vergelijk artos* (2): Artio [zie Steen: 
term: artos (1) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: artos* (2) (protokelt.) ‘beer’ en *artā ’berin’ (A. Holder) [zie 
Dier: beer: term: artos* (protokelt.) (Kelt.); Dier: beer: berin: term: artā* 
(protokelt.) (Kelt.)]                                                                                [arta] 

  58 

Kelt. termen: artos* (2): Andarta = Dea Augusta Andarta (lat.-gall.) ‘ware 
berin’, een Keltische godin van de stam der Vocontii in Zuid-Frankrijk, in wier 
stad Die (Colonia Dea Augusta Vocontiorum, ten zuidoosten van Valence) 
resten van een tempel van deze godin zijn gevonden, en verder twee 
inscripties CIL 12, 1556 en 1560 in de stad en zes daarbuiten (bron: ws. 
perseus.tufts.edu). Andarta is mogelijk verwant aan de godin Artio (‘berin’) 
uit Zwitserland. Volgens Sjoestedt was ze een oorlogsgodin. Analyse: Andarta < 
*an(a)- (intensief) + *de (pronomen) + *arto- ‘beer’, hetgeen betekent ‘zij de 
zeer beergelijkende’ (bron: ws. celtnet.org.uk) [zie Ivn: Artio: Andarta (Kelt.) 
(godin); God: ‘Ware berin’ (Andarta) (Kelt.); Dier: beer: berin: term: artā*: 
Andarta (‘ware berin’) (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: artos* (2): Andrasta of Andraste (obrits) 1. ‘onoverwinnelijke’, 
2. ‘ware berin’, 3. ‘donkere’, een Keltische godin van de oorlog, vereerd door 
de Britse Iceni en hun koningin Boudicca. Andraste is alleen bekend uit het 
werk van Cassius Dio, ‘Romeinse geschiedenis’. De functie van Andraste is niet 
bekend, maar haar (andere) naam Andate zou ‘Overwinning’ betekenen 
volgens Cassius Dio, maar dit kan etymologisch niet bevestigd worden. De tekst 
geeft Andate, niet Andante, zoals sommigen menen (zie 
www.perseus.tufts.edu)  Analyse: Er zijn drie mogelijke betekenissen: 1. 
afgaande op Cassius’ verklaring en op de etym. Andraste < an- (negatie) + ~ 
mi. dreisid ‘breekt’, is ‘de onoverwinnelijke’ een goede vertaling (bron: J. 
Koch, ‘Celtic Culture’); 2. Andraste kan ook een variant zijn van Andarta (zie 
aldaar), de godin van de Vocontii, in de betekenis ‘ware berin’, wat eveneens 

  58 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

goed past bij een oorlogsgodin (De Vries, Duval); 3. Een andere etym. geeft: 
Andraste < protokelt. *an-drixtā- ‘duisternis’ (bron: ws. celtnet.org.uk) [zie 
Ivn: Artio: Andraste (Kelt.) (godin); God: ‘Ware berin’ (Andraste) (Kelt.); Dier: 
beer: berin: term: artā*: Andraste (‘ware berin’) (godin) (Kelt.)] 

Kelt. termen: artos* (2): Artio (lat.-gall.) ‘berin’, een Keltische godin, vlgs De 
Vries een beschermvrouwe van de beren, m.n. in Zwitserland, waar van haar 
een bronzen sculptuur bestaat, die haar toont, met bloemen en fruit in haar 
handen, zittend tegenover een beer. Analyse: Er zijn verschillende etym. en 
semantische mogelijkheden: 1. Artio < ār ‘landbouwgrond’, een godin van de 
landbouw (J. Rhŷs), 2. Artio < art ‘steen’, een vruchtbaarheidsgodin (!) (H. 
Steuding), 3. Artio < protokelt. *artos ‘beer’ en *artā ‘berin’. De laatste optie 
heeft de voorkeur. De namen Andarta en Andraste betreffen dezelfde godin, 
maar hebben een iets andere betekenis en worden in andere gebieden gebruikt 
[zie Ivn: Artio (Kelt.) (godin); God: ‘Berin’ (Artio) (Kelt.); Dier: beer: berin: 
term: artā*: Artio (godin) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Atepomarus (lat.-gall.) ‘grote ruiter’, epitheton van de Keltische 
god Apollo (2) [zie Ivn: Apollo (2): ‘Atepomarus’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Grote 
ruiter’ (Atepomarus) (Kelt.); Beroep en functie: ruiter: term: atepomarus 
(‘grote ruiter’) (god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Atesmerius zie smer-*: Adsmerius = Atesmerius (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: Atesmerta (lat.-gall.) zie smer-*: Atesmerta (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: Avalon (lat.-kymr.), eiland der doden, bekend uit de Arthursage. 
Analyse: 1. ‘Eiland van de appels’ (Geoffrey of Monmouth); vgl. kelt. aval en IE 
*aballo ‘appel’, 2. = Abalus (W. Laur) (zie Latijnse termen: Abalus) [zie 
Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of gelukzaligen, westelijk - 
der: ‘Avalon’ = ‘Insula Pomorum’ (Kelt.)] 

  48 

Kelt. termen: Avernus = Avernorix (lat.-gall.), een bijnaam van de Gallische 
Mercurius, de god van cultuur en handel. Hij werd vooral in het Rijngebied 
vereerd. Misschien houdt de naam verband met de stam der Averni, die echter 
in het gebied van het huidige Auvergne woonden [zie Ivn: Mercurius (3): 
‘Avernus’ = Ávernorix’ (Kelt.) (god); God: ‘Avernus’ = ‘Avernorix’ (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Badb (oi.) ‘kraai’, een Keltische oorlogsgodin uit Ierland. Ze 
treedt op in een triade met Morrígu en Nemain, eveneens oorlogsgodinnen, 
maar de samenstelling kan verschillen, zodat Macha ook als lid in deze triade 
(de Morrígna) verschijnt. Analyse: De etym.  en betekenis van Badb zijn niet 
zeker: 1. < protokelt. *bodwā- ‘kraai’ (Macbain, 1982); 2. < protokelt. *badwā- 
‘strijd’ < IE √*bhedh- ‘doorsteken, graven’ (Pokorny, 1959). Ook andere 
betekenissen zijn voorgesteld. De godin wordt soms Badb Catha ‘strijdkraai’ 
genoemd, een naam die refereert aan haar Gallische tegenhanger Cathubodva 
(zie aldaar). Vergelijk: Kim Heijda, ‘War-goddesses, scald crows and furies’, 
2007 [zie Ivn: Badb ingen Ernmaiss (Kelt.) (godin) (Kelt.) (godin); God: ‘Kraai’ 
(Badb) (Kelt.); Vogel: kraai: term: bodwā*: badb (‘kraai’) (godin) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Badb: Bodb Derg (oi.) ‘rode kraai’, een god van de TDD, zoon 
van Dagda, koning van de Síde in Mumhan, maar ook in West-Connacht. Later, 
na de nederlaag tegen de Milesiërs, werd hij gekozen tot koning over alle TDD. 
Hij kwam in conflict met Ler en speelde aldus een rol in de mythe van het Lot 
van de kinderen van Ler. Analyse: Bodb is identiek aan badb ‘kraai’, m.n. de 
oorlogskraai; derg ‘rood’ [zie Ivn: Bodb Derg mac in Dagdae (Kelt.) (god); God: 
‘Rode kraai’ (Bodb Derg) (Kelt.); Vogel: kraai: term: bodwā*: bodb derg (‘rode 
kraai’) (god) (Kelt.) 

  60 

Kelt. termen: Baile in scáil (oi.) ‘het visioen van de geestverschijning’, een 
Middel-Ierse tekst uit de periode 900-1200 door een onbekende auteur. De 

  59 
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tekst verhaalt over Conn Cétchathach die een spookachtige ruiter (Lug) 
ontmoet die hem meeneemt naar een huis waar ‘Heerschappij’ zich bevindt. 
Deze godin vertelt Conn over de toekomst van Ierland. Analyse: baile ‘visioen, 
waanzin’; scál ‘spook, geest’ [zie Literatuur: Koningscyclus: Baile in scáil 
(Kelt.); Verschijning: visioen: term: baile in scáil (‘visioen van de 
geestverschijning’) (lit.) (Kelt.); Geest: ziel: dodengeest: term: scál (Kelt.)] 
                                                                                                 [Baile in scail] 

Kelt. termen: Baile Uí Chroinín (ni.), Ballycroneen (eng.), kustplaats in Co. 
Cork ten zuidoosten van de stad Corcaigh (eng. Cork), tussen Power Head en 
Ballycotton. Dit is het dorp Baile Cronin uit de mythe van Manandáns koeien. 
Deze dieren kwamen hier aan land, vanwaar ze via drie wegen verder trokken 
naar Luimneach (eng. Limerick), zuidwestwaarts langs de kust en naar Lios Mór 
(eng. Lismore) in Port Láirge (eng. Co. Waterford) via Eochaill (eng. Youghal) 
[zie Ivn: Baile (3) Uí Chroinín (Ierl.) (topogr., tZOv Cork = Corcaigh (stad), Co. 
Cork = Corcaigh, An Mhumhain)]                                           [Baile Ui Chroinin] 
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Kelt. termen: bainfile (oi.) ‘dichteres’, m.n. een epitheton van de godin 
Brigit, dochter van Dagda en de beschermvrouwe van de dichtkunst [zie Ivn: 
Brigit (1): ‘Bainfile’, ~ (Kelt.) (godin); God: ‘Dichteres’ (Bainfile) (Kelt.); 
Beroep en functie: dichteres: term: bainfile (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Balor (oi.) ‘de dodelijke’, de reuzenkoning van het demonenvolk 
der Fomoren. Onder zijn leiding pleegden zijn onderdanen scheepspiraterij en 
voerden ze oorlog tegen de TDD. Balor is m.n. bekend wegens zijn ene 
dodelijke oog dat dienaren openden wanneer hij iemand wilde vernietigen 
door hem aan te kijken. Een van zijn bijnamen is daarom Birugderc ‘met het 
doorborende oog’ (zie aldaar). Analyse: Balor < kelt. *baleros ‘de dodelijke’ < 
kelt. *bal-e/o- ‘sterven’, vgl. oi. at-bail ‘sterven’ en kymr. ball ‘de dood, de 
pest’ (bron: WP Balor; ws. wales.ac.uk). Balor is de vader van Ethniu en de 
grootvader van Lug [zie Ivn: Balor (Kelt.) (god-demon); Geest: ‘Doder’ (Balor) 
(Kelt.); Beroep en functie: doder: term: balor (‘doder’) (god-demon) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Banba (oi.) ‘(plaats van de) dood der vrouwen’, een Ierse Terra 
mater, de dochter van Ernmas, de gemalin van Mac Cuill (‘zoon van de 
hazelaar’) en de zuster van Ériu en Fótla, beiden eveneens Terra Matres. 
Banba en haar gevolg ontmoette de zonen van Mil op de berg Senna in Mes (ni. 
Sliabh Mis, eng. Slieve Mish in Corca Dhuibhne (Dingle-schiereiland), Co. 
Kerry). Banba is eveneens een naam voor Ierland zelf. Toch is Banba het meest 
verbonden met Zuid-Laighin  en met Meath waar Teamhair ligt (bronnen: WP 
Banba; ws. theses.univ-lyon2.fr/documents) [zie Ivn: Banba (2) ingen Ernmaiss 
(Kelt.) (godin); Ivn: Ierland: ‘Banba’ (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land); God: ‘Godin 
van de plaats waar de vrouwen stierven’ (Banba) (Kelt.); God: ‘Dood der 
vrouwen’ (Banba) (Kelt.); Dood en leven: dood: term: banba (‘dood van de 
vrouwen’) (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Barc Ban mbáeth (oi.) eig. ‘bark van de dwaze vrouwen’, een 
bouwwerk op de heuvel van Teamhair volgens de Metrische Dindshenchas, nl. 
het ‘huis’ waar de gastmalen werden gehouden [zie Bouwwerk: huis: ‘Barc Ban 
mbáeth’ (‘Huis van de dwaze vrouwen’) (te Teamhair) (Ierl.); Boot: term: barc 
ban mbáeth (‘bark van de dwaze vrouwen’) (huis op Teamhair) (Kelt.); 
Bouwwerk: huis: term: ‘barc’ (metaf. voor ‘huis’) (Kelt.)      [Barc Ban mbaeth] 
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Kelt. termen: bard (oi.) ‘bard, zanger-dichter’, behoort tot de groep mensen 
die bij de Galliërs in hoog aanzien stond, naast de vates en de druïden. De 
barden waren o.a. actief in de streek van de Nederrijn Analyse: bard (oi.) < 
protokelt. *bardos < IE *gwerH- ‘loven, prijzen’ (bron: ws. en.wiktionary.org) 
[zie Beroep en functie: dichter: term: bard (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Bé Chuille (oi.) ‘vrouw van de hazelaar’, een van de 
tovenaressen van de TDD, dochter van de godin der wilde dieren, Flidais, en 
de god Delbáeth of Tuirenn, en zuster van Dianann (en Bé Theite, Fand en 
Argoen). Beide zusters worden omschreven als di bantúathaig (‘twee 
heerseressen (over het land)’), maar ook als bantúathaid (‘heksen die zwarte 
magie bedrijven’); de termen kunnen dus verward zijn (bron: Alexei 
Kondratiev, ‘Danu and Bile: the primordial parents?’). Bé Chuille en Dianann 
zijn omgekomen door grijze luchtdemonen. Analyse: Bé ‘vrouw’ + Chuille < 
Coll ‘hazelaar’. Bé wordt alleen gebruikt in dichterlijke en wettelijke taal 
i.t.t. ben (bron: Jay H. Jasanoff, ‘Old Irish Bé ‘Woman’’, ws. jstor.org) [zie 
Ivn: Bé Chuille (Kelt.) (goddelijke tovenares); God: ‘Vrouw van de hazelaar’ 
(Bé Chuille) (Kelt.); Geslacht en rijpheid: vrouw: term: bé chuille (‘vrouw van 
de hazelaar’) (goddelijke tovenares) (Kelt.)]                                    [Bechuille] 
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Kelt. termen: Beladonnis (lat.-gall.) ‘verwoester’, een bijnaam van de 
Keltische god Mars (3). Analyse: De naam komt voor op een inscriptie uit Aix-
en Provence (CIL 12, 00503) Marti Beladoni [zie Ivn: Mars (3): ‘Beladonnis’, ~ 
(Kelt.) (god); God: ‘Vernietiger’ (Beladonnis) (Kelt.); Dood en leven: 
vernietiging: term: beladonnis (nom. ag.) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Belenus (lat.-gall.) ‘glanzende’, een epitheton van de Keltische 

god Apollo (2), de zonnegod. Analyse: Belenus < bel < IE √*gu̯el ‘glanzen’; vgl. 

Beltene, het meifeest. Naast zonnegod in Noricum en Aquileia was Belenus 
elders ook heiland [zie Ivn: Apollo (2): ‘Belenus’, ~ (Kelt.) (god); God: 
‘Schitterende’ (Belenus) (Kelt.); Licht en duisternis: schittering: term: belenus 
(adj.) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Beli (kymr.) ‘schitterende’, held en stamvaderfiguur in Wales, 
maar hij kan worden beschouwd als een oorspronkelijke godheid, die Dōn (= 
Dana, de goddelijke stammoeder) huwde en Arianrhod verkreeg. Verder is hij 
de vader van Caswallawn, Lludd, Llevelys en Nynnyaw. Daarmee lijkt hij een 
goddelijke stamvader zoals de Gallische Dis Pater. Analyse: Zijn naam is 
mogelijk verwant aan die van Bile en Belenus (zie aldaar) [zie Ivn: Dis pater 
(2): Beli (Kelt.) (sagenfig.-god); God: ‘Schitterende’(Beli) (Kelt.); Licht en 
duisternis: schittering: term: beli (adj.) (god) (Kelt.); Familierelaties: 
genealogie van Beli (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Belisama (lat.-gall.) ‘zeer stralend’, een epitheton van de 
Keltische godin Minerva (2). Een inscriptie uit Vaison-la-Romaine noemt de 
godin βηλησαμι. Analyse: vgl. Belenus, Beltene [zie Ivn: Minerva (2): 
‘Belisama’, ~ (Kelt.) (godin); God: ‘Schitterende’ (Belisama) (Kelt.); Licht en 
duisternis: schittering: term: belisama (adj., superl.) (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Beltene (oi.) ‘schitterend vuur’, het Keltische feest dat op 1 mei 
gevierd wordt, het begin van de zomer. Beltene kan geassocieerd worden met 
de komst van de Túatha Dé Danann in Ierland of met de plaats Uisnech en de 
zonen van Partholon die hier het eerste vuur in Ierland zouden hebben 
aangestoken. De veronderstelde samenhang met Bile die op de eerste mei in 
Ierland aankwam, is van later datum. Analyse: Beltene < bel ‘schitterend’ (vgl. 
bijv. Belenus) + tene ‘vuur’ < √tep ‘heet’ (vgl. lat. tepeo, skt. tapas). Tijdens 
Beltene werd het vee tussen twee noodvuren door gedreven als reinigingsrite 
i.v.m. ziekten. Beltene heet ook Cétsamain e.var. (zie aldaar) [zie Feest: 
naam: Beltene = Cétsamain (Kelt.); Vuur: term: tene, bel- (‘schitterend ~’) 
(feest) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: ben (oi.) 1. ‘vrouw’, 2. ‘echtgenote’, het gewone woord voor 
‘vrouw’, i.t.t. bé dat in poëtische en juridische taal gebruikt wordt (bron: Jay 
H. Jasanoff, ‘Old Irish Bé ‘Woman’’, ws. jstor.org). Declinatie: 2sg. mná, 3-
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4sg. mnaí/bein, 1pl. mná, 2pl. ban, 3pl. mnáib, 4pl. mná. Vgl. Banba, de Ierse 
godin, Liban, de waternimf, Barc Ban mbáeth, een bouwwerk en Duma na 
mBan, de grafheuvel (zie aldaar) [zie Geslacht en rijpheid: vrouw: term: ben 
(nom.-acc. pl. mná, gen. pl. ban) (Kelt.)]                                                [mna] 

Kelt. termen: bendigaid (kymr.) ‘gezegend’, een epitheton van Brān fab Llŷr 
(zie aldaar), de broer van Branwen en de koning van Engeland. De spelling 
varieert: bendigeid, fendigaidd, uendigeit enz. De toevoeging fran = Brān. 
Aangezien Brān ‘raaf’ (of ‘kraai’) betekent, luidt zijn volledige naam dus 
‘gezegende raaf’ [zie God: ‘Gezegende’ (Bendigeid, Fendigaidd) (Kelt.); God: 
‘Gezegende raaf’ (Bendigeidfran) (Kelt.); Religieus fenomeen: zegenen: term: 
bendigaid (fendigaidd, uendigeit) (ppp.) (sagenfig.-god) (Kelt.); Vogel: raaf: 
term: brān fendigaidd = bendigeidfran (‘gezegende raaf’) (sagenfig.-god) 
(Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: Benn Étair = Beinn Edair (oi.) ‘berg van Étar’, nu de Hill of 
Howth bij Dublin,  genoemd naar Étar mac Etgaith. In de mythologie is het 
schiereiland bekend als de woonplaats van Tuirenn, wiens zonen gestraft 
werden door de god Lug. Analyse: beinn < benn ‘berg’; Étair gen. v. Étar; 
Howth < on. höfuð ‘hoofd, voorgebergte’, een naam gegeven door de Vikingen 
(bronnen:  Onomasticon Goedelicum, ws. publish.ucc.ie; M.E. Dobbs, ‘Side-
lights on the Táin age and other studies’, ws. archive.org; J.T. Koch (red.), 
‘Celtic culture, vol.I) [zie Benn Étair = Beinn Edair = eng. Hill of Howth (Ierl.) 
(heuvel); Aardhoogte: berg: term: benn étair (‘berg van Étar’) (Hill of Howth) 
(Ierl.)]                                                                                          [Benn Etair] 

  60 

Kelt. termen: berbaim (oi.) ‘koken’, een term verwant aan lat. fervēre en 
Borvo/Bormo, het epitheton van de Keltische god Apollo (2), die geassocieerd 
wordt met geneeskrachtige warme bronnen [zie Werkzaamheid: bereiden: 
koken: term: berbaim (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Bergonia (lat.-gall.) ‘heuvel’, een 1. Keltische godin, bekend uit 
een inscriptie uit Apt (CIL 12, 1061) (bron: ws. these.univ-
lyon2.fr/documents), 2. een (heilige) berg die aanbeden werd (De Vries); de 
locatie van de berg is echter onbekend [zie Ivn: Bergonia (Frankr.-Kelt.) 
(berggodin, verbonden met de Mont Auxois, bij Alise-Sainte-Reine tNWv Dijon, 
Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté); God: ‘Heuvel’ (Bergonia) (Kelt.); 
Aardhoogte: berg: term: bergonia (‘heuvel’) (godin) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: Bergusia (lat.-gall.) ‘brengster van kracht’, een Keltische godin 
(een berggodin volgens De Vries) die vereerd werd in Alesia samen met de god 
Ucuetis, een ambachtsgod. Analyse: Etym. en betekenis zijn onzeker, een 
mogelijkheid, gerelateerd aan haar gemaal, de ambachtsgod Ucuetis, is: 
Bergusia < protokelt. *bero- ‘brengen’ + *gussou ‘kracht’, verwijzend naar de 
kracht die nodig is om op het aambeeld te slaan (bron: ws. celtnet.org.uk) [zie 
Ivn: Bergusia (Frankr.-Kelt.) (berggodin, verbonden met de Monts de Vaucluse, 
tOv Orange, Vaucluse en Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur); God: ‘Schenkster van kracht’ (Bergusia) (Kelt.); Beroep en functie: 
gever: term: ber-gusia (‘brengster van kracht’) (godin) (Kelt.)] 

  58  59 

Kelt. termen: Betha Brénainn Clúana Ferta (mi.) ‘leven van Brandaan van 
Clonfert’. Deze Vita beschrijft hoofdzakelijk de reis die Brandaan gemaakt 
heeft en hoort eigenlijk thuis in de Imrama-literatuur (zie Kelt. termen: 
imrama). Analyse: betha ‘leven’. Clonfert is de naam van het plaatsje en het 
klooster, ni. Clúain Fearta  < oi. clúain (‘weide’) + oi. fiurt (‘wonder’ (< lat. 
virtus)) [zie Literatuur: Vita: Betha Brénainn Clúana Ferta (Kelt.) = Navigatio 
Sancti Brendani abbatis (L/R) = Reis van St.-Brandaan (Ned.); Dood en leven: 
leven: term: Betha Brénainn Clúana Ferta (‘leven van Brandaan van Clonfert’) 

  59 
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(lit.) (Kelt.); Ivn: Brénainn mac Findloga (Kelt.) (heilige); Ivn: Clúain (1) Fearta 
= eng. Clonfert (1) (Ierl.) (topogr., tZv Athlone = Baile Átha Luain, Co. Galway 
= Gaillimh, Connacht); Bouwwerk: klooster: ‘Clúain (2) Ferta Brenaind’ (OG) 
(oi.) = ‘Clonfert’ (2) (alg.) (Ierland)]                   [Betha Brénainn Clúana Ferta, 
Cluain Fearta, Cluain Ferta Brenaind, Brenainn mac Findloga] 

Kelt. termen: Bile (oi.) ‘schitterende’, een Ierse god van de doden en als vader 
van Mil de stamvader van de Ieren. Hij is bekend van de mythe waarin hij 
Banba, Fótla en Ériu ontmoet, de Ierse godinnen van het land. Analyse: Bilé < 
bel < IE √*gu ̯el (zie Belenus) en verwant aan de Kymrische god Beli [zie Ivn: Dis 
pater (2): Bile (Kelt.) (god); God: ‘Schitterende’ (Bile) (Kelt.); Licht en 
duisternis: schittering: term: bile (adj.) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: bile Tarbga (oi.) ‘boom van de Stierenheuvel’, dus de plaats 
waar de in zwijnen betoverde voedsterlingen van Derbrenn de boom zouden 
vinden waaraan ze moesten schudden (in de mythe van Óengus Óc en 
Derbrenn). Er zijn meer plaatsen die Tarbga heetten, o.a. de bekende 
stierenvechtplaats uit de Táin Bó Cuailnge (vgl. MD 3, 73 ‘Loch Neill’; BD 29 
‘Loch Neill’), maar in dit geval ligt het voor de hand Tarbga of Tarbdha te 
localiseren in Umaill, het gebied rond Clew Bay. Hier ligt immers ook Inber 
Umaill waar de voedsterlingen hun zalm moesten eten. Het verhaal wordt 
beschreven in RD 2, 73 ‘Dumae Selga’. Analyse: tarbga of tarbdha (OG): de 
betekenis is niet goed verklaard, maar tarb- is ‘stier’ [zie Boom: ‘Boom van 
Tarbga’ (Kelt.); Boom: term: bile Tarbga (‘boom van Tarbga’) (Kelt.) (Ierl.)] 
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Kelt. termen: Birugderc (oi.) ‘met het scherpe oog’, bijnaam van de de koning 
der Fomoren, Balor, een reus met één oog waarmee hij zijn vijand (met een 
vurige straal) doorboort. De gebruikelijke vertaling ‘met het boze oog’ is in 
mythologisch opzicht passend, omdat er meerdere mythische personen een 
dodelijk oog bezitten, zoals Śiva, of één groot oog hebben, zoals Polyphemos. 
Analyse: Birugderc < berach ‘scherp, puntig’ + derc ‘oog’ (bron: EDIL) [zie 
Lichaam: oog van Balor (Kelt.); Lichaam: oog: term: derc, birug- (‘met het 
scherpe (doordringende) oog’) (epith.) (Kelt.) ; Lichaam: oog: blik, boze] 
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Kelt. termen: Bloc en Bluicne (oi.) ‘de ronde’ en ‘de kleine ronde’, de stenen 
die tijdens de kroningsceremonie alleen uiteengingen wanneer de wagen van 
de (rechtmatige) koning hen wilde passeren. De namen van de stenen komen 
echter overeen met die van de druïden in Baile in Scáil die bij Conn 
Cétchathach aanwezig waren vlak voordat deze per ongeluk op de Lía Fáil 
stapte. De derde druïde heette Maol, die in dit verband gerelateerd wordt aan 
de Lía Fáil. De stenen zouden ‘gespeeld’ kunnen zijn door drie druïden (M. 
Draak, in: ‘Studies in the history of religions’). Analyse: 1. bloc ‘rond’, bluicne 
is mogelijk een diminutief van bloc (bron: Joe Fenwick, ‘Lost and found: 
discovering Ireland’s past’). 2. bloc ‘blok’, Eng. of Rom. leenwoord 
(Multidict.net) 
[zie Steen: rechtssteen: koningskeuzesteen: ‘Bloc’ (2) en ‘Bluicne (2)’ (twee 
samenhorende stenen) (Kelt.); Kunst en schrift: compositie: rond: term: bloc 
(rituele steen) (Kelt.); Kunst en schrift: compositie: rond: term: bloc: bluicne 
(dim.) (rituele steen) (Kelt.); Rite: initiatierite: kroningsrite: koningsproef: rite 
van der stenen Bloc en Bluicne (Kelt.); Ivn: Maol (Kelt.) (druïde); Ivn: Bloc (1) 
(Kelt.) (druïde); Ivn: Bluicne (1) (Kelt.) (druïde)] 
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Kelt. termen: bó airech zie aire(ch): bó airech (oi.)   - 

Kelt. termen: Boadach zie Búadach (oi.)   - 

Kelt. termen: Bóand = Bóann (oi.) ‘witte koe’, naam van de huidige rivier de 
Boyne, die door de Kelten als heilig en dus als godin werd beschouwd. In de 
mythologie is Bóand de dochter van Delbáeth en de gemalin van Nechtan, 
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Elcmar en Nuadu Argetlám. Ze is de minnares van Dagda, bij wie ze een zoon 
kreeg, Óengus. Bóand zou de Boyne hebben geschapen door rond dier bron (bij 
Síd Nechtain) te lopen. Analyse: Bóand < bó find < protokelt. *bou-vindā ‘witte 
koe’, vgl. Bubindas (Ptolemaeus’ Geographia) (bron: WP Bóann) [zie Ivn: Bóand 
((Ierl.-Kelt.) (rivier(godin), van Carbury = Cairbre, Co. Kildare = Cill Dara, naar 
Drogheda = Droichead Átha, Co. Louth = Lú, Laighin); God: ‘Witte koe’ (Bóand) 
(Kelt.); Rund: koe: term: bó-vinda*: Bóand = Bóann (‘witte koe’) (rivier Boyne, 
godin) (Kelt.)]                                                                          [Boand, Boann] 

Kelt. termen: bod Fhearghais (ni.) ‘het lid van Fergus’, bijnaam van de Lía 
Fáil, de kroningssteen in Teamhair. Blijkbaar zag men de steen als een 
fallussymbool; Fergus betekent bovendien ‘man van kracht’. Dit past in het 
idee dat de Ierse koning en de godin van Ierland, d.i. Ierland zelf, een heilig 
huwelijk aangaan [zie Seksualiteit: fallus: term: bod Fhearghais (‘het lid van 
Fergus’) (Lía Fáil) (Kelt.); Steen: rechtssteen: kroningssteen: ‘Lía Fáil’: ‘Bod 
Fhearghais’ in Ierland (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Bodb Derg zie Badb: Bodb Derg (oi.)   - 

Kelt. termen: Bormana (lat.-gall.) ‘borrelende’, een Keltische brongodin, die 
voorkomt samen met Bormanus (Borvo, zie aldaar), maar ook alleen figureert 
[zie Ivn: Bormana (Kelt.) (godin); God: ‘Borrelende’ (Bormana) (Kelt.); 
Werkzaamheid: borrelen: term: borvo/bormo (e.var.) (nom. ag.) (god/godin) 
(Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Borvo of Bormo (lat.-gall.) ‘de borrelende’, een epitheton van 
de Keltische god Apollo (2) in zijn aspect van de genezende god. Analyse: 
Borvo ~ oi. berbaim, lat. fervēre ‘koken’, dus een verwijzing naar warme 
bronnen, zoals in Aken en in aan zijn naam verwante plaatsen als Bourbonne-
les Bains en andere samenstellingen met Bourbon. Andere varianten van zijn 
naam zijn: Bormanus, Bormanicus, Borbanus, Boruoboendua, Vabusoa, 
Labbonus en Borus. Borvo’s begeleidster is de godin Damona (zie aldaar) of de 
godin Bormana (zie aldaar) [zie Ivn: Apollo (2): ‘Borvo’ = ‘Bormo’ = 
‘Bormanus’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Borrelende’ (Borvo) (Kelt.); God: 
‘Borrelende’ (Bormanus) (Kelt.); Werkzaamheid: borrelen: term: borvo/bormo 
(e.var.) (nom. ag.) (god/godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Boyne zie Bóand (oi.)   - 

Kelt. termen: Brān (kymr.) ‘raaf’, als Brān fab Llŷr een sagenfiguur uit 
‘Brānwen, de dochter van Llŷr’ (Mabinogion), maar oorspronkelijk een god van 
de onderwereld, m.n. wegens zijn bezit van de levenbrengende ketel. Hij is de 
zoon van Llŷr en de broer van Manawyddan, die beiden worden geassocieerd 
met de zee. Zijn zuster is Brānwen, oorspronkelijk een aardgodin (zie aldaar). 
Behalve zijn strijd met Matholwch is Brān bekend door zijn opdracht zijn hoofd 
te begraven in Londen ter afweer van vijanden. Zie voor Brāns bijnaam: 
bendigaid [zie Ivn: Dis pater (2): Brān (1) fab Llŷr = Bendigeidfran = Brān 
Fendigaidd (Kelt.) (god); God: ‘Raaf’ (Brān) (Kelt.); Vogel: raaf: term: brān 
(sagenfig.-god) (Kelt.); Literatuur: Mabinogion: Brānwen, de dochter van Llŷr 
(Kelt.)]                                                                                      [Bran fab Llyr] 
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Kelt. termen: Brānwen (kymr.) ‘witte raaf’, d.i. ‘witte boezem’, de zuster van 
Brān. Brānwen lijkt op de Gallische Venus, een aardgodin, en is het object van 
de strijd tussen de koning van Ierland Matholwch, symbool van de machten van 
de onderwereld, en Brān, de held die haar komt bevrijden, wat oorspronkelijk 
een strijd was om de verwerving van de magische ketel [zie Ivn: Brānwen 
(Kelt.) (sagenfig.); God: ‘Witte raaf’ (Brānwen) (Kelt.); Vogel: raaf: term: 
brānwen (kelt.-frans brangwaine) (‘witte raaf’) (sagenfig.-godin) (Kelt.)] 
                                                                                                       [Branwen] 
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Kelt. termen: Brānwen: Brangwaine (gall.-frans) ‘witte raaf’, de dienstmaagd 
van Isolde in de Sage van Tristan en Isolde. Volgens De Vries lijkt deze 
Brangwaine als variant van Brānwen op de Gallische godin Venus; bovendien 
schenkt zij de liefdesdrank [zie Ivn: Brangwaine (Frankr.-Kelt.) (sagenfig.); 
Vogel: raaf: term: brānwen (kelt.-frans brangwaine) (‘witte raaf’) (sagenfig.-
godin) (Kelt.)]                                                                                  [Branwen] 
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Kelt. termen: Brega zie brí: Brega (oi.)   - 

Kelt. termen: breo saighead (Gregory), breo saigit (Sanas Cormaic) (oi.) 
‘vurige pijl’, een volksetymologische betekenis van de godin Brigit, die 
Gregory in de Sanas Cormaic gevonden heeft. Analyse: breó ‘vuur, vlam’, 
saiget (< lat. sagitta) ‘pijl’ (bron: ws. EDIL) [zie Wapen: pijl: term: saiget: 
breo saighead (Gregory) (‘vurige pijl’) (Brigit vlgs volksetym.) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Bres (oi.) ‘schoon’, eigenlijk de bijnaam van Eochu, de zoon van 
de (demonische) Fomorische koning Élatha en de (goddelijke) Ériu van de 
Túatha Dé Danann, die door deze was verkracht. Bres werd door de goden 
geadopteerd, werd later koning, maar moest het koningschap opgeven wegens 
wanbestuur en onvruchtbaarheid van het land. Toch verzoenden Bres en de 
goden zich op voorwaarden waaruit blijkt dat Bres een vruchtbaarheidsgod was 
[zie Ivn: Bres mac Elathain (Kelt.) (god); God: ‘Schone’ (Bres) (Kelt.); Kunst en 
schrift: esthetiek: schoonheid: term: bres (adj.) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: bri (1) (kymr.) zie brīg: bri (1) (kymr.)   - 

Kelt. termen: brí (2) (oi.) ‘heuvel, berg’ [zie Aardhoogte: berg: term: brí 
(Kelt.)] 
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Kelt. termen: brí (2): Brega (oi.) ‘heuvelland’, een voormalig koninkrijk ten 
westen van Mide, ten zuiden de rivier de Dee en ten noorden van de rivieren 
An Life (eng. Liffey) en Abhainn na Rí (eng. Rye). In Engelse teksten wordt de 
streek ook Bregia genoemd. Analyse: Brega (pl.) < brí (sg.) ‘heuvel’, soms: 
‘vlakte’ (bron: EDIL) [zie Ivn: Brega (Ierl.) (vrm. koninkrijk, NO-Laighin)] 
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Kelt. termen: brí (2): Brí Léith (mi.) ‘heuvel van Líath’, naam van de síd van 
de god Midir die wordt gesitueerd op Slíab Callraighe (eng. Slieve Callery of 
Golry; plaatselijk bekend als Ardagh Mountain), gelegen nabij Ardagh Village, 
Co. Longford (bron: Eithne Massey, ‘Legendary Ireland’). De mythologie (MD 4, 
62 ‘Brí Léith’) verklaart de naam van de síd als volgt: Brí is de dochter van 
Midir, die verliefd wordt op Líath. Door omstandigheden wordt de liefde niet 
bestendigd, Brí sterft van verdriet en Líath geeft als herinnering aan hun liefde 
de heuvel de naam ‘Brí Léith’ (Metrische Dindshenchas, 62) [zie Graf: 1. loc.: 
Ardagh Village (‘Brí Léith’), grafheuvel te (Ierl.); Aardhoogte: berg: term: brí 
Léith (‘heuvel van Líath’); Mythe: Brí en Léith (Kelt.); Ivn: Brí (1) ingen Midir 
(Kelt.) (godin); Ivn: Brí (2) Léith (Ierl.) (heuvel, tZWv Ardagh = Ardachadh = 
Ardach, Co. Longford = An Longfort, Laighin)Líath mac Celtchair (Kelt.) (myth. 
fig.)]       
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Kelt. termen: Brian mac Tuirenn (oi.) ‘Verhevene, zoon van Tuirenn’, broer 
van Iuchar en Iucharba in Aided Chlainne Tuirenn. Analyse: zijn naam hangt 
waarschijnlijk samen met brí ‘heuvel’, vandaar ‘verhevene’of ‘edele’ [zie Ivn: 
Brian (1) mac Tuirenn (Kelt.) (god); God: ‘Verhevene’ (Brian) (Kelt.); 
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: Brian (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Briciu Nemthenga ‘Briciu met de giftige tong’, een ruziemaker 
aan het hof van koning Conchobar. Hij doet denken aan de god Loki met z’n 
giftige tong, vooral in de Lokasenna [zie Ivn: Briciu Nemthenga (Kelt.) 
(sagenfig.); Taal: uitspraak: laster: term: nemthenga (‘giftige tong’) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Bricta = Brixta (gall.) ‘tovenares’, een Keltische godin die samen 
met Luxovius, de brongod van de stad Luxeuil-les-Bains, optreedt. Ze is 
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waarschijnlijk de personificatie van de rivier de Breuchin (vroeger Brusca, 
Brisca), die Luxeuil van water voorziet en haar naam gaf aan de dorpen 
Breuches en Breuchotte. Analyse: -ct- en -xt- kunnen in het Gallisch variëren. 
Bricta < IE *bhregh- ‘plechtig verklaren’ > *bhrgh-ta > *brikta > brixta 
‘magische werkzaamheid, toverij’, vgl. oi. bricht ‘betovering’, zodat Bricta 
‘tovenares’ betekent (bron: ws. theses.univ-lyon2.fr/documents) [zie Ivn: 
Bricta (Kelt.) (godin); God: ‘Tovenares’ (Bricta) (Kelt.); Beroep en functie: 
tovenares: term: bricta (godin) (Kelt.)] 

Kelt. termen: brīg (oi.) ‘macht, gezag’, een term die aan de basis ligt van de 
godinnennamen Brigit en Brigantia (zie aldaar). Verwant is kymr. bri ‘waarde, 
eer’ [zie Heerschappij: gezag: term: brīg (oi.) (Kelt.)]                             [brig] 
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Kelt. termen: brīg: bri (1) (kymr.) ‘waarde, eer’ [zie Heerschappij: eer: term: 
bri (kymr.) (Kelt.)]                                                                                  [brig] 
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Kelt. termen: brīg: Brigit (oi.) ‘verhevene’, een Keltische godin, de Ierse 
variant van de Britse en continentale Brigantia en de Gallische Minerva (2). 
Brigit is de dochter van Dagda en de beschermvrouwe van dichters, smeden en 
artsen. Imbolc was het feest dat aan haar gewijd was. Brigit wordt 
geassocieerd met het reinigende vuur. Haar Christelijke opvolgster was St. 
Brigit uit Kildare. Analyse: Brigit, Brigantia < *Brigantis ~ oi. brīg ‘macht, 
gezag’ en kymr. bri ‘waarde, eer’; vgl. Brigantes, een stam in Wales. De 
volksetym. verklaring van Brigit = Breó saget ‘vurige pijl’ (Sanas Cormaic) is 
niet juist 
[zie Ivn: Brigit (1) ingen in Dagdae (Kelt.) (godin); Brigit (1): Brigantia (gall.-
britt.) (Kelt.) (godin); Brigit (2) = Brigida van Kildare (Kelt.) (heilige); God: 
‘Verhevene’ (Brigit, Brigantia) (Kelt.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: 
term: brīg: Brigit, Brigantia (godin) (Kelt.)]                                             [brig] 
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Kelt. termen: brīg: Brigit: Brigindo = Brigandu (gall.) ‘verhevene’, 1. een 
Keltische godin uit Oost-Gallië, verwant met de Ierse Brigit en bekend van 
inscripties, bijv. CIL 13, 02638 uit Volnay bij Auxey-Duresses (dép. Côte-d’Or), 
2. een (heilige) berg die aanbeden werd (De Vries). De locatie van de onder 
deze naam genoemde berg is echter onbekend; ze is waarschijnlijk de godin 
die over de bergen heerst [zie Ivn: Brigit (1): Brigindo = Brigandu (Kelt.) 
(godin); God: ‘Verhevene’ (Brigindo = Brigandu) (Kelt.); Heerschappij: gezag: 
verhevenheid: term: brīg: Brigindo = Brigandu (godin) (Kelt.)]                 [brig] 
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Kelt. termen: Brigantia zie brīg: Brigit (oi.)   - 

Kelt. termen: Brigindo = Brigandu zie brīg: Brigit: Brigindo = Brigandu (gall.)   - 

Kelt. termen: Brigit zie brīg: Brigit (oi.)   - 

Kelt. termen: Brogitarus (lat.-galat.) zie tarwos*: Brogitarus (lat.-galat.)   - 

Kelt. termen: bruig (oi.) 1. land: ‘bouwland’, ‘streek’, ‘(rivier)oever’, 2. groot 
huis: ‘boederij’, ‘landhuis’, ‘hal’, ‘paleis’. Andere schrijfwijzen zijn: brug, 
brugh,  mrug. De term  brú duidt aan ‘rand, oever, grens’ en overlapt dus 
bruig 1. Het woord bruiden betekent veeleer ‘herberg, feestzaal, eetzaal’ 

  - 

Kelt. termen: bruig: Brug na Bóinne (oi.) 1. ‘oever van de Bóand’, 2. ‘woning 
van Bóand’, de godin van de gelijknamige rivier (eng. Boyne) en van de 
grafheuvel Newgrange, haar ‘woning’. Brug na Bóinne is een cultuurgebied 
met megalithische structuren, dat reikt tot in het Neolithicum van het 4e 
millennium v.Chr. [zie Ivn: Brug na Bóinne (Ierl.) (streek en prehist. 
begraafplaats, tWv Drogheda = Droichead Átha, Co. Meath = An Mhí, Laighin); 
Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: Brug na Bóinne (‘woning van 
Bóand’) (streek/ ‘woning’) (Kelt.) (Ierl.)]                                [Brug na Boinne] 
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Kelt. termen: Búadach (oi.) 1. ‘zegevierend, overheersend’, 2. ‘voortreffelijk, 
begaafd’, een epitheton van enkele historische en mythische koningen, onder 

  59 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

wie Tethra, de koning der Fomoren en (later) van de bewoners van Mag Mell. 
In Echtra Condla wordt de naam gespeld als Boadach [zie Ivn: Tethra: ‘Boadach 
= Búadach’ (identificatie met Tethra niet zeker) (Kelt.) (geestenkoning); 
Geest: ‘Zegevierende’(Boadach) (Kelt.); Strijd en vrede: overwinning: term: 
búadach (boadach) (adj.) (epith.) (Kelt.)]                                         [Buadach] 

Kelt. termen: Budenicus (lat.-gall.) ‘van Budenica’ of ‘van de Budenicenses’, 
een topografische bijnaam van Mars (3), de god van de volksstam der 
Budenicenses, die woonden in de stad Budenica (waarsch. mod. Bezouce, dép. 
Gard). Budenicus of Budenicos en Budenicenses hebben als grondbetekenis 
‘militair’ (bron: ws. Encyclopédie de l’ Arbre Celtique) [zie Ivn: Mars (3): 
‘Budenicus’, ~ (Kelt.) (god); Ivn: Budenicenses (Kelt.) (volk), Budenicus (god); 
God: ‘Budenica, van’ (Budenicus) (Kelt.); Beroep en functie: strijder: term: 
budenicos (e.var.) (god en volk) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Buxenus (lat.-gall.) ‘van Campus Buxenus’, topografische 
bijnaam van de Keltische god Mars (3), die verbonden was met de plaats 
Buisson (dép Vaucluse). De naam Buisson stamt waarschijnlijk uit het lat. 
boscus ‘bos’ > buxenus (bron: WP Buisson (Duits)) [zie Ivn: Mars (3): ‘Buxenus’, 
~ (Kelt.) (god); God: ‘Campus Buxenus, van’ (Buxenus) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Cad Goddeu (kymr.) ‘de oorlog van de bomen’, een duister 
Kymrisch gedicht uit het 14e eeuwse ms. Llyfr Taliesin, waarin Gwydion de 
bomen betovert en bezielt teneinde voor hem te strijden. De hoofdpersoon 
verandert telkens van gedaante, zelfs in een zwaard of een speer. De dichter 
Taliessin demonstreert zijn hoge staat van kennis aan de hand van negen te 
onderscheiden delen in het gedicht. (bron: Kristoffer Hughes, ‘The book of 
Celtic magic etc’, die genoemde analyse toeschrijft aan Marged Haycock, 
‘Legendary poems from the Book of Taliesin’). Analyse: cad 1. ‘oorlog, strijd, 
2. ‘leger’, oi. cath < protokelt. *katus. Een alternatieve spelling is Kat Godeu 
[zie Literatuur: Cad Goddeu = Kat Godeu (Kelt.); Strijd en vrede: strijd: term: 
Cad goddeu (‘oorlog der bomen’) (lit.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Caelchéis (oi.) zie Céis Chorainn (oi.)   - 

Kelt. termen: Cáendia (oi.) ‘de schone god’, een verwijzing naar de functie 
van de koning. Het betreft hier een van de drie gebroeders Fothad, 
vertegenwoordigers van de drie sociale klassen volgens het systeem van 
Dumézil. Zie ook de ws. ethesis.net door I.M. Wortman [zie Ivn: Fothad 
Canainne (Kelt.) (sagenfig.-god); God: ‘Schone god’ (Cáendia) (Kelt.); God: 
term: dia, cáen- (‘schone god’) (sagenfig.-god) (Kelt.)]                      [Caendia] 
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Kelt. termen: caer (kymr.), cathair (oi.), ker (corn. en bret.), (eng. caher, 
cahir), 1. ‘stenen ringwal’, bouwwerk ter bescherming tegen vijanden, 2. 
‘zetel’ [zie Bouwwerk: wal, ring-: term: caer (kymr.), cathair (oi.), ker (corn. 
en bret.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Cáer Ibormeith ingen Ethail Anbuail (oi.), de dochter van de 
TDD god Ethal Anbuail uit Síd Úamuin in Connacht. Zijzelf is dus ook een godin. 
Ze verblijft het ene jaar als zwaan samen met 150 andere zwanenmeisjes op 
Loch Bél Drecon en het andere jaar heeft ze een menselijke gedaante. Óengus 
Óc is verliefd op haar en verovert haar eveneens in zwanengedaante. Deze 
mythe van Óengus Ócs liefde voor Cáer Ibormeith wordt verteld in Aislinge 
Óenguso (‘De droom van Óengus’); Augusta Gregory besteedt er slechts één zin 
aan. De naam van de godin kent verschillende spellingen (zie de verwijzing). 
Waar Síd Úamuin is, is onbekend [zie Ivn: Cáer (2) Ibormeith (Kelt.) (godin); 
Mythe: Óengus Ócs liefde voor Cáer Ibormeith (Kelt.)]                        [Caer 
Ibormeith] 
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Kelt. termen: Caer Oeth Anoeth (kymr.), een vesting of gevangenis die door 
Manawyddan gebouwd zou zijn van botten van verslagen Romeinse soldaten. 
Dit verhaal komt voor in de Iolo mss. en is volgens Mary Jones een verzinsel 
van Iolo Morgannwg (ps. van Edward Williams, 18e eeuw). Analyse: anoeth 
heeft meestal de betekenis van ‘hard’, ‘moeilijk’, ‘een wonder’, waarbij het 
prefix an- een versterking uitdrukt. Mary Jones houdt het op een naam voor de 
Andere Wereld [zie Bouwwerk: burcht: ‘Caer Oeth Anoeth’ (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: caill (oi.) ‘woud’ [zie Vegetatie: woud: term: caill (Kelt.)   58 

Kelt. termen: Caill Achaid (oi.) ‘woud van de weiden’, een onbekend bos, ook 
niet in OG genoemd, waar de noten vandaan kwamen, waarmee Dalb Garb 
Derbrenns voedsterlingen in zwijnen veranderde (in de mythe van Óengus Óc 
en Derbrenn). Analyse: caill ‘woud’; achad ‘veld, weide’ [zie Vegetatie: woud: 
‘Caill Achaid’ = ‘Caill Achad’ = ‘Caill Ochuid’ (Kelt.); Vegetatie: woud: term: 
caill achaid (‘woud van de weiden’) (topogr.) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Caill Cuain (oi.) ‘woud van Cúan’, het woud dat op last van de 
godin Tailtiu zou zijn gerooid en het gebied waar ze begraven wilde worden. 
Het gebied, dat in Meath ligt ongeveer 20 km ten westen van Kells, heet nu 
Sliabh na Caillighe (‘berg van de heks’) en is bezaaid met neolitische 
monumenten, het Loughcrew Complex. Wie of wat Cúan is, is niet duidelijk. 
Cúan is een persoonsnaam, maar betekent ook o.a. ‘troep, groep’ (demonen, 
soldaten e.d.) of ‘roedel’ (wolven) [zie Ivn: Caill Cuain (Ierl.) (myth. woud, 
prehist. begraafplaats, tZOv Oldcastle, Co. Meath = An Mhí, Laighin); 
Vegetatie: woud: term: caill Cuain (‘woud van Cúan’) (topogr.) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Cáin Adomnáin (oi.) ‘wet van Adomnán’, een reeks 
wetsartikelen, tot stand gekomen op initiatief van Adomnán, de abt van Iona, 
vooral ter bescherming van onschuldigen. Daarom heet de wet ook wel Lex 
innocentium. De wet bevat o.a. Ierse eedformules, zoals de eed, afgelegd door 
koning Lóegaire mac Néill [zie Literatuur: wet: Cáin Adomnáin (Kelt.); Wet en 
orde: wet: term: cáin Adomnáin (‘wet van Adomnán’) (Kelt.)] [Cain Adomnain] 

  58 

Kelt. termen: Cairbre mac Étaine (oi.) ‘menner, zoon van Étan’. Cairbre, de 
zoon van de dichteres Étan en de god van het schrift Ogma, leidde als maker 
van hekeldichten de val in van Bres en werkte mee aan de overwinning op de 
Fomoren. Analyse: cairbre = ‘menner’, indien < cairptech ‘menner’ en carpat 
‘strijdwagen’ [zie Ivn: Cairbre (1) (Kelt.) (goddelijke dichter); God: ‘Menner’ 
(Cairbre) (Kelt.); Beroep en functie: menner: term: cairptech: cairbre (e.var.) 
(goddelijke dichter) (Kelt.)]                                              [Cairbre mac Etaine] 
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Kelt. termen: Cairpre (oi.) zie Cairbre (oi.)   - 

Kelt. termen: caiseal (oi.) ‘stenen ringwal’, (eng. cashel)   - 

Kelt. termen: Camulos (gall.), een bijnaam van de Keltische god Mars (3), die 
in het hele Keltische gebied voorkwam. Waarschijnlijk is hij dezelfde als 
Cumal, de vader van Finn mac Cumaill. Naar hem genoemd is de plaats 
Camulodunum, mod. Colchester. Analyse: De betekenis van de naam is 
onbekend [zie Ivn: Mars (3): ‘Camulos’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Camulos’ (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Canetonnessis (lat.-gall.) ‘van Canetonnum’, een topografische 
bijnaam van Mercurius. Canetonnum ligt op de plaats van Le Villeret-Est in 
Berthouville bij Bernay, dép. Eure [zie Ivn: Mercurius (3): ‘Canetonnessis’, ~ 
(Kelt.) (god); God: ‘Canetonnum, van’ (Canetonnessis) (Kelt.); Ivn: 
Canetonnum (Frankr.) (topogr., tNWv Le Plessis (tZWv Rouen), gem. 
Berthouville, dép. Eure, Normandië)] 
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Kelt. termen: Cantismerta (lat.-gall.) zie smer-*: Cantismerta (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: Carcar Leith Machae (oi.) ‘gevangenis van de Grijze van Macha’ 
(RD) in Brug na Bóinne. Analyse: carcar ‘gevangenis, kooi’ + leith (< líath) ‘van 

  60 
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de grijze’ + Machae (< Macha) ‘van Macha’. Blijkbaar wordt hier niet de stal 
bedoeld van het latere paard van Cúchulainn [zie Bouwwerk: gevangenis: 
term: carcar Leith Machae (‘gevangenis van de Grijze van Macha’) (Kelt.); 
Líath Machae (Kelt.) (paard); Dier: ‘Grijze van Macha’ (Líath Machae) (Kelt.); 
Kleur: grijs: term: Líath Machae (‘Grijze van Macha’) (paard) (Kelt.)] 

Kelt. termen: carn (oi.) ‘steenhoop’; vgl. Germ. termen: harug en hörgr [zie 
Aardhoogte: steenhoop: term: carn (Kelt.)] 

  42 

Kelt. termen: Carpre (oi.) zie Cairbre (oi.)   - 

Kelt. termen: carrac (oi.) ‘(grote) rots’ [zie Aardhoogte: rots(partij): term: 
carrac (Kelt.)] 
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Kelt. termen: carrac: Carraig na Rón (ni.) = Carricknaroun (eng.) ‘rots van de 
zeehonden’, een rots die voorkomt in de mythe van het lot van de kinderen 
van Ler in de episode waarin de vier zich bevinden in de Sruth na Maoile, dus 
aan de noordoostkant van Ulster. Daar is echter geen rots met die naam 
bekend. Wel in Co. Mayo, nl. aan de zuidzijde van het schiereiland Annagh, 
vlak bij de eilanden waar de zwanen later naartoe zouden gaan. Analyse: rón 
(oi., ni.) ‘zeehond’ [zie Ivn: Carraig (3) na Rón (Ierl.) (rotseiland, bij Annagh 
tWv Belmullet, Co. Mayo = Maigh Eo, Connacht); Aardhoogte: rots(partij): 
term: carrac: Carraig na Rón (‘rots van de zeehonden’) (rotseiland voor de 
kust) (Kelt.)]                                                                           [Carraig na Ron] 
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Kelt. termen: carrac: Craig Liath (ni.) ‘grijze rots’, een heuvel (eng. Craglea) 
enkele kilometers ten noorden van Cill Dalua (eng. Killaloe, Co. Clare), waar 
volgens de traditie de godin Aíbell een síd bewoonde. Analyse: craig < oi. 
carrac ‘rots’ + liath = oi. líath ‘grijs’ [zie Ivn: Craig Liath (Ierl.) (heuvel, tNv 
Killaloe = Cill Dalua aan het Lough Derg(art) = Loch Deirgeirt, Co. Clare = An 
Clár, An Mhumhain); Aardhoogte: rots(partij): term: carrac: Craig Liath 
(‘grijze rots’) (heuvel) (Kelt.) (Ierl.)] 
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Kelt. termen: Cassiciate (frans-kelt.), de plaats van de tempel van de god 
Rudiobos bij het huidige Neuvy-en-Sullias. Cassiciate komt overeen met het 
tegenwoordige Chassis (Grand- en Petit-Chassis) en is afgeleid van Cassiciacus, 
het gebied van Cassicius (bron: Jacques Soyer, ‘Le temple du dieu gaulois 
Rudiobus á Cassiciate’), maar volgens Dondin-Payre en Kaufmann-Heinimann 
(Archiv für Religionsgeschichte 11/2009) is Cassiciate afgeleid van kelt. cassica 
‘merrie’, vgl. het paardenbeeldje [zie Ivn: Cassiciate (Frankr.) (archeol. site, 
omgeving Neuvy-en-Sullias, tZOv Orléans, dép. Loiret, Centre-Val de Loire)] 
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Kelt. termen: cath (oi.) ‘strijd, oorlog’ [zie Strijd en vrede: strijd: term: cath 
(Kelt.)] 
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Kelt. termen: Cath Belaig Dúin Bolc zie dūnon*: Dún Bolg (oi.)   - 

Kelt. termen: Cath Bóinde = Cath na Bóinne = Ferchuitred Medba (mi.) ‘de 
oorlog aan de Boyne’, ook genoemd ‘de mannen van Medb’, een Middel-Ierse 
prozatekst waarin informatie te vinden is over de huwelijken van de godin 
Medb [zie Literatuur: Cath Bóinde = Ferchuitred Medba (Kelt.); Strijd en vrede: 
strijd: term: Cath Bóinde of Cath na Bóinne (‘De oorlog aan de Boyne’) (lit.) 
(Kelt.); Huwelijk: gemaal: term: Ferchuitred Medba ‘(het aandeel van) de 
mannen van Medb’ (lit.) (Kelt.)]                         [Cath Boinde, Cath na Boinne] 
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Kelt. termen: Cath Chluain Tarbh (mi.) ‘de slag bij Cluain Tarbh’, de 
beroemde slag in 1014 o.l.v. de opperkoning Brian Boru en zijn zoon Murchad 
tegen een alliantie van Vikingen en andere Ieren. Cluain Tarbh (eng. Clontarf) 
ligt aan de kust, even ten noorden van Dublin. In de 12e-eeuwse tekst Cogad 
Gáedel re Gallaib vloog er een vogel van dapperheid en zege over Murchad, de 
zoon van Brian Boru. Er staat echter niet expliciet bij dat het Morrígu is [zie 
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Geschiedenis: oorlog: slag bij Cluain Tarbh (Kelt.); Strijd en vrede: strijd: 
term: Cath Chluain Tarbh (‘slag bij Cluain Tarbh’) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Cath Maige Mucrama (oi.) ‘de oorlog op Mag Mucrama’, d.i. de 
strijd tussen Ailill Auloms zoon Éogan Mór en stiefzoon Lugaid mac Con 
enerzijds en opperkoning Art mac Cuinn anderzijds. Mac Con verslaat Art en 
wordt zelf opperkoning van Ierland tot hij wordt afgezet door Cormac, de zoon 
van Art. Mac Con gaat terug naar zijn stiefvader Ailil, die het niet eens was 
met de intenties van zijn zoons en die het Mac Con kwalijk neemt dat Éogan 
Mór gesneuveld is. Ailill bijt bij de begroeting Mac Con met een giftige tand, 
waarna deze later wordt gedood. 
De naam van het slagveld betekent ‘vlakte van het tellen van de varkens’. Dit 
heeft betrekking op de varkens die uit de Grot van Crúachan (dus uit de 
onderwereld) te voorschijn waren gekomen en niet geteld konden worden. De 
vlakte ligt in de omgeving van Baile Átha an Rí (eng. Athenry) ten oosten van 
Gaillimh (eng. Galway). Het relaas van deze oorlog uit ca de 2e eeuw na Chr. is 
bekend onder de gelijkluidende titel en maakt deel uit van de Koningscyclus. 
Analyse: Mucrama (e.var.) < mucc ‘varken’ + rím ‘telling’ (gen. ríma) (bron: 
Ériu vol. 41-43 (1990)) [zie Geschiedenis: oorlog: slag bij Mag Mucrama (Ierl.); 
Literatuur: Koningscyclus: Cath Maige Mucrama (Kelt.); Strijd en vrede: strijd: 
term: Cath Maige Mucrama (‘de slag van Mag Mucrama’) (lit.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Cath Maige Ráth (oi.) ‘slag bij Mag Ráth’, een grote veldslag in 
het jaar 637, waarbij drie koningen betrokken waren, onder wie Congal Cláen. 
Het verhaal, een 10e –eeuwse tekst uit de Koningscyclus, wordt vaak gekoppeld 
aan Fled Dúin na nGléd (‘Het feest van het Fort der Ganzen’), dat over 
hetzelfde onderwerp handelt. In de CMR zou een verwijzing naar het sacrale 
koningschap voorkomen, aangezien Koning Domnall mac Aedh wordt geprezen 
omdat hij vrede bracht.  
 
Congal werd volgens Gregory belaagd door Morrígu in de gedaante van een 
vogel (maar in feite door de furie Tisiphone, terwijl zijn tegenstander Domnall 
wordt gehinderd door Morrígu). Cath Maige Ráth is tevens de naam van de 
geschiedenis van deze slag, zoals beschreven in de Leabhar Buidhe Leacáin 
 
[zie Literatuur: Koningscyclus: Cath Maige Ráth (Kelt.); Geschiedenis: oorlog: 
slag bij Mag Ráth (Kelt.); Strijd en vrede: strijd: term: Cath Maige Ráth (‘De 
slag van Mag Ráth’) (lit.) (Kelt.)]                                           [Cath Maige Rath] 
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Kelt. termen: Cath Maige Tuired (oi.) ‘de slag bij Mag Tuired’. Er is in de 
Lebor Gabála Érenn sprake van twee slagen bij Mag Tuired; de eerste krijgt de 
toevoeging Cunga, d.i. Conga, een plaatsaanduiding. In deze eerste oorlog 
vallen de Túatha Dé Danann Ierland binnen en verslaan de Fir Bolg. Het is een 
gevecht tussen goden en demonen. Koning Nuadu verliest daarbij zijn hand. De 
tweede slag bij Mag Tuired (zie aldaar) tegen de Fomoren wordt geleid door de 
god Lug die zij opponent Balor verslaat. In deze oorlog gaat het om de strijd 
tussen goden, te vergelijken met de Germaanse oorlog tussen de Asen en de 
Wanen [zie Literatuur: Mythologische cyclus: Cath Maige Tuired Cunga (‘de 
Eerste slag bij Mag Tuired’) (Kelt.); Literatuur: Mythologische cyclus: Cath 
Maige Tuired (‘de Tweede slag bij Mag Tuired’) (Kelt.); Strijd en vrede: strijd: 
term: Cath Maige Tuired Cunga (‘de (eerste) strijd van Mag Tuired bij Conga’) 
(lit.) (Kelt.); Strijd en vrede: strijd: term: Cath Maige Tuired (‘de (tweede) 
strijd van Mag Tuired’) (lit.) (Kelt.); Ivn: Conga (Ierl.) (topogr., tussen Lough 
Mask = Loch Measca en Lough Corrib = Loch nOirbsen, Co. Mayo = Maigh Eo, 
Connacht)] 
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Kelt. termen: cathair (oi.). Er zijn twee homoniemen: I. cathair ~ kymr. caer, 
corn. en bret. ker, eng. caher, cahir 1. ‘ringwal, vesting, woning’, 2. 
ommuurde stad, 3. ‘klooster’, II. cathaír (eDIL), catháir (McBain) < lat. 
cathedra 1. ‘zetel, stoel’, 2. ‘bisschopszetel 

  - 

Kelt. termen: Cathair Áine (oi.) ‘zetel van Áine’, in de mythologie de naam 
van de steen van de godin Áine. Wie hierop ging zitten, werd waanzinnig. 
Volgens T.F. O’Rahilly (in het artikel ‘Katherain’, The Journal of the Royal 
Society of Antiquaries of Ireland, vol. 9, nr. 2, 1939) komt ‘Kathrain’ (een 
gebied dat in 1200 door de koning aan Geoffrey de Marisco is geschonken) 
overeen met Cathair Áine, dat waarschijnlijk gelijk is aan de ‘cathair (of the 
district known as) Áine Cliach’, d.i. Knockainy (Cnoc Áine) in Co. Limerick. 
Blijft over wat de betekenis is van cathair: Analyse: Op de heuvel van Cnoc 
Áine Cliach stond een oude vesting waarvan de resten nog te zien zijn. De 
oorspronkelijke betekenis van Cathair Áine zal wel geweest zijn ‘vesting, 
woning’, maar de huidige betekenis is dan een verschuiving naar ‘zetel’, 
aangezien het om een steen gaat waarop men kan zitten; vgl. het lemma Kelt. 
termen: cathair (oi.) [zie Steen: steen van Áine: ‘Cathair Áine’ (Kelt.); Troon: 
term: cathair Áine (‘zetel van Áine’) (steen) (Kelt.); Steen: wondersteen; 
Mythe: Áines steen, de Cathair Áine (Kelt.)]                                            
[cathair Aine] 

  60 

Kelt. termen: Cathubodva (lat.-gall.) ‘Bodva van de slag’, een Keltische godin 
uit de omgeving van Mieussy (dép. Haute-Savoie). Afgaande op haar naam is ze 
misschien de Gallische tegenhanger van de Ierse Badb. Analyse: Het tweede 
deel van haar naam bodva kan twee mogelijke betekenissen hebben: 1. 
‘kraai’, 2. ‘overwinning’ (bron: WP Catubodua); zie verder bij Badb [zie Ivn: 
Badb: Cathubodva (Kelt.) (godin); God: ‘Kraai van de strijd’ (Cathubodva) 
(Kelt.); Vogel: kraai: term: bodwā*: bodva, cathu- (‘kraai van de strijd’) 
(godin) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Caturix (lat.-gall.) ‘koning of heer der strijd’, een bijnaam van 
de Keltische god Mars (3). Analyse: Caturix = germ. Hadurich. Vergelijk ook 
kymr. Catmor (Catumaros) = Catumerus (bij Tacitus) = germ. Hadumar (bron: 
Transaction of the Philogical Society, AD 1867) [zie Ivn: Mars (3): ‘Caturix’, ~ 
(Kelt.) (god); God: ‘Koning der strijd’ (Caturix) (Kelt.); Heerser: koning, 
oorlogs-: term: caturix (god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Cé (oi.), een druïde van Nuadu, die voor zijn dood een visioen 
had van een prachtige vlakte. Hij wilde erheen gaan, maar stierf. Op de plek 
van zijn graf ontstond Loch Cé (eng. Lough Key), ten zuidoosten van Loch 
Arbhach (eng. Lough Arrow). Analyse: De betekenis van Cé is niet duidelijk, 
misschien ‘aarde’, maar eig. is het een pronomen: ‘dit’, ‘hij’ [zie Ivn: Cé 
(Kelt.) (goddelijke druïde); Ivn: Loch (02) Cé (Ierl.) (meer, tNOv Boyle = 
Mainistir na Búille, Co. Roscommon = Ros Comáin, Connacht); Begin: oorsprong 
van Loch Cé (eng. Lough Key) (Kelt.)]                 [Loch Cé, Loch Ce, Lough Key] 

  60 

Kelt. termen: cécht (oi.) ‘ploeg’, een van de drie belangrijke objecten van de 
TDD [zie Voorwerp: ploeg: term: cécht (Kelt.)]                                      [cecht] 

  60 

Kelt. termen: cécht: Mac Cécht (oi.) ‘zoon van de ploegschaar’, een Keltische 
god, de gemaal van Fótla, een Terra Mater. Zijn eigenlijke vader was Cermait, 
de zoon van Dagda, maar Mac Cécht is genoemd naar zijn aspect, Cécht, de 
ploegschaar, en zijn andere naam is Teathúr. Hij zou volgens het systeem van 
Dumézil de boerenstand vertegenwoordigen. Analyse: oi. cécht ‘ploeg(schaar)’ 
[zie Ivn: Mac (02) Cécht (Kelt.) (god); God: ‘Zoon van de ploegschaar’ (Mac 
Cécht) (Kelt.); Familierelaties: zoon: term: Mac Cécht (‘zoon van de 
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ploegschaar’) (god) (Kelt.); Voorwerp: ploeg: term: cécht: cécht (gen.), mac 
(‘zoon van de ploegschaar’) (god) (Kelt.)]                                      [Mac Cecht] 

Kelt. termen: Ceis Chorainn (oi.) 1. ‘rondweg of brug van vlechtwerk van 
(door, langs) Corran’ (vgl. P.W. Joyce, ‘Irishnames of places’), eng. 
Keshcorran, een heuvel ten zuidoosten van Baile an Mhóta (eng. Ballymote) in 
het An Bricshliabh (eng. Bricklieve)-gebergte, Co. Sligo. Let wel: ceis wordt 
geschreven zonder accent; zie ook eDIL, Van Hamel en Thurneysen. 
 
An Corán (eng. Corran) was een túath, later een barony in Connacht rond het 
dorp Baile an Mhóta; An Chéis (eng. Kesh of Keash) is een dorp hiervlakbij. 
Keshcorran is beroemd om zijn grotten. 
 
Céis Chorainn (oi.) 2. ‘zeug of big/ harp van Corann’, de volksetymologische  
betekenis van genoemde heuvel. Volgens een traditie (MD 4, 96 ‘Mag Corainn’) 
riep Corann, een dienaar van de god Dían Cécht, met zijn harp de zeug 
Caelchéis. De kampioenen van Connacht gingen erachteraan, maar moesten bij 
Ceis Chorainn de achtervolging opgeven. Een zekere Niall probeerde het zwijn 
alsnog te in te halen, maar verdronk in een meer. Analyse: Caelchéis < cáel 
‘slank’ + céis ‘jong varken, big, zeug’. 
 
Volgens E. Hogan, ‘Onomasticon Goedelicum’, is de heuvel die verbonden is 
met de harpspeler Corann, niet Ceis Chorainn, maar Céis Chorainn cruitire, 
een heuvel vlak bij en ten westen van Baile an Mhóta. Cruitire is een 
‘harpspeler’. Céis (dus met accent) betekent 1. ‘zeug / big’, 2. ‘(onderdeel 
van een) harp’ 
 
[zie Ivn: Ceis (1) Chorainn (Ierl.) (berg, tZOv Ballymote = Baile an Mhóta en tZv 
Sligo = Sligeach (stad), Co. Sligo = Sligeach, Connacht); Ivn: Céis (2) Chorainn 
cruitire (Ierl.-Kelt.) (heuvel, tWv Ballymote = Baile an Mhóta en tZv Sligo = 
Sligeach (stad), Co. Sligo = Sligeach, Connacht); Ivn: Corann (Kelt.) (goddelijke 
harpspeler); Ivn: Caelchéis (Kelt.) (myth. zeug/harp); Mythe: Corann, de 
harpspeler, en het zwijn (Kelt.); Dier: ‘Slanke zeug’ (Caelchéis) (Kelt.); Dier: 
‘Zeug van Corann’ (Céis Chorainn) (Kelt.); Muziek en dans: harp van Corann: 
‘Caelchéis’ of ‘Céis Chorainn’ (Kelt.); Muziek en dans: harp: term: céis 
Chorainn (‘harp van Corann’) (berg) (Ierl.); Dier: zwijn: zeug: term: céis 
Chorainn (‘zeug van Corann’) (berg) (Ierl.); Kosmografie en geografie: weg: 
term: ceis Chorainn (‘rondweg of brug van vlechtwerk van (door, langs) 
Corran’) (berg) (Ierl.)]                             [Ceis Corainn, Ceis Chorainn cruitire] 
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Kelt. termen: Ceithlenn (oi.), een godin van de Fomoren, vrouw van Balor en 
profetes. Ze had naar verluidt kromme tanden. In de strijd verwondde ze 
Dagda. Sommigen zien in haar dezelfde persoon als de Ierse Danu door 
vergelijking van Ceithlenns genealogie met die van de Kymrisch Dōn (zie ws. 
wisdomlib.org over Gwydion en Cairbre). Naar haar is Inis Ceithlenn 
(Enniskillen) genoemd.  Analyse: Ceithlenn < nom. *Ceithliu < *Ceithniu (gen. 
Ceithnenn). De betekenis van Ceithlenn is onbekend [zie Ivn: Ceithlenn (Kelt.) 
(godin; vrouw van Balor)] 
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Kelt. termen: Cemenelus (lat.-gall.) ‘van Cemenelum’, topografische bijnaam 
van de Keltische god Mars (3) die verbonden was met de stad Cemenelum, 
mod. Cimiez (dép. Alpes-Maritimes) [zie Ivn: Mars (3): ‘Cemenelus’, ~ (Kelt.) 
(god); God: ‘Cemenelum, van’ (Cemenelus) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: cendaige (oi.) ‘koopman’, een beroep dat de Ierse zeegod 
Manandán zou uitoefenen [zie Beroep en functie: handelaar: term: cendaige 
(Kelt.)] 
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Kelt. termen: Cenél Conaill (oi.) ‘volk van Conall’ = Kenelcunnill of Kenel 
Cunil (Topographia Hibernica), een dynastie in Noord-Ierland, behorend tot de 
groep van de noordelijke Uí Néill (‘nakomelingen van Niall Noigiallach’) met 
een gezamenlijke opperkoning. De (onder)koningen van de Cenél Conaill 
beweerden af te stammen van een zoon van Níall, Conall. Hun koninkrijk 
heette Tír Conaill (‘land van Conall’). Het strekte zich uit ten noorden van de 
lijn Dún na nGall (eng. Donegal) – Leitir Ceanainn (eng. Letterkenny), nu 
ongeveer overeenkomend met County Donegal (bron: ws. WP Northern Uí 
Néill). Analyse: cenél ‘’volk, stam, nakomelingen’ < protokelt. *kenetiom 
‘familie’ + Conaill ‘van Conall’ (bron: ws. Wiktionary cenél). Het als locatie 
opgegeven Kenelcunnill of Kenel Cunil is dus in werkelijkheid het 
koningsgeslacht en Tír Conaill het land [zie Familierelaties: familie: ad./kon. 
geslacht: ‘Cenél Conaill’ (Kelt.); Ivn: Tír Conaill (Ierl.) (vrm. koninkrijk, ≈ Co. 
Donegal = Dún na nGall, Ulaidh)]                              [Cenel Conaill, Tir Conaill] 
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Kelt. termen: Cenn Cruach (oi.) ‘heer van de grafheuvel’, een Keltische god, 
dezelfde als Crom Cruach (zie aldaar). Analyse: Cenn Cruach: a. cenn 1. 
‘hoofd, kop’, 2. ‘eind, bovenste deel’, 3. ‘leider, heer’, b. cruach ‘grafheuvel’ 
~ kymr. Penn Cruc ‘hoofd of heer van de grafheuvel’, vgl. Pennocrucium (een 
locatie, genoemd in het Itinerarium Antonini, mod. Penkridge, Staffordshire). 
Voor cruach ‘grafheuvel’ pleit het voorkomen ervan in plaatsnamen, waar het 
woord (en ook het dim. cruachan), dat eigenlijk ‘hooimijt, stapel’ betekent, 
een natuurlijke of kunstmatige heuvel aanduidt (bron: Hadrain Allcroft, ‘The 
circle and the cross’, in: ws. archaeologydataservice.ak.uk) 
 
[zie Ivn: Crom Cruach (Kelt.) (god); Ivn: Penncrug* (Eng.) (topogr., tNWv 
Birmingham en tZv Stafford, Staffordshire, West-Midlands); God: ‘Heer van de 
grafheuvel’ (Cenn Cruach) (Kelt.); God: ‘Heer van de grafheuvel’ (Penn Cruc) 
(Kelt.); Heerser: heer van de grafheuvel: term: cenn cruach  (god) (Kelt.); 
Heerser: heer van de grafheuvel: term: penn cruc (god) (kymr.) (Kelt.); Graf: 
3. type: grafheuvel: term: cruach (Kelt.)] 
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Kelt. termen: cerd (oi.) ‘handwerksman’, een beroep dat de Ierse zeegod 
Manandán zou uitoefenen. Zie ook Credne Cerd [zie Beroep en functie: 
ambachtsman: term: cerd (Kelt.)] 
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Kelt. termen: cern (gall.) ‘hoek, uitstekend eind’, een term die volgens 
Weisgerber aan de basis staat van de naam Cernunnos, de Keltische god met 
de hoorns (‘einden’). Le Roux verklaart de naam als ‘hij die de bovenkant van 
het hoofd heeft (als een hert)’. CLUW geeft ‘hoofd’ als betekenis van 
protokelt. *kernā- [zie Kunst en schrift: compositie: punt: term: cern (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Cernunnos (gall.) ‘viereinder’, een Keltische god, 
gekarakteriseerd door zijn hertengewei en zijn Boeddha-houding. Zijn naam 
komt alleen voor op de zuil van de Nautae Parisiaci uit Parijs. Hij lijkt een god 
uit een oude, niet-IE religieuze cultuurlaag en kan beschouwd worden als een 
god van vruchtbaarheid en rijkdom. Het gewei is dan een toonbeeld van 
verjonging, want het groeit elk jaar weer aan. Anderen, zoals O. Höfler, zien 
in Cernunnos wel een IE god; vgl. Siegfried en de Cherusken en hun relatie tot 
het hert. Analyse: de naam Cernunnos is waarschijnlijk niet oud, maar de 
betekenis is niet duidelijk. De ‘gehoornde’ wordt afgewezen wegens de –e- in 
cern- i.p.v. kelt. carno (‘hoorn’). Weisgerber: cern ‘hoek, uitstekend eind’, 
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dus ‘Vier-einder’. Fr. le Roux: ‘met de hertenschedel’ [zie Ivn: Cernunnos 
(Kelt.) (god); God: ‘Viereinder’ (Cernunnos) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Cessair ingen Betha (oi.) ‘Cessair, de dochter van Bith’, een 
mogelijke pre-Milesische godin die volgens de LGE de zondvloed is ontvlucht en 
met een groep van voornamelijk mannen als eerste immigranten ooit in Ierland 
is geland. Ze komt voor in de mythe van Tadg mac Céin. MacAlister beschouwt 
haar als een Magna Mater en als misschien identiek met Banba (bron: ws. 
ucc.ie/celt/LGBC.pdf (oneline index LGE)) [zie Ivn: Cessair = Cesair ingen 
Betha (Kelt.) (godin)] 

  60 

Kelt. termen: cethir (oi.) ‘vier’, een voorbeeld van de q-tak van het Keltisch in 
Ierland [zie Getal: vier: term: cethir (oi.) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Cétnad nAíse (mi.) ‘gebed voor een lang leven’, een incantatie, 
waarin de Keltische god Senach wordt genoemd [zie Literatuur: Cétnad nAíse 
(incantatie) (Kelt.); Taal: gebed: term: cétnad nAíse (‘gebed voor een lang 
leven’) (Kelt.)]                                                                          [Cetnad nAise] 

  58 

Kelt. termen: Cétsamain (oi.) 1. ‘de eerste samain’, d.w.z. de eerste 
samenkomst of het eerste feest op 1 mei, terwijl de andere samenkomst op 1 
november viel (De Vries, Stokes). 2. MacBain’s dictionary geeft de volgende 
verklaring: cetsoman (eig. cétam (gen. cétaman) ‘mei’) < cét + sam- (= 
samrad) ‘de eerste (dag, ontluiking enz.) van de zomer’, waarbij de 
woordvorm beïnvloed kan zijn door andere tijdsaanduidingen, zoals samain. 
Beltene is een andere naam voor Cétsamain (Cétamain, Cétsamsin, 
Cétsoman). De discussie over de betekenis van de term is nog gaande; zie bijv. 
ws. WP Talk: Samhain [zie Feest: naam: Beltene = Cétsamain (Kelt.); Instelling 
en organisatie: vergadering: term: samain, cét- (‘eerste samenkomst’) (De 
Vries, Stokes) (Kelt.)]                  [Cetsamain, Cetsoman, Cetamain, Cetsamsin] 

  59 

Kelt. termen: Cian mac Dían Cécht (oi.) ‘ver, langdurend, oud, de zoon van 
Dian Cécht’, een Keltische god, de zoon van Dían Cécht, de man van Ethlinn en 
de vader van Lug. Sommigen zien in hem een zonnegod [zie Ivn: Cian (1) = 
Ethlend mac Dían Cécht (Kelt.) (god); God: ‘Oude’ (Cian) (Kelt.); Tijd: 
temporaliteit: ouderdom: term: cían (adj.) (god) (Kelt.)][Cian mac Dian Cecht] 
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Kelt. termen: cich: Dá Chích Anann (oi.) ‘de twee borsten van Ana’, benaming 
van twee heuvels tussen Killarney en Mallow, iets wat past bij een godin die de 
personificatie is van het land Ierland [zie Ivn: Dá Chích Anann (Ierl.) (twee 
bergen, tZOv Killarney = Cill Airne, Co. Kerry = Ciarraí, An Mhumnain); 
Lichaam: borst: term: cich: Dá Chích Anann (‘de twee borsten van Ana’) 
(berggebied) (Ierl.)]                                                               [Da Chich Anann] 

  58 

Kelt. termen: Cicollius (lat.-gall.) ‘grote’, een bijnaam van de Keltische god 
Mars (3). Hij komt voor samen met de godin Litavis (zie aldaar). Analyse: De 
betekenis van Cicollius is onduidelijk, maar bevat volgens De Vries 
waarschijnlijk termen voor ‘groot’ en ‘vlees’ [zie Ivn: Mars (3): ‘Cicollius’, ~ 
(Kelt.) (god); God: ‘Grote’ (Cicollius) (Kelt.); Getal: maat: grootheid: term: 
cicollius (adj.) (god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Cill Dara (oi.) ‘kerk van de eik’, eng. Kildare, stad in Ierland, 
bekend van St. Brigida die daar een kerk en een klooster stichtte. Ook het 
graafschap heet Kildare. Analyse: Kildare < Cill dara ‘kerk van de eik’, wat het 
belang van deze boom aangeeft in de heidense periode, want de Heilige 
Brigida is een voortzetting van de godin Brigit en de eik was een heilige boom 
in die tijd [zie Ivn: Cill (4) Dara (Ierl.) (topogr., tZWv Dublin = Baile (2) Átha 
Cliath, Co. Kildare = Cill Dara, Laighin); Ivn: Cill (3) Dara (Ierl.) (county, 
Laighin); Heiligdom: type: kerk: term: cill dara (‘kerk van de eik’) = eng. 
Kildare (topogr.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: cír: Cír & Cuirreill mna in Daghda .i. da cnoc (oi.) ‘de Kam en 
het Kistje van Dagda’s vrouw, dat zijn twee heuvels’ (RD) in Brug na Bóinne. In 
de tekst van RD is sprake van twee heuvels (da cnoc), terwijl Gregory het 
enkelvoud aanhoudt. Van cuirreill (< cuirrél < *con-réil) is de betekenis 
onduidelijk, misschien ‘kistje’ (bron: EDIL) [zie Graf: 4. naam: ‘Cír & Cuirrél’ 
(twee (graf)heuvels) (Ierl.); Voorwerp: kam: term: cír (heuvel) (Kelt.) (Ierl.); 
Kist: opbergkist: term: cuirrél (heuvel) (Kelt.) (Ierl.)]                                [cir] 

  60 

Kelt. termen: Cissonius = Cisonius = Cessonius (lat.-gall.), een bijnaam van de 
Gallische Mercurius, de god van cultuur en handel. De betekenis van deze 
naam is onbekend. Hij kwam vooral voor in Germania Superior, Trier en Keulen 
[zie Ivn: Mercurius (3): ‘Cissonius’ = ‘Cisonius’ = ‘Cessonius’ (Kelt.) (god); God: 
‘Cissonius’ = ‘Cisonius’ = ‘Cessonius’ (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Clas Myrddin (kymr.) ‘erf van Merlijn’, een bijnaam van 
Brittannië, afkomstig uit de Trioedd Ynys Prydein (‘Triaden van het eiland 
Brittannië’), de Walisische Triaden uit de 14e eeuw [zie Ivn: Brittannië: ‘Clas 
Myrddin’ (kelt.) (Eur.) (land); Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: 
term: clas Myrddin (‘erf van Merlijn’) (kymr.) (epith.) (Kelt.); Ivn: Myrddin 
Wyllt (Kelt.) (sagenfig.)] 

  58 

Kelt. termen: Clavariatis (lat.-gall.), een bijnaam van de Gallische Mercurius, 
de god van cultuur en handel. De betekenis van deze naam is onbekend. Hij 
kwam vooral voor bij Lingones, Tricasses en Mediomatrici [zie Ivn: Mercurius 
(3): ‘Clavariatis’ (Kelt.) (god); God: ‘Clavariatis’ (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Clídna = Clíodna ingen Genainn (oi.) ‘gebied(sgodin), dochter 
van Genann’, een godin van het land en de heerschappij, getuige haar banden 
met Ierse leiders. Ze had haar zetel in Carraig Chlíodhna, enkele kilometers 
ten zuidwesten van Magh Ealla (eng. Mallow, Co. Cork). Ze zou volgens de 
mythe verdronken zijn in Cuan Dor (eng. Glandore Harbour). De kust heette 
eerst het Strand van (de eveneens verdronken) Téite Brec volgens Gregory, 
Tráig Téite ingine Ragamnach volgens het OG. Daarna noemde men de baai 
Tonn Clídna, eig. ‘golf’ van Clídna, een van de trí tonna héirenn. De andere 
zijn Tonn Rudraigi bij de Tráig Rudraigi van de Cuan Dún Droma (eng. Dundrum 
Bay) en Tonn Tuaige bij Tuaig Inver (de monding van de rivier de Bann bij Cúil 
Rathain (eng. Coleraine, Co. Derry)). Er leefde het idee dat bij deze baaien bij 
stormachtig weer een reusachtige golf aan land kwam, vergezeld van een 
donderend geraas dat onheil afkondigde. Manandán zou hierbij betrokken zijn. 
Het verhaal van Clídna staat in AnS, BD 10 en MD 4, 38 en 39. Analyse: Clídna 
‘(godin van het) gebied’ (bron: theses.univ-lyon2.fr/document, cit. Ó hÓgáin 
2006), maar een bewijs hiervan is niet voorhanden. Clídna’s vader heette 
overigens Genann, niet Gebann zoals Gregory meent [zie Ivn: Clídna (Kelt.) 
(godin); Ivn: Tonn (1) Clídna (Ierl.) (zeeinham, tZWv Cork = Corcaigh (stad), 
Co. Cork = Corcaigh, An Mhumhain); God: ‘Gebiedsgodin’ (Clídna) (Kelt.); 
Mythe: Manandán, Ciabán en Clídna’s dood (Kelt.)]                 [Clidna, Cliodna] 

  60 

Kelt. termen: Clothru = Clothra (oi.), een Keltische godin, dochter van de 
hoge koning Eochaid Feidlech, zuster van de ‘innemende drieling’ (Findemna) 
Bres, Nár en Lothar, bij wie zij de moeder werd van Lugaid Riab nDerg, die 
vervolgens koning werd. Bij hem kreeg ze weer een zoon, Crimthann Nia Náir 
(‘neef van Nár’), die eveneens koning werd. Er is dus een geschiedenis van 
incest. Clothru was ook de zuster van Medb van Cruachan, door wie ze gedood 
werd; misschien was Clothru oorspronkelijk Medb zelf en evenals zij een Terra 
Mater en godin van de heerschappij. Analyse: Etym. en betekenis zijn niet 
bekend [zie Ivn: Clothru (Kelt.) (godin)] 
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Kelt. termen: cnocc: Cnoc Áine Cliach (oi.) ‘heuvel van Áine in Cliach’,  eng. 
Knockainey Hill, 1 km ten noorden van het plaatsje Knockainey, Co. Limerick. 
Áine (zie aldaar) was de plaatselijke godin tijdens de pre-Christelijke periode. 
Cliach is de gebiedsaanduiding [zie Ivn: Cnoc (1) Áine Cliach (Ierl.) (heuvel, bij 
Knockainey = Cnoc Áine, tZv Limerick = Luimneach (stad), Co. LImerick = 
Luimneach, An Mhumhain); Aardhoogte: berg: term: cnocc: cnoc Áine Cliach 
(‘heuvel van Áine in Cliach’) (Kelt.)]                                     [Cnoc Aine Cliach] 

  60 

Kelt. termen: cnocc: Cnoc Dabilla (oi.) ‘heuvel van Dabilla’ (RD) in Brug na 
Bóinne. Dabilla is het hondje van de godin Bóand. Het ging haar achterna toen 
ze verdronk voor de kust van Brega, maar werd door de golven in twee delen 
geslagen die nu als twee rotsen zichtbaar zijn: Carraig Dábhiolla (‘Twee-bek 
Rots’) = eng. Rockabill ter hoogte van Skerries ten noorden van Dublin. 
Anderzijds is er een berg in de Wicklow Mountains, Sliabh in Cotaigh = Slíab an 
Chotaig = Sliabh an Chodaigh (‘berg van het verbond’) = Church Mountain = 
Slieve Gad(oe), die volgens het Book of Ballymote dezelfde is als Cnoc Dabilla. 
Een identificatie met een heuvel in Brug na Bóinne kan dus niet gegeven 
worden [zie Ivn: Carraig (2) Dábhiolla (Ierl.) (twee rotseilandjes, tNOv de 
Skerries Islands, Co. Dublin = Baile Átha Cliath, Laighin); Ivn: Dabilla (Kelt.) 
(hond); Aardhoogte: berg: term: cnocc: Cnoc Dabilla (‘heuvel van Dabilla’) 
(eilandengroep) (Kelt.) (Ierl.)] 
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Kelt. termen: cnocc: Cnogba (oi.) ‘gele heuvel’, het huidige Knowth, een van 
de bekende grafheuvels in het gebied van Brug na Bóinne. Aan de heuvel is een 
gedicht gewijd in de MD (3, 4 ‘Cnogba’), waarin Cnogba verbonden wordt met 
Englec, de dochter van de god Elcmar. Zij woonde daar en werd ontvoerd door 
Midir. Toen Óengus Óc, op wie zij verliefd was, dit vernam, ging hij haar 
zoeken. Op dat ogenblik was het Samuin en de feestgangers namen, zoals 
gebruikelijk was, noten mee. Óengus Óc gooide zijn noten bij de grafheuvel op 
de grond en klaagde. Daarom heette de heuvel Cnogba ‘notenklaaglied’, 
hoewel de dichter zegt te weten dat Cnogba eigenlijk Cnocc Búi heet ‘heuvel 
van Búa’, d.w.z. de heuvel waarin Búa (< *bovina ‘koe-achtige’, vgl. Bóinne 
(Wagner 1981)) begraven ligt. 
 
De variant van deze mythe wijkt dus af van die van Augusta Gregory, die 
gebaseerd is op BD 43 ‘Cnogba’. Hierin wordt Englic ontvoerd door de zonen 
van Derc, de zoon van Ethaman. De naam Cnogba wordt eveneens verklaard als 
ontstaan uit cnó-guba ‘notenklaaglied’.  
 
Analyse: Knowth < Cnogba (oi.) < Cnocc bui ‘gele heuvel’ (buide ‘geel’) (bron: 
Geraldine Stout, ‘Newgrange and the bend of the Boyne’) 
 
[zie Graf: 1. loc.: Brug na Bóinne (‘Cnogba’ = eng. ‘Knowth’), grafheuvel te 
(Ierl.); Graf: 3. type: grafheuvel: term: cnocc: Cnogba < cnocc bui (‘gele 
heuvel’) (Stout) (Kelt.); Taal: klacht: term: guba, cnó- (‘notenklaaglied’) (BD 
43) (grafheuvel) (volksetym.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Cnogba zie cnocc: Cnogba   - 

Kelt. termen: Cobledulitavus (lat.-gall.), een epitheton van de Keltische god 
Apollo (2), voorkomend in een inscriptie (CIL 13, 00939) op een altaar in het 
museum van Périgueux (Vesunna). Analyse: De betekenis is mogelijk 
‘begeleider van rijkdom’: < *com-lēdu-lūto-, waarbij de betekenis van lēdu 
onbekend blijft (bron: ws. sfks.org. (Studia Celtica Fennica II, 2005, artikel van 
Xavier Delamarre)) [zie Ivn: Apollo (2): ‘Cobledulitavus’, ~ (Kelt.) (god); God: 
‘Begeleider van rijkdom’ (Cobledulitavus) (Kelt.); Beroep en functie: 
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intermediair, menselijke en alg.: term: cobledulitavus (‘begeleider van 
rijkdom’) (god) (Kelt.)] 

Kelt. termen: cocad: Cogad Gáedel re Gallaib (mi.) ‘de oorlog van de Ieren 
tegen de buitenlanders’, een tekst uit de 12e eeuw, die de slag bij Clontarf 
(Cath Chluain Tarbh) behandelt. De hoge koning Brian Boru en zijn zoon 
Murchad streden in 1014 tegen Vikingen en hun Ierse bondgenoten. Analyse: 
cogad < oi. cocad ‘oorlog’; Gáedel < oi. Goídil (sg. Goídel) ‘Gael, Ieren’; oi. re 
‘voor, tegenover’; Gallaib < oi. Gaill (sg. Gall) ‘buitenlanders’ [zie Literatuur: 
Koningscyclus: Cogad Gáedel re Gallaib (Kelt.); Strijd en vrede: strijd: term: 
cocad: Cogad Gáedel re Gallaib (‘de oorlog van de Ieren tegen de 
buitenlanders’) (lit.) (Kelt.)]                                     [Cogad Gaedel re Gallaib] 

  60 

Kelt. termen: Cóir anmann (oi.) ‘de geschiktheid der namen’, een late Middel-
Ierse verhandeling over de etymologie van persoonsnamen en namen van 
stammen, zoals de Dindshenchas de plaatsnamen behandelen. Bij de naam 
Dáire Doimthech (nr. 70) wordt verteld dat een van diens zonen, Lugaid, 
geslachtsgemeenschap heeft met de godin van de heerschappij, die eerst in de 
gedaante van een oude heks, maar later als mooie jonge vrouw verschijnt [zie 
Literatuur: Cóir anmann (Kelt.); Wet en orde: orde: juistheid: term: cóir 
anmann (‘de geschiktheid der namen’) (lit.) (Kelt.)]                    [Coir anmann] 
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Kelt. termen: Coirbre  (oi.) zie Cairbre (oi.)   - 

Kelt. termen: Cóir-cethair-chuir (oi.) ‘vierhoekig (instrument der) harmonie’, 
een van de namen van de harp van de god Dagda. Augusta Gregory en ook 
anderen geven de vertaling ‘vierhoekige muziek’. Zij spelt: Coir-cethar-chuin; 
Cath Maige Tuired: Coircethairchuir. Dr. O’Curry, die geciteerd wordt in de 
ws. wirestrungharp.com (“Recovering the harp of the Dagda’), geeft de 
volgende mogelijkheid: ‘vierhoekig harmonieus instrument’. Analyse: cethair 
‘vier’; chuir < chuil < cúil ‘hoek’; cóir ‘juiste orde of schikking’, d.i. 
‘harmonie’. De hoeken hebben volgens prof. O’Curry betrekking op het 
instrument (de harp), niet op de muziek. (‘Hoekigheid’ zou in verband kunnen 
worden gebracht met maat of metrum.) [zie Muziek en dans: harp van Dagda: 
‘Cóir-cethair-chuir’ (Kelt.); Wet en orde: orde: juistheid: term: cóir-cethair-
chuir (< cúil) (‘vierhoekig (instrument der) harmonie’) (harp) (Kelt.)] 
                                                               [Coir-cethair-chuir, Coircethairchuir] 
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Kelt. termen: coll (oi.) ‘hazelaar’, een van de drie belangrijke objecten van de 
TDD [zie Boom: hazelnoot: term: coll (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: coll: Mac Cuill (oi.) ‘zoon van de hazelaar’, een Keltische god, 
de gemaal van Banba, een Terra Mater. Zijn eigenlijke vader was Cermait, de 
zoon van Dagda, maar Mac Cuill is genoemd naar zijn aspect, Coll, de 
hazelaar, en zijn andere naam is Eathúr. Hij zou volgens het systeem van 
Dumézil de krijgsadel vertegenwoordigen; de hazelstaf (crom chuill) speelt 
een rol in de initiatieriten van krijgers. Analyse: chuill gen. van oi. coll < 
protokelt. *koslo- [zie Ivn: Mac (03) Cuill (Kelt.) (god); God: ‘Zoon van de 
hazelaar’ (Mac Cuill) (Kelt.); Familierelaties: zoon: term: Mac Cuill (‘zoon van 
de hazelaar’) (god) (Kelt.); Boom: hazelnoot: term: coll: cuill (gen.), mac 
(‘zoon van de hazelaar’) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Columcille (oi.) ‘kerkduif’, de bijnaam van St. Columba, gedoopt 
Colum, een Ierse missionaris die in Schotland predikte in de 6e eeuw. Er zijn 
veel varianten van zijn naam: Chille (Iers), Calum Cille (Schots), Colum 
Keeilley (Manx), Kolban of Kolbjørn (Oud-Noors). Analyse: Columcille < colum 
of colm ‘duif’ + cille ‘kerk’ [zie Ivn: Columba van Iona (Ierl.) (heilige)] 
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Kelt. termen: Comedovae (lat.-gall.) ‘van de mederoes’, een Keltische groep 
Matres die vereerd werd bij de heilbron te Aix-les-Bains (Aquae). Analyse: 1. 
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De naam Comedovae bevat de term protokelt. *med- ‘genezen’, wat hen tot 
‘genezeressen’ maakt (De Vries). 2. Volgens anderen hangt de naam samen 
met lat. comedo ‘verslinden’, wat hen tot oorlogsgodinnen maakt (bron: ws. 
celtnet.org.uk). 3. Delamarre: Comedovae < co samen’ + *medu ‘mede’, dus 
‘zij die samen d.m.v. mede in extase brengen’. 4. Lambert: Comedovae < 
*kom-med-wōs, waarbij *med- betekent ‘heersen, bevelen’, dus ‘zij die 
heersen’ (bron voor 3 en 4: ws. theses.univ-lyon2.fr/documents) [zie 
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matres 
Comedovae’ (Kelt.); God: ‘Moeders van de mederoes’ (Comedovae) (Kelt.); 
Eten en drinken: mede: term: medu*: Comedovae (‘zij die samen de mederoes 
brengen’) (godinnen) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Compert Mongáin ocus serc Duibe-Lacha dó Mongán (oi.) ‘de 
verwekking van Mongán en Mongáns liefde voor Dubh-Lacha’, een vroeg Nieuw-
Ierse tekst uit de 15e eeuw, waarin wordt verteld dat Mongán wordt verwekt 
door de god Manandán bij de vrouw van een koning. De god neemt zijn zoon 
mee naar de Andere Wereld om hem magische kkunsten te leren. Later wordt 
Mongán verliefd op Dubh-Lacha, die in dezelfde nacht is geboren als hij, maar 
die hij zoals bepaald aan de koning van Leinster moet afstaan. Door zijn 
toverkunsten wint hij haar terug [zie Literatuur: Koningscyclus: Mongán-cyclus: 
Compert Mongáin ocus serc Duibe-Lacha dó Mongán (Kelt.); Seksualiteit: 
verwekking, ontvangenis en zwangerschap: term: compert Mongán (ocus 
...Mongán) (‘de verwekking van Mongán’) (lit.) (Kelt.); Ivn: Mongán mac 
Fiachnai (Ierl.-Kelt.) (prins-god); Ivn: Dubh-Lacha (Kelt.) (sagenfig.)] 
                                       [Compert Mongain ocus serc Duibe-Lacha do Mongan] 
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Kelt. termen: Condatis (lat.-gall.) ‘van Condate’, topografische bijnaam van 
de Keltische god Mars (3) die verbonden was met de steden die de naam 
Condate (of varianten daarvan) dragen, zowel in Frankrijk als in Brittannië. 
Analyse: Condate (gelatiniseerd Gallisch) betekent ‘samenvloeiing’ (van 
rivieren), waarvan Mars (3) de beschermer was [zie Ivn: Mars (3): ‘Condatis’, ~ 
(Kelt.) (god); Ivn: Condate (Frankr. en Brittannië) (topogr.) (alg.); God: 
‘Condate, van’ (Condatis) (Kelt.); Wateren: rivier: samenvloeiing: term: 
condate (adj. condatis (god)) (topogr.) (L/R-Kelt.)] 
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Kelt. termen: Conn Cétchathach (oi.) ‘Con van de honderd veldslagen’, een 
beroemde opperkoning van Ierland, de zoon van Fedlimid Rechtmar. Hij treedt 
o.a. op in de sage Baile in scáil, waar verteld wordt dat hij per ongeluk op de 
Lía Fáil stapt waarna hem het koningschap verkondigd wordt. Analyse: cét 
‘honderd’; cath ‘veldslag, strijd’ [zie Ivn: Conn (1) Cétchathach mac Feidlimid 
Rechtmair (Kelt.) (koning)]                                                [Conn Cetchathach] 
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Kelt. termen: Corann (oi.) zie Céis Chorainn (oi.)   - 

Kelt. termen: Corpre (oi.) zie Cairbre (oi.)   - 

Kelt. termen: crabud (oi.) ‘vertrouwen’, vgl. skt. vi-śrambh ‘vertrouwen’. Er is 
volgens De Vries mogelijk een gemeenschappelijke IE religieuze terminologie 
[zie Karakter en gedrag: trouw: term: crabud (oi.) (‘vertrouwen’) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Craig Liath (ni.) zie carrac: Craig Liath (ni.)   - 

Kelt. termen: craísech = cruísech (oi.), bep. soort speer, gebruikt door de Fir 
Bolg: een dikke, zware speer met een ronde punt die aan de zijkanten scherp 
was [zie Wapen: speer: craisech (Kelt.)]                             [craisech, cruisech] 
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Kelt. termen: crannchur (oi.) ‘lotwerpen’ [zie Magie en mantiek: mantiek, 
type: op basis van een technische handeling: gooien van het lot: term: 
crannchur (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Credne Cerd (oi.) ‘bewerker van tin’, een Keltische 
ambachtsgod, de zoon van Brigit en Tuirenn, en de broer van Goibniu en 
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Luchta. Analyse: cerd ‘ambachtsman’; credne < créd ‘tin’ (vgl. Steve Blamires, 
‘Magic of the Celtic otherworld’) [zie Ivn: Credne Cerd (Kelt.) (god); God: 
‘Bewerker van tin’ (Credne Cerd) (Kelt.); Beroep en functie: ambachtsman: 
term: cerd, credne (‘bewerker van tin’) (god) (Kelt.); Aardmaterie: tin: term: 
créd: Credne Cerd (‘bewerker van tin’) (god) (Kelt.)] 

Kelt. termen: cretim (oi.) ‘geloven’; zie verder bij Overige IE termen: kerd-
dhe* [zie Religie: geloof: term: cretim (oi.) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: cride Fáil (oi.) ‘het hart van Fál’, d.i. van de kroningssteen Lía 
Fáil. Nadat Cúchulainn de steen het zwijgen had opgelegd door hem met zijn 
zwaard kapot te slaan, is het hart van Fál naar Tailtin gevlucht, waar het zich 
nog steeds zou bevinden volgens de overlevering in de Lebor Gabála Érenn [zie 
Lichaam: hart: hart van de steen Lía Fáil: term: cride Fáil (‘hart van Fál’) 
(kroningssteen) (Kelt.)]                                                                   [cride Fail] 

  59 

Kelt. termen: Croide Eisse (mi.-ni.) ‘vorm van een nier’, naam van de 
grafheuvel waarin Tadg mac Céin begraven zou worden volgens de voorspelling 
van Clídna in Echtra Thaidg mheic Chéin. Analyse: croide < oi. cruth (vgl. 
Journal of Celtic Studies, vol. 2, 1958, dat overigens ‘hump shape’ geeft als 
mogelijke vertaling); eisse = éisse ‘nier’ [zie Graf: 1. loc.: Brug na Bóinne 
(‘Croide Eisse’), grafheuvel van Tadg mac Céin te (Kelt.) (Ierl.)] 

  60 

Kelt. termen: crom chuill (oi.) ‘hazelaarstaf’. Deze zou volgens Dumézil een 
rol spelen in de initiatieriten van krijgers. Daarom is Eathúr mac Cuill, ‘de 
zoon van de hazelaar’, de god die de sociale klasse van de krijgsadel 
vertegenwoordigt [zie Staf: scepter: hazelaarstaf: term: crom chuill (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: Crom Cruach (oi.) ‘de kromme van de grafheuvel’, ook Cen 
Cruach genoemd (zie aldaar), een Keltische god die werd vereerd in Mag Slécht 
(zie aldaar) waar een godenbeeld van heeft gestaan. Waarschijnlijk was hij 
een vruchtbaarheidsgod, want aan hem werden eerstelingsoffers gebracht in 
ruil voor graan en melk. Volgens de Metrische Dindsenchas (4, 7) was het beeld 
van goud en werd hij omringd door twaalf andere beelden van brons of steen. 
Crom Cruach verscheen later in de volksoverlevering in de gedaante van Crom 
Dudh aan wie een feest werd gewijd, Dé Domhnaigh Crum-Dubh. Analyse: a. 
crom ‘krom, gebogen’, b. crúach heeft drie betekenissen: 1. (adj.) ‘bloedig’, 
‘bloeddorstig’, 2. (subst.) ‘hooimijt’, ‘hoop, stapel’, ‘berg, (graf)heuvel’, 3. 
(subst., oorspr. cruach) ‘slachting, bloedbad’ (bron: ‘EDIL’: ws. smo.uhi.ac.uk) 
[zie Ivn: Crom Cruach (Kelt.) (god); God: ‘Kromme van de grafheuvel’ (Crom 
Cruach) (Kelt.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Crom Cruach = Cenn Cruach 
(Kelt.); Werkzaamheid: buigen: term: crom cruach (‘kromme van de 
grafheuvel’) (god) (Kelt.); Lichaam: gestalte: gebogen houding: term: crom 
(‘krom’) (deel van een naam) (Kelt.); Graf: 3. type: grafheuvel: term: cruach 
(Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: cromlech (kymr.) ‘steenkring’, vroegere benaming voor een 
prehistorische monument, in het bijzonder refererend aan 1. dolmen, hunebed 
in het Engelse taalgebied, 2. steencirkels in de Franse, Spaanse en Portugese 
taalgebieden. Analyse: cromlech < crom (fem.) < crym ‘krom, gebogen’ + llech 
‘platte steen’ (bron: WP Cromlech) [zie Steen: heilige opgerichte ~: 
steenkring: term: cromlech (Kelt.); Graf: 3. type: megalithisch ~: cromlech 
(Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: Crúacha of Crochen Croderg (oi.) ‘heuvel’ + ‘bloedrood’, het 
‘dienstmeisje’ van Étaín in de mythe van Midir en Étaín, maar ook de moeder 
van Medb (ze was bezwangerd door Eochaid Feidlech). Volgens de mythe is het 
prehistorische complex Crúachan naar haar genoemd, toen ze Midir vroeg of 
die heuvel zijn woning was. Ze doelde op de heuvel met de grot, Oweynagat 

  60 
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ofte wel Síd Sinche (zie MD 3, 64 (‘Ráth Crúachan’)). Volgens Monaghan 
betekent Crúacha of Crochen ‘vat’ (vessel), m.i. een vergissing: crúach = 
‘heuvel’, cúach = ‘beker, schaal’ (bron: Patricia Monaghan, ‘Encyclopedia of 
Celtic mythology and folklore’). Analyse: cro < crú ‘bloed’; crúach 1. 
‘bloederig’, 2. ‘heuvel’; derg ‘rood’ [zie Ivn: Crúacha (Kelt.) (godin); God: 
‘Bloedrode’ (Croderg) (Kelt.); Kleur: rood, bloed-: term: derg, cro- (godin) 
(Kelt.)]                                                                                             [Cruacha] 

Kelt. termen: Crúachan Aí (oi.), een van Ierlands prehistorische  koningszetels, 
gelegen bij Tuilsce (eng. Tulsk, Co. Roscommon, aan de N5 niet ver van 
Roscommom town). Ráth Crúachan (eng. Rathcroghan) is de aanduiding van 
het archeologische complex met monumenten zoals grote grafheuvels 
(Rathcroghan Mound, Carnfree, Duma Selga), een grot (Oweynagat, Síd 
Sinche), lineaire aardpatronen (Mucklaghs). Scothníam, de dochter van Bodb 
Derg, bewoonde volgens de traditie een grot in Crúachan, maar de naam van 
de grot wordt niet vermeld. De grot die wel genoemd word in de MD is Síd 
Sinche (zie bij Kelt. termen: Croderg). Analyse: crúachan < crúach ‘heuvel’. De 
term aí is niet duidelijk; het kan een persoonsnaam zijn [zie Ivn: Crúachan Aí 
(Ierl.) (prehist. complex, tNv Roscommon = Ros Comáin bij Tulsk = Tuilsce, Co. 
Roscommon = Ros Comáin, Connacht); Aardhoogte: berg: term: crúach: 
Crúachan Aí (‘heuvel van Aí’?) (Kelt.) (Ierl.)]                               [Cruachan Ai] 

  60 

Kelt. termen: Crunnchu = Cruinniuc = Crund mac Agnomain (oi.), de broer van 
Nemed mac Agnomain en een rijke boer in Ulster. Hij is de echtgenoot van 
Macha, hardloopster en waarschijnlijk de dochter van Partholón. Hoewel hij 
haar bestaan had beloofd te verzwijgen, schepte hij op dat zijn vrouw sneller 
kon lopen dan het snelste paard van koning Conchobar. Het gevolg was dat zij 
aan een wedstrijd moest meedoen, hoewel ze zwanger was. Ze won, baarde 
een tweeling (Emain Macha) en legde de mannen van Ulster de vloek van 
barensweeën op [zie Ivn: Crunnchu (Kelt.) (rijke boer)] 
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Kelt. termen: Cú mac Dían Cécht (oi.) ‘Hond, zoon van Dían Cécht’, broer van 
Cethen (betekenis onbekend) en Cian, de vader van Lug. Cú en Cethen lijken 
samen te horen als een dionysische tweeling. Bovendien bestonden er op 
Teamhair twee zuilen die hun namen droegen. Cú heeft overigens zijn broer 
gedood en is zelf wegens dit feit ook om het leven gebracht (bron: online-
index LGE door Macalister/Murphy; RD 1, 1). Analyse: Cú ‘hond, wolf’. De 
naam Con heeft dezelfde betekenis; beide komen veel voor [zie Ivn: Cú (2) 
mac Dían Cécht (Kelt.) (god); God: ‘Hond’ (Cú) (Kelt.); Dier: hond: term: cú 
(god) (Kelt.)]                                                                    [Cu mac Dian Cecht] 
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Kelt. termen: Cualu (oi.), het gebied dat ongeveer overeenkomt met de 
huidige County Wicklow. Cualu is genoemd naar de Keltische stam der 
Cualainn. De genitief is Cualann (bron: WP Slíghe Chualann). Analyse: 
Ptolemaeus noemt op zijn kaart in het desbetreffende gebied de Cauci, die 
echter niets van doen hebben met het bekende Germaanse volk. Miurchú 
moccu Machtheni in zijn Vita Sancti Patricii spreekt echter over de regiones 
Coolennorum (I, 11). Hieruit volgt de naam van een stam der *Kouleni > 
Cualainn (nom. pl.), waarvan gen. pl. Cualann; deze vorm kwam voor in 
combinaties als tír Cualann (‘het land der Cualainn’), later opgevat als gen. 
sg. van een nieuw verzonnen naam van een gebied Cualu (bron: ws. Thomas 
O’Rahilly, ‘Early Irish history and mythology’) [zie Ivn: Cualu (Ierl.) (voormalig 
stamgebied, omg. Co. Wicklow = Cill Mhantáin, Laighin)] 
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Kelt. termen: Cúchulainn (oi.) ‘de hond van Culann’, de bekendste en grootste 
held van de Oud-Ierse sagen, wiens daden worden beschreven in de Ulster-
cyclus, m.n. in de Táin bó Cúailnge en de Serglige Con Culainn ocus óenét 
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Emire. Zijn (echte) vader is de god Lug, zijn moeder heet Deichtine, de zuster 
van koning Conchobar mac Nessa. Zij was gehuwd met Sualtam. Cúchulainn 
heette oorspronkelijk Sétanta, maar kreeg zijn nieuwe naam na uit 
zelfverdediging de hond van de smid Culann gedood te hebben. Vervolgens 
bood hij aan zelf op te treden als Culanns hond. 
[zie Ivn: Cúchulainn = Sétanta mac Súaltaim (Kelt.) (held); Mythe: Cúchulainns 
vernietiging van de Lía Fáil (sage) (Kelt.); Mythe: Cúchulainn en Emer (sage) 
(Kelt.); Mythe: Morrígu en de runderen (3 fragm.) (Kelt.); Mythe: Morrígu’s 
uitdaging van Cúchulainn (Kelt.)]              [Cu Chulainn, Setanta mac Sualtaim] 

Kelt. termen: cuile (irs.) ‘kelder’, vergelijk Germ. termen: hel (nl.), eigenlijk 
een onderaards vertrek [Bouwwerk: vertrek: kelder: term: cuile (irs.)] 
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Kelt. termen: cuirrél (oi.) zie cír (oi.)   - 

Kelt. termen: Dá Chích Anann (oi.) zie cich: Dá Chích Anann (oi.)   - 

Kelt. termen: Dá Derga (oi.) zie Togail bruidne Dá Derga (oi.)   - 

Kelt. termen: Dagda (oi.) ‘goede god’, een van de belangrijkste Ierse goden, 
die in karakter overeenkomt met de Gallische Jupiter. Analyse: betekenis van 
de naam: dagda < protokelt. dago-deiwos (dago-s ‘goed, d.w.z. bekwaam’). 
We zouden hier te maken hebben met een woordspeling bij de overname van 
de term uit het IE, nl. < *dhagho-deiwos ‘schitterende god’, een verwijzing 
naar de heldere hemel en verband houdend met ‘dag’ (bron: WP, H. Roderick 
& Ellis Davidson, ‘Myths and symbols in pagan Europe’ etc.) [zie Ivn: Dagda 
mac Elathain (Kelt.) (god); God: ‘Goede god’ (Dagda) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: dair (oi.) zie daru*: dair (oi.)   - 

Kelt. termen: dam (oi.) 1. ‘rund’ (in Ulster), 2. ‘hert’ (in Leinster). Er is 
mogelijk verwantschap met Damona (‘koe’), de begeleidster van Apollo Borvo 
(zie aldaar). Zie verder bij oss. Analyse: oi. dam < protokelt. *damos < IE 
*dṃh2-ó- (bron: ws. en.wiktionary.org) [zie Dier: hert: term: dam (oi.) (in 
Leinster) (Kelt.); Rund: stier: term: dam (oi.) (in Ulster) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: dam: Damona (lat.-gall.) ‘koe’, Keltische godin die zowel Apollo 
Borvo/Bormo als Albius begeleidt. Analyse: Mogelijke etym.: Damona ~ oi. dam 
‘stier, os’ [zie Ivn: Damona (Kelt.) (godin); God: ‘Koe’ (Damona) (Kelt.); Rund: 
koe: term: damona (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: dam: Demne (oi.) ‘hert’, een bijnaam van Find. Hieruit blijkt de 
verwantschap van Find met het hert; zie ook Oisín en Oscar. Analyse: oi. 
demne < IE *dam-nijo ‘hertje’ [ zie Ivn: Find mac Cumail: ‘Demne’ (Kelt.) 
(held); Halfgod: ‘Hertje’ (Demne) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Dana = Danu (oi.) zie Ana = Anu (oi.)   - 

Kelt. termen: Danand (oi.) zie Dianann (oi.)   - 

Kelt. termen: Danann (oi.) zie 1. Dianann (oi.), 2. Ana (oi.) (Danann als gen. 
van Dana) 

  - 

Kelt. termen: Darbrech (oi.), een district dat Midir in de mythe Midhir en Etain 
met bomen moet beplanten, een bijna onmogelijke taak indien bedoeld wordt 
het huidige Loch Dairbhreach (= eng. Lough Derravaragh in Westmeath). Er is 
ook een plaats Ros nDairbrech (mod. Balla in Connacht). Overigens noemt 
Gregory Darbrech waar in de Tochmarc Étaíne Bréifne (oi.), een oud koninkrijk 
dat ongeveer de Co.s Leitrim en Cavan omvatte, wordt genoemd [zie Ivn: Loch 
(04) Dairbrech (meer, tNv Mullingar = An Muileann gCearr en tZWv 
Castlepollard = Baile na gCros, Co. Westmeath = An Iarmhí, Laighin); Ivn: Ros 
nDairbrech (Ierl.) (topogr., tZOv Castlebar = Caisleán an Bharraigh, Co. Mayo = 
Maigh Eo, Connacht)] 
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Kelt. termen: Dartraige (oi.) zie Bréifne (oi.)   - 

Kelt. termen: Dartrech (Gregory) zie Bréifne (oi.)   - 
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Kelt. termen: daru* (protokelt.) ‘eik’   - 

Kelt. termen: daru*: dair (oi.) ‘eik’, gen. dara. De eik werd door de Kelten als 
een heilige boom beschouwd [zie Boom: eik: term: daru*: dair (oi.) (gen. dara) 
(Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: daru*: dair: Mac Dara (oi.) ‘zoon van de eik’, naam van een 
vroege Ierse heilige die eigenlijk Sinach heette, maar die gewoonlijk naar de 
naam van zijn ‘vader’ wordt genoemd. Mac Dara kan echter ook een heidense 
oorsprong hebben en verwijzen naar verering van de eik [zie Ivn: Sinach: ‘Mac 
(5) Dara’ (Ierl.) (heilige); Familierelaties: zoon: term: Mac Dara (‘zoon van de 
eik’) (heilige) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: daru*: dervo (gall.) ‘eik’. De term is bekend uit inscripties, 
gewijd aan de godinnen van de eik, de Fatae Dervones en de Matronae 
Dervones (zie Latijnse termen: inscriptie: Fatae Dervones resp. Matronae 
Dervones (bron: theses.univ-lyon2.fr/documents) [zie Boom: eik: term: daru*: 
dervo (gall.) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: Dé Domnann (oi.) ‘god van de diepte’, een mogelijke vertaling 
van zijn naam en typerend voor een god van de Fomoren (bron: ws. 
ucc.ie/celt/LGDF.pdf). Zijn zoon is Indech, die Ogma heeft gedood. Diens zoon 
heet Ochtriallach. Analyse: indien domnann = ‘diepte’ < domain ‘diep’ [zie 
Ivn: Dé Domnann (Kelt.) (god); God: ‘God van de diepte’ (Dé Domnann) (Kelt.); 
God: term: dia: dé domnann (‘god van de diepte’) (god) (Kelt.); Getal: maat: 
diepte: term: domain (adj.): domnann, dé (‘god van de diepte’) (god) (Kelt.)] 
                                                                                                 [De Domnann] 

  60 

Kelt. termen: De síl Chonairi Móir (oi.) ‘over de nakomelingen van Conaire 
Mór’, een Oud-Ierse tekst die, evenals de Togail bruidne Dá Derga, de dood 
van Conaire behandelt, maar daarvan zeer verschilt. Verder wordt de wijze 
waarop de koning gekozen wordt, uitgebreid beschreven. Analyse: síl 1. 
‘zaad’, 2. ‘nakomelingen’ [zie Literatuur: De síl Chonairi Móir (Kelt.); 
Seksualiteit: zaad: term: síl (Kelt.); Familierelaties: nakomeling: term: síl 
Chonairi Móir, de (‘over de nakomelingen van Conaire Mór’) (lit.) (Kelt.)] 
                                                                                       [De sil Chonairi Moir] 
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Kelt. termen: Deba (keltiber.) ‘goddelijk water’, nu als Deba een stad in 
Noord-Spanje (prov. Gipuzkoa), die aan een rivier ligt die nu de Deba Ibaia 
heet. Het water werd als een godin beschouwd. Analyse: Deba of Deva 
‘goddelijk water’, vgl. Deve in België (bron: ws. halshs.archives-ouvertes.fr; 
WP Deba) [zie Ivn: Deba (1) (Sp.) (topogr., tWv San Sebastián, Baskenland); 
Ivn: Deva (3) = Deba (2) zie Deba (2) ibaia (bask.) = sp. rio Deva (3) (Sp.) 
(rivier(godin: Deba = Deva), van Aizkorri-Aratz-gebergte naar Deba (stad), 
Baskenland); God: ‘Goddelijk water’ (Deba) (Kelt; Wateren: rivier, heilige: 
term: dēwiā*, devonisa*, divā*, divusate*, divisapa* (Kelt.) 

  58 

Kelt. termen: Dee (britt.) ‘goddelijk water’, de naam van verschillende 
rivieren in Brittannië en Ierland. In Wales heet de rivier Afon Dyfrdwy, in 
Schotland Uisge Dhè. Het water werd als een godin beschouwd. Analyse: Dee < 
Divā* (bron: Albert Carnoy, ‘La divinisation des rivières et la toponymie 
Celtique’)  
[zie Ivn: Dee (0) (Britt.-Ierl.-Kelt.) (rivier en godin) (alg.); 
 
Ivn: Níth, An = eng. Dee (1) (Ierl.) (rivier, van Teevurcher = Taobh Urchair (tNv 
Kells  = Ceanannas), Co. Meath = An Mhí, naar Annagassan = Áth na gCasán (tZv 
Dundalk = Dún Dealgan), Co. Louth = Lú, Laighin); 
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Ivn: Uisge Dhè (1) = eng. Dee (2) (Schotl.) (rivier, van gebergte de Cairngorms 
= Am Monadh Ruadh naar Aberdeen = Obar Dheathain, c.a Aberdeenshire = 
Siorrachd Obar Dheathain); 
 
Ivn: Dyfrdwy (kymr.) = flumen Dubr Duiu = lat. Deva (2) Fluvius = eng. Dee (3) 
(Wales) (rivier, van Snowdonia (Gwynedd en Conwy) naar Chester (Cheshire)  
(Eng.)); 
 
Ivn: Dee (4) (Engl.) (rivier, tZv Dent Head Viaduct (Yorkshire Dales) naar de 
rivier de Lune tZWv Sedberg, Cumbria, NW-Engeland); 
 
Ivn: Uisge Dhè (2) = Dè = eng. Dee (5) (Schotl.) (rivier, van Loch Dee in 
Galloway Forest Park via Loch Ken naar Kirkcudbright = Cille Chuithbeirt, c.a. 
Dumfries and Galloway = Dùn Phris agus Gall-Ghaidhealaibh); 
 
God: ‘Goddelijk water’ (Divā*, Dee) (Kelt.); Wateren: rivier, heilige: term: 
dēwiā*, devonisa*, divā*, divusate*, divisapa* (Kelt.)] 
                                                                                        [An Nith, Uisge Dhe] 

Kelt. termen: Deiotarus (lat.-galat.) zie tarwos*: Deiotarus (lat.-galat.)   - 

Kelt. termen: Delbáeth (oi.) ‘gedaante van vuur’, naam van verschillende 
individuen, zowel mannelijk als vrouwelijk, in de stamboom der goden, waarin 
veel verwarring optreedt en weinig ‘logica’. Eén van de genealogieën is de 
volgende: Nét – Delbáeth (1) – Elatha – Ogma – Delbáeth (2) = Tuirenn. Deze 
Delbáeth krijgt zes dochters: Banba, Fótla en Ériu; en Badb, Macha en Morrígu 
= Danand. Bij laatstgenoemde krijgt Delbáeth (2) = Tuirenn drie zoons: Brian, 
Iuchar en Iucharba. Vergelijk verder: online index LGE door Macalister/Murphy. 
Delbáeth is waarschijnlijk een zonnegod, getuige zijn naam en zijn andere 
naam Tuirenn < tuir ‘zuil’, d.i. de zonnezuil. Zijn vader Ogma draagt 
bovendien de bijnaam Gríanainech ‘zonnegelaat’ (bron: Dáithi Ó hÓgáin, ‘The 
sacred isle’). Analyse: Delbáeth < delb ‘vorm, gedaante’ + áed ‘vuur’ [zie Ivn: 
Delbáeth (1) (Kelt.) (god, vader van Elatha); Ivn: Delbáeth (2) (Kelt.) (god, 
vader van Ériu); God: ‘Vuurgedaante’ (Delbáeth) (Kelt.); Verschijning: alg. 
verschijningsvorm: term: delb: Delbáeth (‘gedaante van vuur’) (god) (Kelt.)] 
                                                                                                      [Delbaeth] 
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Kelt. termen: der (oi.) ‘dochter’, var. dar. Deze termen zijn slechts 
overblijfselen van een woord dat in het Protokelt. voor ‘dochter’ werd 
gebruikt, maar later voornamelijk in namen voorkomt. Vgl. gall. duxtir op een 
tablet uit Larzac 9 (bron: John T. Koch (red.), Celtic culture: Aberdeen 
breviary-celticism) [Familierelaties: dochter: term: der (dar) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Dér Gréine ingen Fiachnae (oi.) ‘traan van de zon, dochter van 
Fiachna’. Aangezien Fiachna lid van de Síde is, is Dér Gréine een godin. Zij 
wordt aan prins Láegaire uitgehuwelijkt, die zelf in de Andere Wereld blijft en 
daar samen met zijn schoonvader koning wordt over Mag Mell. Analyse: dér 
‘traan’; gréine (gen.) < grían ‘zon’ [zie Ivn: Dér (2) Gréine ingen Fiachnae 
(Kelt.) (godin); God: ‘Traan van de Zon’ (Dér Gréine) (Kelt.); Lichaam: 
lichaamssap: traan: term: dér gréine (‘traan van de zon’) (godin) (Kelt.)] 
                                                                            [Der Greine ingen Fiachnae] 
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Kelt. termen: Derbrenn ingen Eochaid Feidlech (oi.) ‘Maagdenborst, dochter 
van Eochaid Feidlech’, een godin, zuster van Medb en minnares van Óengus 
Óc. Zij zorgde voor zes pleegkinderen die door hun moeder in zwijnen werden 
veranderd. Analyse: G.S. Olmsted (1994) geeft als betekenis ‘maagdenborst’. 
Vergelijk: der ‘maagd, dochter’, bruinne ‘borst’ [zie Ivn: Derbrenn (Kelt.) 
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(godin; zuster van Medb); God: ‘Maagdenborst’ (Derbrenn) (Kelt.); Lichaam: 
borst: term: bruinne: Derbrenn (‘maagdenborst’) (godin) (Kelt.); Mythe: 
Óengus Óc en Derbrenn (Kelt.)] 

Kelt. termen: Derdraigin (oi.) zie dragino*: Der Draigin (oi.)   - 

Kelt. termen: Derdriu ingen Feidlimid (oi.) ‘Kreuner, de dochter van 
Fedlimid’, tragische figuur uit de Ierse mythologie en object van controverse 
tussen de zonen van Uisnech en koning Conchobar als gevolg waarvan veel 
strijders vielen. De figuur van Derdriu gaat mogelijk terug tot die van godin 
van de heerschappij en van het land, vergelijkbaar met Medb en Gráinne (De 
Vries). De geschiedenis van Derdriu komt het eerst voor in de Longas Mac 
nUislenn (‘De ballingschap van de zonen van Uisliu’), een rémscél of proloog 
tot de Táin bó Culailnge. Hierin wordt verteld dat de ongeboren Derdriu al 
huilde (ro-derdrestar) in de baarmoeder. Analyse: De betekenis van de naam 
Derdriu is daarmee nog niet geheel duidelijk, maar op grond van het 
voorgaande moet de naam samenhangen met  oi. dord ‘gebrom, gegons, 
gezoem’ en derdan ‘storm’ (John Koch, ‘Celtic culture’) [zie Ivn: Derdriu 
(Kelt.) (sagenfig.-godin); God: ‘Kreuner’ (Derdriu) (Kelt.); Geluid: brommen: 
term: dord: Derdriu (‘zij die kreunend bromt’) (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Dergcroch mac Buidb Deirg (oi.) ‘rode galg, zoon van Bodb 
Derg’. Dergcroch is als zoon van Bodb Derg een god. Hij is volgens de mythe 
van Tadg op de eilanden van Manandán (Echtra Thaidg mheic Chéin) samen 
met zijn broer Ruadrí koning van Inis Locha in de Andere Wereld. Analyse: derg 
‘rood’ + croch (gen. croiche) ‘galg’, dus ‘god van de galg of de gehangenen’ 
[zie Ivn: Dergcroch mac Buidb Deirg (Kelt.) (god); God: ‘God van de rode galg’ 
(Dergcroch) (Kelt.); Voorwerp: galg: term: croch: Dergcroch (‘(god van de) 
rode galg’) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: dét fís (oi.) ‘tand der wijsheid’. Het idee dat iemand een tand 
heeft waarmee hij in de toekomst kan zien, wanneer hij op zijn vinger zuigt, is 
ontstaan uit het duimzuigen of vingerlikken dat helderziendheid zou 
verschaffen. Op haar beurt is deze voorstelling voortgekomen uit de aanraking 
van een dier, m.n. de slang (of een vis in het geval van Ierland waar geen 
slangen voorkomen) [zie Lichaam: tand, wijsheids-: term: dét fís (Kelt.)]  
                                                                                                          [det fis] 
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Kelt. termen: Deve, Devere (germ.-kelt.) ‘goddelijke stroom’, een beek bij 
Ingelmunster, België (bron: ws. Ingelmunster – Inventaris onroerend goed). 
Analyse: Deve < *Dēwiā ‘de heilige’ (bron: ws. wulfila.be). Stromen werden 
beschouwd als heilige machten. Deve is dan tegelijkertijd een beek en een 
godin. Volgens Albert Carnoy (‘La divinisation des rivières et la toponymie 
Celtique’) wordt de Deve soms Devere genoemd (< *div-ara), een naam die 
terugkeert in Dieversdelle (‘dal van de Diever’, nu de Geleytsbeek), nu 
Diesdelle, in Ukkel Brussel [zie Ivn: Deve = Devere (2) (Be.-Kelt.) 
(rivier(godin), op de grens Ingelmunster en Meulebeke tNv Kortrijk, West-
Vlaanderen); Ivn: Devere (1) = mod. Geleytsbeek (Be.-Kelt.) (rivier(godin), in 
de wijk Diesdelle langs de Sint-Jobsesteenweg, Ukkel, Brussel-Hoofdstad); 
God: ‘Goddelijk water’ (Deve, Devere) (Kelt.); Wateren: rivier, heilige: term: 
dēwiā*, devonisa*, divā*, divusate*, divisapa* (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Devonisa* (gall.) ‘goddelijke waterstroom’, nu als Deinze een 
stad in Vlaanderen, die aan een rivier ligt die nu de Leie heet. Het water werd 
als een godin beschouwd. Analyse: Deinze < *Devonisa = dev- ‘goddelijk’ + on- 
‘stroom’ + isa ‘water’. Isa = ussa < IE *udsā (?), vgl. skt. utsa ‘bron’ (bron: 
Albert Carnoy, ‘La divinisation des rivières et la toponymie Celtique’) [zie Ivn: 
Devonisa* (Be.-Kelt.) (rivier(godin)) (alg.); Ivn: Devonisa*: Deinze (Be.) 
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(topogr., tZWv Gent, Oost-Vlaanderen); God: ‘Goddelijk water’ (Devonisa*) 
(Kelt.); Wateren: rivier, heilige: term: dēwiā*, devonisa*, divā*, divusate*, 
divisapa* (Kelt.)] 

Kelt. termen: dia draidechta (oi.) ‘god van het druïdisme’, zoals Dagda bij de 

Túatha Dé Danann. De LU vermeldt hem als dé druidechta; draidechta is een 

vorm van druídecht ‘geheime leer der druïden’ (eDIL) [zie God: vereerders: 

priesters: druïden: term: dia draidechta (hun beschermgod) (Kelt.); God: 

term: dia draidechta (‘god van het druïdisme’) (god) (Kelt.)]    [de druidechta] 
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Kelt. termen: dia talmaide (oi.) ‘aardse god’, een karakterisering van koning 
Conchobar mac Nessa, waarmee diens sacrale koningschap weergegeven. De 
Cóir anmann vermeldt hem als día talmhan; < talam ‘aarde’ (eDIL) [zie God: 
term: dia talmaide (‘aardse god’) (epith.) (Kelt.)]                       [dia talmhan] 
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Kelt. termen: Dían Cécht (oi.) ‘snelle bereider’, een Keltische god van de 
geneeskunst uit Ierland. Hij schonk Nuadu een nieuwe (kunst)hand en wekte 
gevallen strijders weer tot leven. Hij werd vereerd bij bronnen en wordt 
beschouwd als een variant van de Gallische Apollo. Analyse: Een mogelijke 
betekenis is: Dían Cécht < protokelt. *Deino-kwekwto- ‘snelle 
bereiding/koken’ (van een geneesmiddel) (Pokorny). Ook oi. dían = ’snel’ [zie 
Ivn: Dían Cécht (Kelt.) (god); God: ‘Snelle bereider’ (Dían Cécht) (Kelt.); 
Werkzaamheid: bereiden: term: cécht, dían (‘snelle bereider’) (nom. ag.) 
(god) (Kelt.)]                                                                                [Dian Cecht] 
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Kelt. termen: Dianann (var. Danann, Dinand, Donand, Danand) (oi.) ‘de edele’, 
in de Cath Maige Tuired is Dianann een tovenares en de zuster van Bé Cuille. 
Hun moeder is de godin Flidais en hun vader Delbáeth (of Tuirenn). Zie voor 
deze episode bij Kelt. termen: Bé Cuille. 
 
Dianann of Danand kan echter dezelfde zijn als de godin en moeder der goden 
*Danu, een naam die gereconstrueerd is naar de genitief Danann. Zowel 
Dianann als Danu had veel zonen in een incestueuze relatie, en Dianann wordt 
‘moeder der goden’genoemd (zie m.n. Michelle Skye, ‘Goddess alive!’ en Kelt. 
termen: Ana = Anu). Analyse: *danu < kelt. duonū ‘de edele’ < IE *dueno- 
‘goed’ (bron: WP Danu (Irish goddess): Eric Hamp) 
 
[zie Ivn: Dianann (Kelt.) (goddelijke tovenares); God: ‘Edele’ (Dianann, 
Danand) (Kelt.); Karakter en gedrag: uitnemendheid: term: duenū*: danand 
(e.var.) (‘edele’) (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: dichetal do chennaib (oi.) ‘incantatie met kennis van de 
toekomst’, uitgesproken door een fili, zoals in de Sanas Cormaic. De 
helderziendheid, waarop dit gebed stoelt, is veroorzaakt door ongewoon 
voedsel. Analyse: dichetal ‘incantatie, toverspreuk’; chennaib < cenn ‘op de 
toekomst gericht’ [zie Taal: lied, tover-: term: dichetal do chennaib 
(‘gezongen incantatie met kennis van de toekomst’) (Kelt.); Magie en mantiek: 
mantiek, type: op basis van droom of visioen: m.b.v. zang: dichetal do 
chennaib (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Dichu (oi.), de hofmeester van Dagda, althans bij Augusta 
Gregory. Zij heeft haar verhaal van de verdrijving van Dagda uit Brug na 
Bóinne waarschijnlijk gebaseerd op drie bronnen: 1. De Gabáil in t-Sída in-so 
Sís (‘De inneming van de síd’), 2. Leabhar Fhear Maí (eng. Book of Fermoy’), 
XIV, fol. 111, 3, een van de werken van de dichter Cináed úa hArtacáin. Dichu 
komt voor in het Leabhar Fhear Maí, evenwel niet als de hofmeester van 
Dagda, maar van Elcmar, die dus in het verhaal de plaats inneemt van Dagda 
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(bron: Irish Manuscript Series, vol. I, part 1, 1870) [zie Ivn: Dichu (Kelt.) 
(meier)] 

Kelt. termen: díe, día (oi.) 1. ‘dag’, 2. ‘god’. Verwant met IE * diēus {zie Tijd: 
dag: term: díe, día (Kelt.); God: term: dia = día (Kelt.)] 

  44 

Kelt. termen: din (corn.) zie dūnon* (protokelt.)   - 

Kelt. termen: Dinand (oi.) zie Dianann (oi.)   - 

Kelt. termen: Dindgnai in Broga (oi.) ‘monumenten van de Brug (na Bóinne)’, 
m.n. de titel van een prozaverhaal uit de Rennes Dindshenchas waarin een 
opsomming wordt gegeven van de ‘woningen’ en andere monumenten van de 
goden. Analyse: dindgna 1. ‘hoogte, grafheuvel’, 2. ‘monument, bijzondere 
plaats’, 3. ‘sterkte, vesting’; wrsch. < dind 1. ‘punt’, 2. ‘(versterkte) hoogte’, 
3. ‘monumentale woning’ + -gna ‘bijzonder, uitstekend’ [zie Literatuur: 
Dindsenchas: Rennes-manuscript: 4. Dindgnai in Broga (Kelt.); Mythe: 
Monumenten van de Brug na Bóinne (Kelt.); Bouwwerk: monument, 
prehistorisch: term: dindgna: Dindgnai in Broga (‘monumenten van de Brug (na 
Bóinne)’) (lit.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Dindsenchas (oi.) ‘plaatsen-traditie’, d.i. de overlevering 
betreffende belangrijke plaatsen, een Middel-Iers werk (11e en 12e eeuw) in 
poëzie en proza over de oorsprong van Ierse plaatsnamen en de 
geschiedenissen en tradities die met die plaatsen verbonden zijn. De inhoud 
van de teksten gaat terug tot de voor-Christelijke periode. De meeste 
Dindsenchas staan in het Book of Leinster, andere staan in verschillende 
handschriften, w.o. het manuscript, dat naar de Bretonse plaats Rennes 
genoemd is en prozamateriaal bevat. Analyse: Dindsenchas < dind ‘belangrijke 
plaats’ + senchas ‘traditie, overlevering, oude verhalen of geschiedenis’ 
(bronnen: WP Dindsenchas; Seán Duffy (red.), ‘Medieval Ireland: an 
encyclopedia’; ws. maryjones.us) [zie Literatuur: Mythologische cyclus: 
Dindsenchas (Kelt.); Literatuur: Mythologische cyclus: Dindsenchas: Rennes-
manuscript (Kelt.); Taal: overlevering: term: senchas, dind- (‘overlevering 
betreffende de plaatsen’) (lit.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Dinomogetimaros (gall.) ‘grote en machtige beschermer’, een 
van de Keltische dioscuren, broeder van Divanno. Ze komen voor op een 
driegodensokkel met inscriptie uit Saint-Pons-de-Thomières bij Bézier. 
Analyse: De betekenis is duidelijk, behalve van het eerste lid, dino-: 
Dinomogetimaros < *dino + mogeti- ‘machtige’ + maros ‘groot’ (‘de zeer 
machtige’, Häusler (Interpretatio Indigena)), dus een oorlogsgod die het 
stamgebied beschermt (bron: ws. l’Arbre Celtique)  [zie Ivn: Dinomogetimaros 
(Kelt.) (tweelinggod); God: ‘Grote en machtige beschermer’ 
(Dinomogetimaros) (Kelt.); Macht en kracht: macht: term: mogetimaros, dino- 
(‘grote machtige’) (adj.) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Ðirona (lat.-gall.) zie ster*: Sirona of Ðirona (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: Diva, Deva, Devona (oorspr. kelt.), een type riviernamen dat 
veel voorkomt in Europa en waaraan ook veel steden hun naam te danken 
hebben, zoals Deve, Devere, Deinze, Diest, Dieppe in Belgica; Deba in Spanje; 
Dee in Brittannië (zie de desbetreffende termen). Analyse: Het eerste lid div- 
gaat terug op kelt. deiuos, dīuos ‘god’, wat betekent dat al deze wateren 
goddelijk of heilig waren. Het suffix duidt meestal een water aan [zie God: 
term: deiuos*: div-, dev- (anlaut van een type riviernamen, nl. ‘heilige 
wateren’ of watergodinnen) (Kelt.); Wateren: rivier, heilige: term: dēwiā*, 
devonisa*, divā*, divusate*, divisapa* (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Divanno (gall.) ‘de grote doder’, een van de Keltische dioscuren, 
broeder van Dinomogetimaros. Ze komen voor op een driegodensokkel met 
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inscriptie uit Saint-Pons-de-Thomières bij Bézier. Analyse: Divanno 1. < *di + 
vano ‘grote doder’ (Delamarre), < *divo-no- ‘goddelijk’ (Häusler) (bron: ws. 
l’Arbre Celtique) [zie Ivn: Divanno (Kelt.) (tweelinggod); God: ‘Grote doder’ 
(Divanno) (Kelt.); Beroep en functie: doder: term: divanno (‘grote doder’) (< 
*di-vano, Delamarre) (god) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Div-is-apa* (gall.) ‘goddelijk water’, nu als Dieppe-sous-
Douaumont een stad in Lotharingen (dép. Meuse), die aan een rivier ligt die nu 
de Ruisseau de Vaux heet. Het water werd als een godin beschouwd. Analyse: 
Dieppe < Diespa < Div-is-apa*; apa < IE *ap betekent ‘water’ (bron: Albert 
Carnoy, ‘La divinisation des rivières et la toponymie Celtique’) [zie Ivn: 
Divisapa* (Frankr.-Kelt.) (rivier(godin), van Douamont-Vaux (tNv Verdun) naar 
de r. Orne bij Foameix-Ornel, dép. Meuse, Grand Est); Ivn: Despia (Frankr.) 
(topogr., tNOv Verdun, dép. Meuse, Grand Est); God: ‘Goddelijk water’ 
(Divisapa*) (Kelt.); Wateren: rivier, heilige: term: dēwiā*, devonisa*, divā*, 
divusate*, divisapa* (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Divona (gall.) ‘goddelijke stroom’, een Keltische godin van de 
bron (WP) of de rivier (De Vries) van Burdigala (= mod. Bordeaux). De 
brontekst waarin zij voorkomt (Ordo urbium nobilium door Ausonius), is 
enigszins verwarrend. Hierin lijkt Divona de bron- en stadsgodin, maar de 
uitgang –onna duidt wrsch. een stroom aan; bovendien past haar naam in een 
hele reeks van dergelijke namen die een water aanduiden, bijv. Divona 
Cadurcorum (Cahors) [zie Ivn: Divona (Ausonius) (Kelt.-Frankr.) (bron- of 
rivier(godin), Bordeaux, dép. Gironde, Nouvelle-Aquitaine); God: ‘Goddelijk 
water’ (Divona) (Kelt.); Wateren: rivier, heilige: term: dēwiā*, devonisa*, 
divā*, divusate*, divisapa* (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Divusate* (gall.) ‘goddelijk water’, nu als Diest een stad in 
Vlaams-Brabant, die aan een rivier ligt die nu de Demer heet. Het water werd 
als een godin beschouwd. Analyse: Diest < Divus-ate*; het lid –ate kan ook de 
vorm –tā hebben: in 837 wordt Dyosta vermeld (bron: Albert Carnoy, ‘La 
divinisation des rivières et la toponymie Celtique’). De betekenis van –ate, -tā 
is niet bekend [zie Ivn: Divusate* (Be.-Kelt.) (rivier(godin)) (alg.); Ivn: 
Divusate*: Diest (Be.) (topogr., tNOv Leuven, Vlaams-Brabant); God: 
‘Goddelijk water’ (Divusate*) (Kelt.); Wateren: rivier, heilige: term: dēwiā*, 
devonisa*, divā*, divusate*, divisapa* (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Dobar (irs.), de koning van Siogair (Sicilië), wiens wagenspan de 
zonen van Tuirenn in het Ierse verhaal Aided Chlainn Tuiren, voor Lug moeten 
zien te stelen. De naam Dobar is misschien ontleend aan een passage uit de 
LGE, waarin de TDD zich in Alba (Schotland) bevindt (bron: ws. 
ucc.ie/celt/LGDF.pdf, gebaseerd op Macalister). De naam van het eiland 
waarover Dobar heerst, wordt afwisselend Sigir, Sicil en  Siogair genoemd en is 
wrsch. Sicilië (O’Curry) [zie Ivn: Dobar (Kelt.) (koning van Siogair); Ivn: Sicilië: 
Sicilië: Sicil = (foutief) oi. Sigir = Siogair (Aided Chlainne Tuirenn) (It.) (eiland 
en regio)] 
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Kelt. termen: dolmen (bret.) ‘stenen tafel’, een megalitisch grafmonument, 
bestaande uit een grote liggende steen op kleinere staande stenen, 
waaroverheen oorspronkelijk een heuvel was geworpen. Ze komen overal ter 
wereld voor. Andere termen voor dezelfde grafmonumenten zijn hunebed in 
Germaanse gebieden, cromlech (Wales), quoit (Cornwall), anta (Portugal en 
Galicië), ganda, granja (Spanje), dysse (Denemarken, Noorwegen), dös 
(Zweden). Analyse: dolmen < bret. tol ‘tafel’ + men ‘steen’. De term is dus 
Keltisch, maar de desbetreffende grafmonumenten zijn pre-Keltisch (5000 – 
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3000 v. Chr.) [zie Graf: 3. type: megalithisch ~: dolmen (Kelt.); Voorwerp: 
tafel, stenen: term: dolmen (megalithisch graf) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Domnainn (oi.) zie Fir Domnann = Domnainn (oi.)   - 

Kelt. termen: domnos* (protokelt.) ‘heer, rechter, edele, koning’, een term 
die bijv. in Donnotaurus (persoonsnaam) verschijnt (De Vries, George 
Henderson) [zie Heerser: leider: term: domnos* (protokelt.) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: Dōn (kymr.), een Keltische Terra Mater, nl. van Wales, en 
moeder der Kymrische goden (Plant Dōn ‘kinderen van Dōn’), nl. Gwydion, 
Gofannon, Arianrhod, Amaethon, Idwal en vele anderen. Het is twijfelachtig of 
Dōn identiek is met de Ierse Danu. 
 
Analyse: Dōn < Dōnwy < protokelt. *danu- ‘gave’, vgl. de riviernamen kymr. 
Donaw, eng. Danube, du. Donau en kymr. Dyfrdonwy, eng. Dee (bron: ws. 
celtnet.org.uk). 
Anderen geven als betekenis van protokelt. *dānu- ‘stromend water’ (WP Dōn: 
Proto-Celtic – English Lexicon). 
Verder is het mogelijk dat Dōn identiek is met Domnu, de godin van de oceaan 
en moeder van de Fomoren (bron: P. Monaghan, ‘The encyclopedia of Celtic 
mythology and folklore’). 
Ten slotte geeft Mary Jones als betekenis van Dōn ‘rivier’, waarbij ze verwijst 
naar de rivier de Don in Schotland en de Donau in Zuid-Duitsland, het 
oorsprongsland van de Kelten. Ook stelt ze Dōn gelijk aan Anna, de vrouw van 
Beli. De identiteit van Dōn en Anna is ontstaan op grond van dezelfde 
verwarring als die m.b.t. Dana en Ana in Ierland 
 
[zie Ivn: Dana: Dōn (Kelt.) (sagenfig.-godin); God: ‘Stroom’ (Dōn) (Kelt.); 
Wateren: rivier: term: dānu-*: Dōn (godin) (Kelt.)]                                   [Don] 
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Kelt. termen: Donand (oi.) zie Dianann (oi.)   - 

Kelt. termen: Donn (oi.) ‘donkere, donkerbruine’, 1. een Ierse dodengod, 
wiens naam verbonden is met het eiland Tech Duinn, dat als het dodenrijk 
beschouwd werd. Hij was in staat zich in een hert te veranderen, 2. naam van 
de stier van Cuailnge, bekend uit de Táin bó Cuailnge. Analyse: Donn < *dhus-
no ~ lat. fuscus ‘donker’; de kleur verwijst in het geval van de dodengod naar 
het dodenrijk [zie Ivn: Dis pater (2): Donn (1) = Éber (1) Donn mac Miled (Kelt.) 
(sagenfig.-god); Ivn: Donn (2) (Kelt.) (stier); God: ‘Donkere’ (Donn) (Kelt.); 
Dier: ‘Donkere’ (Donn) (Kelt.); Licht en duisternis: duisternis: term: dhus-no*: 
donn (god, stier) (Kelt.); Kleur: bruin, donker-: term: donn (god, stier) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Donnotaurus (lat.-gall.) zie tarwos*: Donnotaurus (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: dragino*: Der Draigin (oi.) ‘dochter van de sleedoorn’, de vrouw 
van Mug Ruith bij wie zij twee zonen had (bron: ws. ucc.ie). De naam kan 
verband houden met een oorspronkelijke verering van de sleedoorn [zie Ivn: 
Der (1) Draigin (Kelt.) (gemalin van Mug Ruith); Familierelaties: dochter: term: 
der: Der Draigin (oi.) (‘dochter van de sleedoorn’) (sagenfig.) (Kelt.)]  
                                                                                                    [Derdraigin] 
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Kelt. termen: dragino*: dregin (var. draigen, draigne, droighen, droighin, 
draigean) (oi.) ‘sleedoorn’ [zie Boom: sleedoorn: term: dregin (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: dragino*: Mac Dregin (oi.) ‘zoon van de sleedoorn’, vermeld als 
voorouder van een vroeg kerkelijk geslacht (bron: ws. 
senchus.wordpress.com). De naam zou verband houden met een 
oorspronkelijke verering van de sleedoorn [zie Ivn: Mac (06) Dregin (Ierl.) (alg. 
persoonsnaam); Familierelaties: zoon: term: Mac Dregin (oi.) (‘zoon van de 
sleedoorn’) (vooroudernaam en geslacht) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: dregin (oi.) zie dragino*: dregin (oi.)   - 

Kelt. termen: drui (oi.) ‘druïde’, term voor de belangrijkste priester bij de 
Kelten, maar ook de Viking-leider Hona wordt zo genoemd, waarschijnlijk 
omdat hij goði was. In Ierland stond de druïde vaak boven de koning, hoewel 
hij in theorie aan hem gelijk was. Analyse: 1. drui < protokelt. *dru-vid 
‘eikenkundige’ < IE *dóru (‘boom’) + *u̯eid (‘zien’): Deze vroegere overtuiging 
dat drui samenhing met ‘eik’, is verlaten. Volgens Pokorny is de heilige boom 
van de druïden zelfs de lijsterbes. 2. drui < protokelt. *druwids ‘zeer wijze’: 
Deze term verdient volgens De Vries de voorkeur, omdat de associatie met het 
heilige weten gelegd wordt. Overigens houden anderen, zoals Gerhard Köbler 
(‘Indogermanisches Wörterbuch’) vast aan de eerste interpretatie; zie ook 
MacBain’s dictionary en The American Heritage Dictionary of the Englisch 
Language, 4e ed. 2000: deru- [zie Priester: groep: ‘Druïden’ (Kelt.); Priester: 
term: drui (nl. druïde) (Kelt.); Filosofie: kennis: eikenkundige: term: dru-vid* 
(protokelt.): drúi (oi.) (Kelt.); Filosofie: kennis: wijsheid: term: druwids* 
(protokelt.): drúi (oi.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: druim = druimm (oi.) ‘rug’   - 

Kelt. termen: Druimm Caín (oi.) ‘de schone rug’, een bijnaam van de 
vestingheuvel Teamhair. Analyse: druimm ‘rug’ (vgl. lat. dorsum); caín ‘mooi, 
goed’ [zie Bouwwerk: burchtheuvel: ‘Teamhair’: ‘Druimm Caín’ (Ierl.); 
Lichaam: rug: term: druimm caín (‘schone rug’) (heuvel) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Druimm na Descan (oi.) ‘de rug van de uitkijk’, een bijnaam van 
de vestingheuvel Teamhair. Analyse: druimm ‘rug’ (vgl. lat. dorsum); descan 
(gen.) < wrsch. déchsain ‘kijken’ (nom. act.) [zie Bouwwerk: burchtheuvel: 
‘Teamhair’: ‘Druimm na Descan’ (Ierl.); Lichaam: rug: term: druimm na descan 
(‘rug van de uitkijk’) (heuvel) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: druimm: Líath Druimm (oi.) ‘de grijze rug’, een bijnaam van de 
vestingheuvel Teamhair. Analyse: druimm ‘rug’ (vgl. lat. dorsum); líath ‘grijs’ 
[zie Bouwwerk: burchtheuvel: ‘Teamhair’: ‘Líath Druimm’ (Ierl.); Lichaam: 
rug: term: druimm, líath (‘schone rug’) (heuvel) (Kelt.)]           [Liath Druimm] 
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Kelt. termen: drunemeton (Δρυνεμετον) (gr.-galat.) zie nemeto*: drunemeton 
(Δρυνεμετον) (gr.-galat.) 

  - 

Kelt. termen: duma (oi.) ‘grafheuvel’   - 

Kelt. termen: Duma na mBan (oi.) ‘grafheuvel van de vrouwen’, een tumulus 
bij Teamhair volgens de Metrische Dindshenchas. Analyse: duma ‘grafheuvel’; 
ban (gen. pl.) < ben ‘vrouw’ (zie ook Kelt. termen: Bé Chuille) [zie Graf: 3. 
type: grafheuvel: ‘Duma na mBan’ (‘Heuvel van de krijgsvrouwen’) (te 
Teamhair) (Ierl.); Graf: 3. type: grafheuvel: term: duma na mban (‘grafheuvel 
van de vrouwen’) (Kelt.); Geslacht en rijpheid: vrouw: term: ben (n.pl. mná, 
g.pl. ban) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Duma na nGiall (ni.) ‘grafheuvel van de gijzelaars’, een 
prehistorisch monument op de heuvel van Teamhair. Augusta Gregory noemt 
het bouwwerk ‘Sterkte van de Gijzelaars’, dat gebouwd zou zijn door Duach, 
de man van de godin Tailtiu (hoewel ze feitelijk gehuwd was met diens zoon). 
Het woord ‘sterkte’ is niet op z’n plaats, omdat het om een grafheuvel gaat 
[zie Graf: 1. loc.: Teamhair (‘Duma na nGiall’), grafheuvel te (Ierl.); Graf: 3. 
type: grafheuvel: term: dumha na ngial (‘heuvel van de gijzelaars’) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Duma Selga (oi.) ‘(graf)heuvel van de jacht’, een grafheuvel op 
het terrein van Crúachan. De naam wordt in de traditie verbonden met de 
mythe van Óengus Óc en Derbrenn waarin de zes in zwijnen betoverde 
voedsterlingen van Derbrenn op één na gedood worden door de mannen van 
Medb, waarna hun hoofden in de heuvel worden begraven. In het proza-verhaal 
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Dumae Selga van de Rennes Dindshenchas (2: nr. 71 (zie ook 73)) wordt 
hieraan aandacht besteed en de navertelling van Augusta Gregory is gezien 
haar woordgebruik op deze bron gebaseerd. Een andere bron van de mythe is 
MD 3, 70 Duma Selga. De mythe is in dit opzicht dus etiologisch van aard. 
Analyse: duma ‘(graf)heuvel’; selg ‘jacht’ [zie Graf: 1. loc.: Ráth Crúachan 
(‘Duma Selga’), grafheuvel te (Ierl.); Graf: 3. type: grafheuvel: term: duma 
selga (‘grafheuvel van de jacht’) (Kelt.); Mythe: Óengus Óc en Derbrenn 
(Kelt.)] 

Kelt. termen: Dumius (Dumiatis, Dumias) (lat.-gall.) ‘berggod’, een 
topografische bijnaam van Mercurius. De Dumus is de huidige berg Puy de 
Dôme (dép. Puy-de-Dôme), waarop de resten staan van een heiligdom van de 
Gallische Mercurius. Het beeld van Mercurius Dumius zou volgens De Vries door 
een zekere Xenedoros vervaardigd zijn, maar dit kan niet bevestigd worden. 
Analyse: Dumius < protokelt. *dumio- ‘berg, heuvel’ (A. Hofeneder, in: ws. 
academia.edu) [zie Ivn: Mercurius (3): ‘Dumius’ (2) (Kelt.) (god); God: 
‘Berggod’ (Dumius) (Kelt.); Ivn: Dumus (Frankr.) (berg, tWv Clermont-Ferrand, 
Centraal Massief, dép. Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes); Aardhoogte: 
berg: term: dumio*: Dumius (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: dún (oi.) zie dūnon* (protokelt.)   - 

Kelt. termen: Dún Bolg (oi.) zie dūnon*: Dún Bolg (oi.)   - 

Kelt. termen: dūnon* (protokelt.) ‘sterkte’, ‘versterkte hoogte’, (oi. dún, 
kymr. en corn. din), een op een heuvel gebouwd verdedigingswerk, omgeven 
door een stenen (ring)wal. De term resulteert in plaatsnamen, eindigend op 
lat. –dunum, zoals in Lugdunum [zie Bouwwerk: burchtheuvel: term: dūnon*, 
dún, dunum (Kelt.)]                                                                             [dunon] 
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Kelt. termen: dūnon*: Dún Bolg (oi.) ‘vesting van de Bolg’, een ringfort, 
bekend van de oorlog die daar gewoed heeft in 598 tussen de opperkoning Áed 
mac Ainmuirech en de koning van Laigin, Brandub mac Echach. 
Deze Cath Belaig Dúin Bolc (‘de slag bij Belach Dúin Bolg’, d.i. de pas naar het 
fort van de Bolg) hoort als tekst in de Koningscyclus. De oorlog wordt genoemd 
in Borúma Laigin, Annalen van de Vier Meesters, Chronicon Scotorum en 
Annalen van Tigernach. De vermelding van de verschijning van Badb en Brigit 
kan ik niet vinden. 
Dún Bolg is gesitueerd ten noordoosten van Bealach Conglais (eng. Baltinglass, 
Co. Wicklow) op de Cnoc na Spíonán (eng. Spinans Hill) en wordt meestal 
geïdentificeerd als de Brusselstown Ring (bron: Paul Tempan, ‘Irish Mountain 
Placenames’; WP Áed mac Ainmuirech). 
Analyse: dún ‘vestingheuvel’ = Bolg 1. ‘zak’, 2. ‘gezwollen’, 3. ‘Belgae’ (stam) 
 
[zie Bouwwerk: burchtheuvel: ‘Dún Bolg’ (Ierl.); Bouwwerk: burchtheuvel: 
term: dūnon*: Dún Bolg (‘vesting van de Bolg / zakken’) (Kelt.); Geschiedenis: 
oorlog: slag bij Dún Bolg (Ierl.); Strijd en vrede: strijd: term: Cath Belaig Dúin 
Bolc (‘de slag bij Belach Dúin Bolg’) (lit.) (Kelt.); Literatuur: Koningscyclus: 
Cath Belaig Dúin Bolc (Kelt.)]              [dunon, Dun Bolg, Cath Belaig Duin Bolc] 
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Kelt. termen: dūnon*: Dún Crimthainn (oi.) ‘vesting van Crimtann’ te Benn 
Étair (eng. Hill of Howth)). Koning Crimthann Nia Náir heeft rond het begin van 
de jaartelling op Benn Étair een vesting laten bouwen. Hij is daar ook 
gestorven na een val van zijn paard (bron: J. Koch, ‘Celtic culture’; WP 
Crimthann Nia Náir) [zie Ivn: Crimthann (2) Nia Náir (Kelt.) (koning); 
Bouwwerk: burchtheuvel: ‘Dún Crimthainn’ (Ierl.); Bouwwerk: burchtheuvel: 
term: dūnon*: Dún Crimthainn (‘vesting van Crimtann’) (Kelt.)]     
                                                                                 [dunon, Dun Crimthainn] 
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Kelt. termen: dūnon*: Lugudunum (lat.-gall.) ‘de aan Lug gewijde stad’, een 
theofore plaatsnaam die aan ongeveer 15 plaatsen gegeven is, waarvan Lyon 
de belangrijkste is, aangezien Lyon door Augustus tot hoofdstad van Gallië 
werd verheven en Lug samen met de keizer werd vereerd. Leiden gaat 
waarschijnlijk niet terug op Lugudunum [zie Ivn: Lugudunum (1) (Frankr.) 
(topogr., Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes)]                           [dunon] 
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Kelt. termen: dūnon*: Tarodunum (lat.-gall.) ‘stierenvesting’, het moderne 
Kirchzarten in Zuidwest-Duitsland, waarbij het lid -zarten natuurlijk na de 
klankverschuiving ontstaan is uit Tarodūnon / Tarodunum [zie Ivn: Tarodunum 
(Du.) (topogr., tOv Freiburg im Breisgau, kr. Breisgau-Hochschwarzwald, 
Baden-Württemberg)]                                                                          [dunon] 
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Kelt. termen: dūnon*: Tarvedunum = Tarvedum (lat.-britt.) ‘stierenvesting’, 
plaats in Noord-Schotland, overeenkomend met Cape Wrath of met Dunnet 
Head [zie Ivn: Ceann Dùnaid (Schotl.) (topogr., tNOv Thurso = Inbhir Theòrsa, 
c.a. Highland = Gàidhealtachd)]                                                           [dunon] 

  59 

Kelt. termen: Dur-dabla (oi.) ‘geruis van de appelboom’, een van de namen 
van de harp van de god Dagda. Augusta Gregory en ook anderen geven de 
vertaling ‘eik van twee bloesems’. Gregory schrijft Dur-da-Bla; Cath Maige 
Tuired: Dur-dabla. De juiste spelling zou dan echter moeten zijn: dair-dá-
bláth-. Maar letterlijk staat er: ‘hardheid’ (dúr) van ‘twee’ (dá) ‘schreeuwen’ 
(blá). Dr. O’Curry, die geciteerd wordt in de ws. wirestrungharp.com 
(“Recovering the harp of the Dagda’), geeft de volgende mogelijkheid: 
durdabla < dord-abla ‘geruis van de appelboom’, een vertaling die mij het 
beste lijkt. Vergelijk doc. 60, 4.8.5.1-a: ‘een zilveren tak met negen appels, 
die een heerlijk geluid voortbracht’ [zie Muziek en dans: harp van Dagda: ‘Dur-
da-Bla’ (Kelt.); Geluid: ruisen van de appelboom: term: dord-abla (Dur-dabla) 
(harp) (O’Curry) (Kelt.); Boom: eik: term: daru*: dair: Dur-da-Bla (‘eik van 
twee bloesems’) (harp) (Kelt.)]     [Durdabla, Dur-da-bla, Dur dabla, dord-abla] 
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Kelt. termen: duro-* (protoket.) 1. ‘deur, poort’, 2. ‘forum’, 3. vandaar de 
vertaling ‘vesting(stad)’, dat resulteert in plaatsnamen, eindigend op gelat. -  
durum, zoals in Augustodurum. De gereconstrueerde vormen zijn niet 
eenduidig: CLUW *durā-; Matosović: *dworā, duro-, dworestu- , welke 
verschillende vormen hij wijt aan het ablaut-paradigma [zie Bouwwerk: 
burcht: term: duro-* = gelat. -durum (Kelt.); Poort: term: duro-* = gelat. -
durum (Kelt.)]                                                                                      [duro-] 
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Kelt. termen: Eadon (oi.) zie Etan (oi.)   - 

Kelt. termen: Easal (irs.), koning van de Gouden Zuilen, wiens zeven zwijnen 
de zonen van Tuirenn in het Ierse verhaal Aided Chlainn Tuirenn, voor Lug 
moeten zien te stelen. Het vlees van de zwijnen geneest ziekten en de dieren 
herleven na te zijn gedood. Easal geeft ze vrijwillig af om hen te helpen. 
Opvallend is dat de god Dagda eveneens zulke wonderzwijnen bezat. In het 9e-
eeuwse verhaal De Gabáil in t-Sída (‘Over de grootte van de grafheuvel’) 
bevinden zich in de elvenheuvel een onsterfelijk zwijn en een zwijn dat 
geroosterd is, maar waarvan het vlees niet opraakt. Hier kan sprake zijn van 
een varken dat geslacht, geroosterd en gegeten is, maar daarna herleeft. De 
zwijnen worden in het verhaal door Óengus mac Óc  gestolen van Dagda (bron: 
Matthias Egeler, ‘Celtic influences in Germanic religion’), 2013. De voorstelling 
van Easal en de zwijnen kan dus een weerspiegeling zijn van Dagda als bezitter 
van wondervarkens uit de Andere Wereld. Vergelijk de diefstal van de zwijnen 
van Pryderi. De suggestie dat Dagda ook de naam Easal droeg, kan niet 
bevestigd worden. De betekenis van de naam is onduidelijk. Als variant komt 
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Asal (‘ezel’?) voor [zie Ivn: Easal (Kelt.) (koning van de Gouden Zuilen); 
Bouwwerk: zuil: ‘Gouden Zuilen’ van Easal (myth loc.) (Kelt.)] 

Kelt. termen: eburos* (protokelt.) ‘ijf’, oi. ibor, gall. ivo. Analyse: *eburo- < IE 
*ei ‘roodachtig’ [zie Boom: ijf: term: eburos* (Kelt.); Boom: ijf: term: eburos*: 
ibor (oi.) (gen. sg. ibair, gen. pl. ibuir) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: eburos*: Eburnicae (pl.) (lat.-gall.) ‘godinnen van de ijf’, nl. de 
Matres Eburnicae uit Yvours-sur-le-Rhône (plaats (van een kasteel) in de 
gemeente Irigny, die deel uitmaakt van het arrondissement, in feite de stad, 
Lyon). Zowel de naam van de Matres (Eburnicae) als de naam van de plaats 
(Eburnicum* > Yvours) verwijzen naar de *eburos: de plaats was begroeid met 
deze bomen en de Matres waren de personificaties of hadden de macht van de 
taxus of ijf (bron: ws. theses.univ-lyon2.fr/documents) [zie Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matres Eburnicae’ (Kelt.); Ivn: 
Lugudunum (1): Eburnicum* = mod. Yvours-Irigny (Frankr.) (wijk) (topogr., 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes); Boom: ijf: term: eburos*: 
Eburnicae (‘godinnen van de ijf’) (godinnen) (Kelt.-L/R); Boom: ijf: term: 
eburos*: Eburnicum* (‘plaats van de ijf’) (loc.) (Kelt.-L/R)] 
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Kelt. termen: eburos*: Eburones (lat.-gall.) ‘mensen van de ijf’, een Keltisch-
Germaanse stam in het gebied van het huidige Nederlands Limburg, Oost-
België en het Duitse Rijnland. Mogelijk zijn hun wapens, zoals bogen, 
vervaardigd van taxushout. Volgens De Vries kan hun naam (tevens) verband 
houden met boomverering. Analyse: Eburones < wrsch. *eburo- ‘ijf’ [zie Ivn: 
Eburones (Kelt.-Germ.) (volk); Boom: ijf: term: eburos*: Eburones (‘volk van 
de ijf’) (stam) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: eburos*: Eburovices (lat.-gall.) ‘handelaren van de ijf’, een 
Gallische stam in het huidige Normandië. Volgens De Vries kan hun naam 
verband houden met boomverering. Analyse: Eburovices < wrsch. *eburo- ‘ijf’ 
(en niet: ‘ever’) + vic- (germ. en kelt.) ‘handelaar, koopman’, vgl. Viking 
(bron: ws. historyfiles.co.uk) [zie Ivn: Eburovices (Kelt.) (volk); Boom: ijf: 
term: eburos*: Eburovices (‘handelaren van de ijf’) (stam) (Kelt.); Beroep en 
functie: handelaar: term: Eburovices (‘ijf-handelaren’) (stam) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: eburos*: ibor (oi.) ‘ijf’, gen. ibair [zie Boom: ijf: term: eburos*: 
ibor (oi.) (gen. sg. ibair, gen. pl. ibuir) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: eburos*: Mac Ibair (oi.) ‘zoon van de ijf’, persoonsnaam. Een 
(bekende) drager van deze naam wordt nergens vermeld. De naam zou 
verwijzen naar een oorspronkelijke verering van de ijf [zie Ivn: Mac (09) Ibair 
(Ierl.) (alg. persoonsnaam); Familierelaties: zoon: term: Mac Ibair (‘zoon van 
de ijf’) (persoonsnaam) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Echraide (oi.) ‘tweespan’, bijnaam van de godin Étaín (de vrouw 
van Midir). Deze naam bevestigt haar veronderstelde functie van zonnegodin. 
Paarden worden immers geassocieerd met de zon [zie Ivn: Étaín: ‘Echraide’ 
(Kelt.) (godin); God: ‘Godin van het tweespan’ (Echraide) (Kelt.); Wagen: 
tweespan: term: echraide (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: echtra (oi.) ‘avontuur’, een verhaal uit de Keltisch-heidense 
periode, waarin de held contact krijgt met de andere wereld of daarheen gaat, 
zoals een eilandparadijs. De echtra moet niet verward worden met de imram 
(zie aldaar). De echtrae horen thuis in de Koningscyclus-literatuur. Analyse: 
echtra eig. ‘naar buiten gaan’, dus ‘uitstapje’, vandaar ‘avontuur’ [zie 
Geschiedenis: aspect: beleven: term: echtra (lit.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Echtra Chormaic í Tír Tairngiri (oi.) ‘het avontuur van Cormac in 
het Land van belofte’, welk verhaal voorkomt in het Leabhar Buidhe Leacáin = 
eng. Yellow Book of Lecan. De titel wordt niet genoemd in Augusta Gregory, 
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maar de mythe van Manandáns drie verzoeken aan Cormac wordt in 
bovengenoemd verhaal behandeld. Cormacs vrouw  heet hier Eithne Thóebfoda 
ingen Dúnlaing. Elders is haar bijnaam Ollamna en haar vader Cathaír Mór. 
(vgl. ws. degruyter.com) [zie Literatuur: Koningscyclus: Echtra Chormaic í Tír 
Tairngiri (Kelt.); Mythe: Manandáns drie verzoeken aan Cormac (Kelt.); Ivn: 
Eithne (2) (Kelt.) (myth. fig.)]                          [Echtra Chormaic i Tir Tairngiri] 

Kelt. termen: Echtra Láegaire meic Crimthainn (co Mag Mell) (oi.) ‘de 
avontuurlijke reis van Láegaire mac Crimthann (naar Mag Mell)’, een echtra 
die thuishoort in de Koningscyclus en beschreven is in het Lebar na 
Núachongbála (Book of Leinster; fol. 275). In deze Manandán-mythe van 
Láegaire in Mag Mell wordt de vader van de held de koning van Connacht 
genoemd. In feite was hij koning van Laigin [zie Literatuur: Koningscyclus: 
Echtra Láegaire meic Crimthainn (co Mag Mell) (Kelt.); Mythe: Láegaire in Mag 
Mell (Kelt.); Ivn: Crimthann (1) (Kelt.) (koning van Laighin !); Ivn: Láegaire 
(Kelt.) (prins)]                         [Echtra Laegaire meic Crimthainn (co Mag Mell)] 

  60 

Kelt. termen: Echtra mac nEchach Muigmedóin (oi.) ‘het avontuur van de 
zonen van Eochaid Mugmedón’, een Middel-Iers verhaal uit de Koningscyclus 
over Níall Noígíallach (‘Níall van de negen gijzelaars’) en zijn koningschap. 
Níall, een van de zonen van Eochaid, ontmoet een oude lelijke heks die een 
kus verlangt. Níall gaat hierop in, waarna zij verandert in een aantrekkelijk 
meisje. Deze vrouw past in de categorie van de godin van Ierland, volgens De 
Vries Macha Mongrúad, ook bekend als Flaithius ‘Heerschappij’; vgl. de 
verhalen in Cóir anmann en Mór Muman [zie Literatuur: Koningscyclus: Echtra 
mac nEchach Muigmedóin (Kelt.); Geschiedenis: aspect: beleven: term: Echtra 
mac nEchach Muigmedóin (‘het avontuur van de zonen van Eochaid 
Mugmedón’) (lit.) (Kelt.)]                             [Echtra mac nEchach Muigmedoin] 

  58  59 

Kelt. termen: Echtra Thaidg mheic Chéin (mi.) ‘Het avontuur van Tadg mac 
Céin’. Deze titel wordt niet genoemd door Augusta Gregory, maar de inhoud, 
die overeenkomt met de mythe van Tadg op de eilanden van Manandán, is 
weergegeven in Silva Gadelica, vol. I, vanaf p. 342. Het verhaal is 
overgeleverd in het 15e-eeuwse Leabhar Mhic Cárthaigh Riabhaigh (eng. Book 
of Lismore) [zie Literatuur: Echtra Thaidg mheic Chéin (Kelt.); Geschiedenis: 
aspect: beleven: term: Echtra Thaidg mheic Chéin (‘het avontuur van Tadg 
mac Céin’) (lit.) (Kelt.)]                                        [Echtra Thaidg mheic Chein] 

  60 

Kelt. termen: Echtrae Chonnlai (oi.) ‘het avontuur van Connlae’, een oud 
verhaal dat tot de Koningscyclus gerekend wordt, over Connlae mac Cuinn (de 
zoon van Conn Cétchathach) die een vrouw van de áes síde ontmoet en met 
haar meegaat naar Mag Mell, waar koning Tethra heerst. Analyse: echtra 
‘avontuurlijke reis, onderneming’ [zie Literatuur: Koningscyclus: Conn- & 
Cormac-cyclus: Echtrae Chonnlai = Echtra Condla (Kelt.); Geschiedenis: 
aspect: beleven: term: Echtrae Chonnlai (‘het avontuur van Connlae) (lit.) 
(Kelt.); Ivn: Connlae mac Cuinn Chétchathaig (Kelt.) (prins)] 

  59 

Kelt. termen: elada (oi.) ‘poëzie, wetenschap’, gepersonifieerd als de 
voorouder van de god Ogma, de uitvinder van het ogam-schrift [zie Ivn: Elatha 
(Kelt.) (god); Taal: poëzie: term: elada (goddelijke personificatie) (Kelt.); 
Wetenschap: term: elada (goddelijke personificatie) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Elatha of Elada (oi.) ‘kunst, kennis’, d.w.z. ‘kunstvaardigheid 
m.n. als dichter’, koning van de Fomoren en vader van Lug (bijgenaamd 
Samildánach !) bij Ériu. Elatha’s andere zoon is Ogma, eveneens een god van 
intellectuele vaardigheden. Elatha kan beschouwd worden als cultuurbrenger 
(vgl. J. MacCulloch, ‘The religion of the ancient Celts’). Elatha zou de juiste 
spelling zijn, want Elathan is de genitief van Elatha. Alleen indien Elathan = 

  60 
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‘(hij) van de kunst’ is deze schrijfwijze toegestaan (bron: WP Elatha). [zie Ivn: 
Elatha (Kelt.) (god); God: ‘Kunst’ (Elatha) (Kelt.); Kunst en schrift: kunst: 
term: elatha (elada) (god) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Elcmar (oi.) ‘afgunstige’, een goddelijke dienaar van Dagda, 
behorend tot de Túatha Dé Danann. Hij is de echtgenoot van Eithne of Bóand 
(de rivier de Boyne), die een geheime relatie had met Dagda, waaruit Óengus 
Óc geboren werd. Óengus werd vervolgens opgevoed door Midir, Dagda’s 
halfbroer. Elcmar wordt soms gelijkgesteld aan Nechtan, een riviergod, of 
Nuadu. Analyse: elcmar (oi.) ‘afgunstig, jaloers’ (bron: G.S. Olmsted, ‘The 
gods of the Celts and the Indo-Europeans’; eDIL), maar de etym. is niet 
volkomen zeker [zie Ivn: Elcmar (Kelt.) (god); God: ‘Afgunstige’ (Elcmar) 
(Kelt.); Karakter en gedrag: afgunst: term: elcmar (adj.) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: emain (oi.) 1. ‘tweeling’, 2. ‘(versterkte) plaats’. De betekenis 
‘(versterkte) plaats’ zoals in Emain Macha ‘de tweeling van Macha’ kan zijn 
ontstaan door de aanwezigheid van twee heuvels, nl. bij Navan Fort en bij 
Armagh (< Ard Macha ‘Macha’s hoogte’) (bron: The collected works of W.B. 
Yeats, Simon & Schuster 1997). Analyse: emain < protokelt. *jemno-, vgl. lat. 
gemini, skt. yama [zie Familierelaties: tweeling: term: emain (Kelt.); 
Kosmografie en geografie: plaats: term: emain (Kelt.); Bouwwerk: burcht: 
term: emain (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Emain Ablach (oi.) ‘Emain van de appelbomen’, de mythische 
naam van het Isle of Man, de woning van de god Manandán, of van het Schotse 
eiland Arran ten zuidwesten van Glasgow. Analyse: 1. oi. aball ‘appelboom’ > 
ablach ‘van de/met de/rijk aan appelbomen’; 2. oi. Emain Ablach > mi. 
Emhain Abhlach > kymr. Ynys Avallach, misschien overgenomen o.i.v. 
persoonsnamen op –ach (zie Rachel Bromwich, ‘Trioed Ynys Prydein’) [zie Ivn: 
Mana: ‘Emain (1) Ablach’ (oi.) = mi. ‘Emhain Abhlach’ (mogelijk) (Eur.) 
(eiland, Kelt., Brits Kroonbezit); Ivn: Arran: ‘Emain (1) Ablach’ (oi.) = mi. 
‘Emhain Abhlach’ (mogelijk) (Schotl.) (eiland, tOv schiereil. Kintyre = Cinn 
Tire, c.a. North Ayrshire = Siorrachd Áir a Tuath); Boom: appelboom: term: 
aball: ablach (adj.) (‘rijk aan appelbomen’) (oi.) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: Énbarr (oi.) = ni. Aonbharr ‘schuimkop’, het paard van 
Manandán, waarop Lug rijdt. Analyse: Er zijn verschillende interpretaties 
mogelijk: 1. énbarr ‘schuim’ (James MacKillop, ‘A dictionary of Celtic 
mythology’, 2004; Sanas Cormaic) < en ‘water’ + barr ‘kop, haar, manen (v.e. 
paard)’ (d.w.z. wat bovenop staat)’, 2. énbarr ‘vogelkop’ (J. Rhys, ‘Studies in 
Arthurian legends’, 1891) < én ‘vogel’ + barr ‘kop’, 3. aenbharr ‘unieke 
manen’ (E. O’Curry ed., ‘The fate of the children of Tuireann’ (O’Curry), The 
Atlantis IV, 1863) < oen, mi. aen ‘één (uniek)’. Bovendien kan de term úan 
‘schuim’ in de betekenis van invloed zijn geweest. Dit paard wordt beschouwd 
als de personificatie van de brandingsgolven 
 
[zie Ivn: Énbarr (Kelt.) (paard); Dier: ‘Schuimkop’ (Énbarr = Aonbharr) 
(Cormac, MacKillop) (Kelt.); Dier: ‘Met de unieke manen’ (Énbarr = Aonbharr) 
(O’Curry, Gregory) (Kelt.); Lichaam: haar: manen: term: barr, en-/aon- 
(‘unieke manen’) (O’Curry) (paard) (Kelt.); Water: schuim: term: enbarr 
(aonbharr) (paard) (MacKillop) (Kelt.)]                                                 [Enbarr] 
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Kelt. termen: Englec ingen Elcmair (oi.), de dochter van Elcmar, bemind door 
Óengus Óc en ontvoerd door Midir (MD) of door Derc mac Ethamain (Gregory). 
Analyse: Betekenis onbekend. Misschien verwant met gliccus 1. 
‘schranderheid’, 2. ‘toverij’; en ‘enig, zeer’ [zie Ivn: Englec (Kelt.) (godin)] 
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Kelt. termen: Éo Mugna (oi.) ‘ijf of eik van Mugna’, die vermeld staat in de 
Dindshenchas, was een van de vijf heilige bomen in Ierland. Hij was ‘de zoon 
van de boom uit het paradijs’ en droeg allerlei soorten vruchten. Hij doet 
daarom denken aan de levensboom. (bron: Grigory Bondarenko, Conn 
Cétchathach and the image of ideal kingship in early medieval Ireland). 
Analyse: Mugna ‘grootste der opmerkelijke dingen’ of ‘grootste der neven’ 
(bron: ws. ucd.ie), maar het is niet duidelijk of Mugna een attribuut is van de 
boom of dat het woord een plaatsaanduiding is, en zo ja, welke. Éo ‘ijf’ kan 
ook een andere boom aanduiden [zie Boom: eik van Mugna (Ierl.)]   [Eo Mugna] 
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Kelt. termen: Eochu mac Maireda (oi.) zie Ríb(mi.)   - 

Kelt. termen: Eochu Ollathir Ruadrofessa (oi.) ‘paard-alvader-de rode die alles 
weet’, een bijnaam van Dagda, die lijkt te wijzen op een functie als zonnegod: 
a. het paard, IE *eku ̯o, is een wijdverbreid zonnesymbool; b. alvader, vgl. Odin 
als Allföður, is de hoogste god van de Túatha Dé Danann; c. de rode die alles 
weet, is de zon die alles ziet. Deze bijnaam komt ook gesplitst voor als Eochu 
Ollathir en Ruadh Rofhessa 
[zie Ivn: Dagda: ‘Eochu Ollathir Ruadrofessa’ (Kelt.) (god); God: ‘Paard-
alvader-de donkerrode die alles weet’ (Eochu Ollathir Ruadrofessa) (Kelt.); 
Paard: term: each: eochu (god) (Kelt.); Familierelaties: vader: term: athair, 
oll- (> ollathir ‘alvader’) (god) (Kelt.); Kleur: rood, donker-: term: roudo-*: 
Ruadrofessa (‘de donkerrode die alles weet’)  (zon/god) (Kelt.); Filosofie: 
kennis: term: fiss: ro-fessa (‘die alles weet’) (zon/god)) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Epona (lat.-gall.)‘merrie’, de Keltische beschermgodin van de 
paarden en de stallen in kringen van de legioensoldaten, en dus niet een 
psychopomp en godin van de onderwereld met het paard als dodendier, zoals 
het oudere onderzoek veronderstelde. Ook is ze niet een ‘grote koningin’ zoals 
haar evenknie in Wales, Rhiannon (De Vries). Epona’s cultusgebied zou beperkt 
zijn volgens De Vries, maar anderen (ws. celtnet.otg.uk; Ellis Davidson, ‘Roles 
of the Northern Goddess’) dichten haar een pan-Keltische status toe en 
bovendien een functie als vruchtbaarheidsgodin, aangezien merries in de 
landbouw werden gebruikt. Analyse: Epona < gall. epo < IE *eku̯o ‘paard’ [zie 
Ivn: Epona (Kelt.) (godin); God: ‘Merrie’ (Epona) (Kelt.); Paard: merrie: term: 
epona (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Equos (gall.), naam van een (onbekende) maand, een voorbeeld 
van een q-rest in het Gallisch, dat als een p-taal wordt beschouwd [zie Tijd: 
maand (Kelt.): Equos] 
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Kelt. termen: Érainn (oi.), een stam in Zuid-Ierland. Analyse: Érainn < 
protokelt. *Évernī (De Vries) of *Īwerni (Koch), waarvan de betekenis onbekend 
is. Uit *Īwerni ontstond de landnaam Hibernia Zie ook Latijnse termen: 
Hibernia; Griekse termen: Ίερνοι [zie Ivn: Ierland: Érainn (Kelt.) (volk)] 
                                                                                   [Erainn, Everni, Iwerni] 
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Kelt. termen: Ériu (oi.) ‘(vette) aarde’, 1. naam voor Ierland, 2. naam van een 
Ierse Terra Mater. Ze is de dochter van Delbáeth en Ernmas, de gemalin van 
Mac Gréine (‘zoon van de zon’) en de zuster van Fótla en Banba, eveneens 
Terra Matres. In Cath Maige Tuired (en Lady Augusta Gregory) wordt een vrouw 
Eri opgevoerd als de dochter van Delbáeth en de moeder van Bres. Hoewel de 
relaties hier afwijken, is het waarschijnlijk dat Eri dezelfde is als Ériu (vgl. 
Mary Jones). Ériu en haar gevolg ontmoette de zonen van Mil op de berg 
Uisnech, het oude cemtrum van Ierland. 
 
Analyse: Ériu < protogoid. *Īwerijū. Uit deze term kunnen ook Hiberio (St. 
Patrick, ‘Confessio’) en Iverio (The Antonine Itinerary) zijn ontstaan (bron: 
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John Koch (ed.), ‘Celtic culture’). Een uitgebreidere analyse is de volgende: 
Ériu < protogoid. *Īwerijū < protokelt. *φī-wer-jō(n) ‘land, aarde’ < IE 
*piHwerjon-, gerelateerd aan adj. √*piHwer ‘vet’, vgl. skt. pīvan, fem. pīvarī 
‘vet, vol, overvloedig’. De betekenis van Ériu is dan ‘(vette) aarde, land (van 
overvloed)’ (bron: WP Ériu en ws. web.archive.org (Univ. van Wales) 
 
[zie Ivn: Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land); Ivn: Ériu 
(2) (Kelt.) (godin); Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Ériu) (Kelt.); 
Kosmografie en geografie: aarde: term: ériu (land en godin) (Kelt.)]        [Eriu] 

Kelt. termen: Ernmas (oi.) ‘wapendood’, een Ierse moedergodin, die 
‘landeigenaresse’ wordt genoemd, de moeder van de volgende triaden: de 
godinnen van het land Ériu, Banba en Fótla; de oorlogsgodinnen Badb, Macha 
en Morrígu; en de goden Glonn, Gnim en Coscar. Haar andere zonen zijn 
Fiach(n)a mac Delbaíth (tevens de vader van Ériu, Banba en Fótla in LGE) en 
Ollom (Ollam) mac Delbaíth. Analyse: ernmas < íarn 1. ‘ijzer’, 2. ‘wapen van 
ijzer’ + bás ‘dood’, zodat de betekenis wordt: ‘dood door ijzer (of: een 
wapen’)’ (bron: Patricia Monaghan, ‘The encyclopaedia of Celtic mythology 
and folklore’) [zie Ivn: Ernmass (Kelt.) (godin); God: ‘Wapendood’ (Ernmas) 
(Kelt.); Dood en leven: dood: term: bás: ernmas (‘wapendood’) (godin) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Es Dara = Eas Dara (oi.) ‘waterval van de eik’, het huidige Baile 
Easa Dara (= eng. Ballysadare), dat inderdaad bekend is om zijn watervallen. 
Eas Dara komt voor in de mythe van de Tweede Slag van Mag Tuired, waarin de 
Fomoren aan land komen in Eas Dara. Analyse: es(s) ‘waterval’; dair ‘eik’ 
(gen. daro, later dara) [zie Ivn: Es (1) Dara (Ierl.) (topogr., tZv Sligo = Sligeach 
(stad), Co. Sligo = Sligeach, Connacht); Wateren: waterval: term: es dara 
(‘waterval van de eik’) (loc.) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Es Rúad (oi.) = Eas Rúaidh (ni.) ‘rode waterval’, volgens de 
traditie genoemd naar een zekere Áed Rúad die in de waterval verdronk, en 
daarom ook de Assaroe-waterval genoemd (ni. Eas Aoidh Ruaidh, de ‘waterval 
van Rode Áed’). Een andere naam is Cathleen’s Falls. De waterval lag bij Béal 
Átha Seanaidh (= eng. Ballyshannon, Co. Donegal), maar bestaat niet meer 
wegens de bouw van een waterkrachtstation. Ilbrecc, de zoon van Manandán, 
was verbonden met de síd van Es Rúad. Deze ligt niet ver van de voormalige 
waterval onder de huidige St. Anne’s Church en heet nu Mullaghshee (Mullach 
Sidhe), vroeger Sidh Aeodha Ruaidh of Sidhe-Aedha [zie Ivn: Es (2) Rúad (Ierl.) 
(verdwenen waterval, nu een krachtcentrale bij Ballyshannon = Béal Átha 
Seanaidh, Co. Donegal = Dún na nGall, Ulaidh)]                [Es Ruad, Eas Ruaidh] 

  60 

Kelt. termen: esu* (protokelt.) zie su* en *wesu (protokelt.)   - 

Kelt. termen: Esus (lat.-gall.) ‘verschrikkelijke’, een Keltische god van de 
gehangenen, het handelsverkeer en de beschermer van de zeelieden, functies 
waarin hij lijkt op de Romeins-Keltische Mercurius en de Germaanse Wodan-
Odin. Op grond hiervan moet hij als een der hoofdgoden van de Kelten worden 
beschouwd. Analyse: De betekenis van de naam is onduidelijk: 1. ~ bret. 
(h)euzuz ‘verschrikkelijk’ (Dom Martin), 2. ~ ital. aisus, esus ‘god’ en ~ etr. 
Erus (S. Bugge), 3. ~ lat. herus ‘heer, meester’ (F. Guiraud), 4. ~ protokelt. 
*esu ‘goed’, vgl. gr. ευς en skt. asura (J. Vendryes), 5. ~ IE *is ‘wensen’, dus 
een ‘wensvervuller’ (H. d’Arbois de Jubainville), 6. ~ IE *eis ‘energie, 
hartstocht’ (Th.F. O’Rahilly). De Vries kiest als betekenis ‘de verschrikkelijke’ 
i.v.m. Esus’ relatie tot het hangoffer [zie Ivn: Esus (Kelt.) (god); God: 
‘Verschrikkelijke’ (Esus) (Kelt.); Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: 
term: esus (vlgs De Vries, Dom Martin) (gall.) (adj.) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Étaín ingen Ailella (of: ingen Étair) (oi.) ‘hartstocht, dochter 
van Ailill (of Étar)’. In de Tochmarc Étaíne is ze de dochter van Ailill, de 
koning van Ulaid (in Togail Bruidne dá Derga is ze de dochter van Étar), en 
wordt ze de vrouw van Midir, later van de opperkoning Eochaid Feidlech 
(Gregory) of diens broer Eochaid Airem (andere var.). Misschien staat ze in 
relatie tot paardgodinnen als Epona en Rhiannon. Ze wordt in ieder geval 
beschouwd als een zonnegodin (vgl. Patricia Monaghan, ‘The encyclopedia of 
Celtic mythology and folklore’; zie ook Ralph O’Connor, ‘The destruction of Da 
Derga’s hostel’) en als een godin van de heerschappij. De naam Étaín wordt 
verschillend geïnterpreteerd: 1. jaloezie, hartstocht’ (John Koch, ‘Celtic 
culture’); 2. ‘de snelle’ (Monaghan); 3. ‘de schitterende’ (Julie Loar, 
‘Goddesses for everyday’); 4. ‘dageraad’ (John Rhys, ‘Arthurian legend’) [zie 
Ivn: Étaín ingen Ailella (of ingen Étair) (Kelt.) (godin); God: ‘Hartstocht’ 
(Étaín) (Kelt.); Karakter en gedrag: hartstocht: term: étaín (godin) (Kelt.)] 
                                                              [Etain ingen Ailella, Etain ingen Etair] 

  58  60 

Kelt. termen: Etan ingen Dían Cécht (oi.) ‘dichtkunst, dochter van Dían 
Cécht’, godin van de poëzie, de vrouw van Ogma, de cultuurbrenger, en de 
moeder van Cairbre, de dichter. Ze is dezelfde als Eadon, die genoemd wordt 
in de Ierse variant van de  Historia Brittonum (vert. James Henthorn) [zie Ivn: 
Etan (Kelt.) (godin); God: ‘Dichtkunst’ (Etan, Eadon) (Kelt.); Taal: poëzie: 
term: etan (eadon) (godin) (Kelt.)]                               [Etan ingen Dian Cecht] 

  60 

Kelt. termen: euzuz, heuzuz (bret.) ‘verschrikkelijk’, volgens Dom Martin 
verwant met Esus, de Keltische god [zie Karakter en gedrag: 
angstaanjagendheid: term: euzuz, heuzuz (bret.) (adj.) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: f: φatīr* (protokelt.) ‘vader’ (bron: wales.ak.uk) > oi. athair, 
athir. Volgens J. Loth ligt dit woord ten grondslag aan het tweede lid van 
gutuatros, een type Gallische priester. De Vries ziet echter een verband met 

skt. hotṛ ‘offeraar’ [zie Familierelaties: vader: term: φatīr* (protokelt.) 

(Kelt.)]                                                                   [phatīr, phatir, fatīr, fatir] 

  59 

Kelt. termen: fail Tomair (oi.) ‘ring van Thor’, de heilige ring in het heiligdom 
van Thor, waarop men een eed zweert [zie Sieraad: ring, heilige: ring van 
Thor: term: fail Tomair (Germ.-Kelt.)] 

  42 

Kelt. termen: Fáil-Inis (oi.), de onoverwinnelijke welp uit het land Ioruaidh, 
die de zonen van Tuirenn in het Ierse verhaal Aided Chlainn Tuirenn, voor Lug 
moeten zien te stelen. De hond bezat ook de mogelijkheid met haar huid 
water in wijn te veranderen, wanneer zij een bad nam in een bron. Analyse: 
De betekenis is niet duidelijk. Het kan een omkering zijn van Inis Fáil, het 
‘Eiland Fál’, d.w.z. Ierland [zie Ivn: Fáil Inis (Kelt.) (hond); Dier: ‘Eiland Fál’ 
(Kelt.); Dier: hond van de koning van Ioruaidh (Kelt.); Kosmografie en 
geografie: eiland: term: Inis, Fáil- (Eiland Fál’) (hond) (Kelt.)]  
                                                                                           [Fail Inis, Inis Fail] 

  60 

Kelt. termen: fáith (oi.) ‘ziener, profeet’, een term die overeenkomt met het 
Gallische ουατεις (pl.) = vates [zie Beroep en functie: rel. persoon: ziener: 
term: fáith (Kelt.); Beroep en functie: dichter: term: fáith (Kelt.)]         [faith] 

  59 

Kelt. termen: Falias (oi.), een van de steden van de TDD, waar Morias woonde 
en vanwaar ze de Lía Fáil, de steen van het lot, meenamen. Falias kan 
samenhangen met de naam van deze steen, Fál (bron: S.P. MacLeod, ‘Celtic 
myth and religion) [zie Bouwwerk: stad der goden: ‘Falias’ (Kelt.)]            [Fal] 

  60 

Kelt. termen: feidil (oi.) ‘volhardend’, als Feidlech een bijnaam van koning 
Eochaid mac Find [zie Ivn: Eochaid (02) (Kelt.) (koning); Karakter en gedrag: 
standvastigheid: term: feidil: Feidlech (koning) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: feis (oi.) ‘feest’, m.n. een gevestigd, zich herhalend feest (zie 
ook óenach) [zie Feest: term: feis (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: Félire Óengusso Céli Dé (oi.) ‘(religieuze) kalender van Óengus, 
de dienaar Gods’, een martyrologie uit ca 800, geschreven door bisschop 
Óengus mac Óengobann = Óengus van Tallaght (Tamhlacht) = Óengus the 
Culdee (= Céile Dé). De Céili Dé vormden een religieuze hervormingsbeweging 
van monniken. Analyse: félire ‘kalender’, m.n. een religieuze kalender met de 
vermelding van de sterfdagen van de Christelijke martelaren; céile ‘dienaar, 
metgezel’, pl. céili. Zie ook: Whitley Stokes, ‘The martology of Oengus the 
Culdee’, London 1905 in het midden van elk nemeton 
[zie Literatuur: Félire Óengusso Céli Dé (door bisschop Óengus mac 
Óengobann) (Kelt.); Beroep en functie: dienaar: term: céile dé (‘dienaar 
Gods’) (eng. culdee) (lid van een rel. hervormingsbeweging) (Chr.-Kelt.); Ivn: 
Óengus (2) mac Óengobann (Ierl.) (bisschop)]             [Felire Oengusso Celi De] 
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Kelt. termen: Fer Ferdiad, de ontvoerder van Tuag, zie Fer Fí (oi.)   - 

Kelt. termen: Fer Fí (oi) = Fer Í (oi.) = Fer Fiugail (oi.) = Fer Fidail (oi.) = Fer 
Ferdiad (Gregory), god, harpspeler en druïde, bode en pleegzoon van 
Manandán, die hem naar het hof van Conaire Mór zendt om de maagd Tuag te 
ontvoeren. De eerste variant van zijn naam komt voor in MD 4, nr. 14 ‘Tuag 
Inber’. Fí (‘gif, kwaad’) is een verhaspeling van Í (‘ijf’), dat dus zijn eigenlijke 
bijnaam was, vgl. zijn vaders naam, Eógabal of Eógobal ‘ijftak’. Fer Í, die de 
gedaante van een dwerg zou hebben, is de vader of de broer van de 
godinnenzusters Áine en Grain. De derde variant komt voor in BD, nr. 46 ‘Tuag 
Inbir’. De vierde variant wordt genoemd in RD, nr. 141 ‘Tuag inbir ocus Loch n-
Echach’. Augusta Gregory gebruikt de naam Fer Ferdiad, maar Ferdiad is de 
beroemde held en pleegbroer van Cúchulainn [zie Ivn: Fer (1) Fí (Kelt.) 
(goddelijke musicus)]                                                                  [Fer Fi, Fer I] 

  60 

Kelt. termen: Fer Fidail (oi.) zie Fer Fí (oi.)   - 

Kelt. termen: Fer Fiugabail (oi.) zie Fer Fí (oi.)   - 

Kelt. termen: Fer Í (oi.) zie Fer Fí (oi.)   - 

Kelt. termen: Ferchuitred Medba (mi.) zie Cath Bóinde (mi.)   - 

Kelt. termen: Fergus (oi.) (alg.) ‘man van kracht’, d.i. ‘viriele man’, algemene 
Oud-Ierse naam, zoals Fergus mac Róich. Analyse: fergus < fer (ni. fear) ‘man’ 
+ gus ‘kracht, felheid, viriliteit’ [zie Ivn: Fergus (3) (Kelt.) (alg. irs. 
persoonsnaam); Geslacht en rijpheid: man, viriele: term: fergus (held/god) 
(Kelt.); Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid: term: gus, fer- (‘(man van) 
viriliteit’) (held) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Fergus Fithchiollach mac Buidb Deirg (mi.) ‘man van kracht, de 
schaakspeler’, zoon van Bodb Derg’, die met zijn broer tijdens een tocht nabij 
de monding van de rivier de Bann in Ulaid de vier kinderen in hun 
zwanengedaanten ontmoetten en met hen spraken. Analyse: O’Duffy / 
O’Looney (Oide Cloinne Lir, 1883) meent dat Fithchiollach (vgl. oi. fidchellach 
‘fidchell-speler’, ni. ficheallach = ficheallaí ‘schaakspeler’) een schrijffout is 
en moet zijn Fáith-Chiallach ‘met de vooruitziende blik’ (vgl. ni. fáidh 
‘ziener’; ni. ciallaigh ‘uitleggen’), maar volgens eDIL betekent fáithchíallach 
(oi.) ‘figuurlijk, allegorisch’ en komt fáith- van fáth (oi.) ‘vaardigheid’, 
chíallach (oi.) ‘intelligent, wijs’ [zie Ivn: Fergus (1) Fithchiollach mac Buidb 
Deirg (Kelt.) (god); God: ‘Viriele man’) (Fergus) (Kelt.); God: ‘Schaker’ 
(Fithchiollach) (Kelt.); Geslacht en rijpheid: man, viriele: term: fergus 
(held/god) (Kelt.); Beroep en functie: schaakspeler: term: fidchellach: 
Fithchiollach (god) (Kelt.); Mythe: Het lot van de kinderen van Ler: ep. 5: de 
ontberingen op Sruth na Maoile (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Fergus mac Róich (oi.), voormalige koning van Ulster en een 
minnaar van Medb. Ailill, Medbs latere gemaal, liet hem doden. Fergus zou een 
groot geslachtsdeel hebben gehad en zou Medb in één keer hebben kunnen 
bevredigen. Analyse: Fergus 1. < fear ‘man’ + gus ‘kracht’ (bron: Henry 
Marrison, ‘Surnames of the United Kingdom’) betekent ‘man van kracht’, 
d.w.z. ‘mannelijke potentie of viriliteit’, 2. < Viro-gustis ‘virtus militaris’, 
hetgeen Much in verband brengt met de Germaanse godin Vagdavercustis. Zie 
ook Latijnse termen: inscriptie: Vagdavercusti en Latijnse termen: virtus [zie 
Ivn: Fergus (2) mac Róich (Kelt.) (held); Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid: 
term: gus, fer- (‘(man van) viriliteit’) (held) (Kelt.)]            [Fergus mac Roich] 
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Kelt. termen: Fiachna mac Retach (oi.) ‘raaf, zoon van Retach’. Fiachna mac 
Retach is lid van de Síde uit Mag Mell, die prins Láegaire om hulp vraagt om 
zijn vrouw, die ontvoerd is terug te krijgen. De n.sg. van Retach wordt nergens 
vermeld. Analyse: mogelijk Fiachna < fiach (oi.) ‘raaf’ [zie Ivn: Fiachna mac 
Retach (Kelt.) (god); God: ‘Raaf’ (Fiachna) (Kelt.); Vogel: raaf: term: fiach: 
Fiachna (god) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: fian (pl. fianna) (oi.) ‘strijdgroep’ van jonge (nog landloze) 
edelen in het oude Ierland die de orde handhaafde. Meestal wordt het 
meervoud gebruikt voor de strijders die door Finn Mac Cumhaill geleid werden. 
Ze worden ook nl. Feniërs of eng. Fenians genoemd [zie Sociologie: 
gemeenschap, militaire: term: fian (pl. fianna) (Kelt.); Sociologie: 
gemeenschap, militaire: ‘Fianna’ = ‘Feniërs’ (Kelt.) 
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Kelt. termen: Fid nGaible = Fid nGabli (oi.) ‘woud van Gaible’, ontstaan 
doordat Gaible de zoon van Etadon, de zoon van Nuadu, de twijgen afpakte 
waarmee Ainge, Dagda’s dochter, een nieuw vat wilde maken. Uit deze 
twijgen, die hij weggooide, ontstond een bos. Het woud moet in de omgeving 
van Ráth Iomgháin (Ráith Imgain = eng. Rathangan) gelegen hebben op de 
grens van de huidige Co. Kildare en Co. Offaly. De naam van het bos is 
overgegaan op die van een rivier, de Abhainn Fhiodh Gaibhl, d.i. eng. Figile 
(Feegile) [zie Vegetatie: woud: ‘Fid nGaible’ (Kelt.); Vegetatie: woud: term: 
fid nGaible (‘woud van Gaible’) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Figol (oi.) ‘priester’, naam van een druïde-god van de TDD, die 
zijn magie gebruikt tegen de Fomoren. Analyse: Figol misschien ~ figel(l) 
‘religieuze rite’ (bron: Elizabeth Gray, ‘Cath Maige Tuired’); figol is dan 
degene die de rite uitvoert, de priester  [zie Ivn: Figol mac Mámois (Kelt.) 
(druïde-god); God: ‘Priester’ (Figol) (Kelt.); Rite: rituele handeling: term: 
figel: Figol (nom. ag.) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: fili (oi.) (gen. filed) 1. oorspronk. ‘ziener’, 2. ‘dichter’, 3. 
‘geleerde’. Caesar heeft opgetekend dat sommige jongens uit de Gallische 
adel bij de druïden een opleiding van twintig jaar volgden. De leer der 
druïden, die geheim was en niet op schrift gesteld mocht worden, bestond uit 
astronomie, geografie, natuurkennis, geneeskunst, theologie en kennis over de 
zielsverhuizing. Bovendien moesten de studenten in Ierland 350 
geschiedenisverhalen uit hun hoofd leren. Daarna was het hun toegestaan het 
priesterambt te bekleden. Overigens waren het ambt van fili en dat van druïde 
niet identiek. De fili is in de eerste plaats een profetisch dichter en geleerde; 
de term verving misschien het oude vates. De druïde hield zich meer met 
godsdienstige zaken bezig. Analyse: fili < protokelt. *widluios < IE *u̯el- (1) 
‘zien’ (WP Fili); vgl. Germ. termen: Veleda (germ.) [zie Beroep en functie: rel. 
persoon: ziener: fili (Kelt.); Beroep en functie: dichter: term: fili (Kelt.); 
Beroep en functie: studie: meester: term: fili (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Findemna (oi.) ‘innemende drieling’, drie broers, Bres, Nár en 
Lothar, een drieling, die gezamenlijk bij hun zuster Clothru Lugaid (tri) Riab 
nDerg (‘Lugaid van de (drie) rode littekens’) verwekten. Anderen (WP Clothru) 
menen dat er sprake is van twee rode strepen waardoor Lugaid in drie delen 
verdeeld wordt: boven lijkt hij op Bres, in het midden op Nár en van onderen 
lijkt hij op Lothar. Analyse: Findemna < Find ‘innemend’ + e(a)mna, pl. van 
e(a)main ‘tweeling’, hier dus ‘drieling’ (bron: G. Dumézil, ‘Destiny of a king’; 
T. Kramgrelidze e.a., ‘Indo-European and the Indo-Europeans ..’) [zie 
Familierelaties: drieling: ‘Findemna’ (Kelt.) (bijnaam van de drie zonen van 
koning Eochaid Feidleach); Familierelaties: drieling: term: emna, find- 
(‘innemende drieling’) (drie koningszonen) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Findias (oi.), een van de steden van de TDD, waar Arias woonde 
en vanwaar ze de speer van Lug meenamen. Findias kan het woord oi. find 
‘wit, schitterend, gezegend’ bevatten (bron: S.P. MacLeod, ‘Celtic myth and 
religion)  [zie Bouwwerk: stad der goden: ‘Findias’ (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: findruine (oi.) ‘helder brons’, een metaal van een onbekende 
legering en met een waarde tussen goud en brons. De term komt voor in de 
beschrijving van de wagen van Mog Roith, een figuur uit de Ierse overlevering, 
van wie men vermoedt dat hij een zonnegod is geweest. De kleur van de 
wagen past dan goed bij een dergelijke functie [zie Aardmaterie: brons: term: 
findruine (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Fir Bolg (oi.), een mythisch demonenvolk dat volgens de Lebor 
Gabála Érenn Ierland veroverd zou hebben. De naam echter is waarschijnlijk 
afgeleid van de naam van de Keltische stam der Belgae. Beide woorden Bolg en 
Belgae kunnen verwant zijn aan oi. bolg, bolc ‘zak’, nl. balg, verbolgen, 
gebelgd. Ze zouden dan verwijzen naar de ‘opgeblazenheid’ van krijgswoede 
(bron: WP Fir Bolg (John Koch). Fir betekent ‘mannen, mensen’ [zie Geest: 
demon: groep: ‘Fir Bolg’ (Kelt.); Mens: volk: term: fir bolg (Kelt.) (myth. 
volk)] 
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Kelt. termen: Fir Domnann = Domnainn (oi.), een mythisch volk dat volgens de 
Lebor Gabála Érenn Ierland veroverd zou hebben. De naam echter is 
waarschijnlijk afgeleid van de Keltische stam der Dumnonii. Fir betekent 
‘mannen, mensen’ [zie Ivn: Fir Domnann (Kelt.) (semi-mythisch volk); Mens: 
volk: term: fir domnann (Kelt.) (myth. volk)]                             [Fir Domnainn] 
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Kelt. termen: flaith (oi.) 1. (fem.) ‘heerschappij’. Flaith Érinn ‘de 
heerschappij over Ierland’ is de (bij)naam van de godin van Ierland. Deze godin 
verschijnt in vele gedaanten aan kroonprinsen en gaat met hen een relatie 
aan. Bij de installatie van een nieuwe opperkoning vindt het heilig huwelijk 
(banais rígi) plaats. Volgens J. Weisweiler is er een relatie tussen de woorden 
flaith ‘heerschappij’ en laith ‘bier’, aangezien er drank wordt aangeboden bij 
het aanvaarden van de heerschappij, 2. ‘koninkrijk’, 3. (masc.) ‘heerser, 
prins, lid van de krijgsadel’, pl. flaithi ‘heren’ de Iers-Keltische term voor de 
krijgsadel die de grond in bezit heeft. De adel behoort tot de vrije groep 
(airig, pl. airech). Analyse: flaith < protokelt. wlatīs [zie Ivn: Flaith Érinn 
(Kelt.) (bijnaam van elke godin die (de heerschappij over) Ierland 
symboliseert); Heerschappij: term: flaith (Kelt.); Heerschappij: term: flaith 
Érinn (‘de heerschappij over Ierland’) (godin) (Kelt.); God: ‘Heerschappij’ 
(Flaith Érinn) (Kelt.); Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: 
aristocratie: term: flaithi (Kelt.); Heerser: leider: term: flaithi (pl.) 
(krijgsadel) (Kelt.)]                                                              [Flaith Erinn] 
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Kelt. termen: flaith: Flaithius (oi.) ‘heerschappij’, naam van de verschijning 
die de Terra Mater van Ierland, in dit geval Macha Mongrúad, aanneemt, nadat 
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ze met de prins (de kandidaat-koning) de liefde heeft bedreven. Hierdoor 
wordt de prins tot koning. Ook de godin Medb, die de minnares is geweest van 
de koningen uit alle delen van Ierland, vertegenwoordigt de flaithius [zie Ivn: 
Macha (2): ‘Flaithius’ (Kelt.) (godin, de dochter van Áed Rúad); God: 
‘Heerschappij’ (Flaithius) (Kelt.); Heerschappij: term: flaith: Flaithius (godin) 
(Kelt.); Mythe: Macha Mongrúad als afschrikwekkende vrouw (Echtra mac 
nEchach Muigmedóin) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Flaithius (oi.) zie flaith: Flaithius (oi.)   - 

Kelt. termen: Foel Famau, Y (kymr.) ‘de heuvel der moeders’, het hoogste 
punt van de Clwydische bergketen in Denbighshire. De heuvel wordt ook Moel 
Famau genoemd. In tegenstelling tot het vasteland waar wateren worden 
geassocieerd met godinnen, kunnen op de Britse eilanden hoogten in verband 
worden gebracht met vrouwelijke godheden [zie Ivn: Foel Famau (Wales) 
(berg, tWv Mold (tWv Chester), grens Sir Ddinbych = Denbighshire en Sir y 
Fflint = Flintshire); Aardhoogte: berg: term: Foel = Moel Famau, Y (‘de heuvel 
der moeders’) (Wales)]                                       [Y Foel Famau, Y Moel Famau] 
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Kelt. termen: Fomoir (sg.), Fomoire (pl.) (oi.) ‘onderaardse demon’. De 
Fomoire waren de vijanden van de Túatha Dé Danann, tegen wie zij o.l.v. 
Balor met het ene oog vochten in de Tweede slag bij Mag Tuired. Tethra was 
een koning der Fomoren, maar ook koning van het eilandparadijs Mag Mell; hij 
verenigt in die zin een negatieve en een positieve kant. Een andere bekende 
(half)Fomoir is Bress, de zoon van de Fomoren-koning Elatha en Ériu van de 
Túatha Dé Danann. Volgens De Vries waren de Fomoren oorspronkelijk goden, 
maar zijn zijn gedemoniseerd. Daarom behoort de Tweede slag bij Mag Tuired 
tot de categorie ‘strijd tussen goden’. Analyse: De betekenis van Fomoir is niet 
duidelijk: fo ‘onder, beneden’; moir < 1. mur ‘zee’, dus de ‘onderzeese 
(demon)’ (Rhys en de ME Ierse auteurs), 2. < mór ‘groot’, dus de 
‘onder(aardse) reus’, 3. < mor (IE *mer ‘slijten, verwonden’, vgl. Morrígan) 
‘mare’, dus de ‘onder(aardse) demon’ (Stokes, Thurneysen) (bron: WP 
Fomorians) [zie Geest: demon: groep: ‘Fomoren’ (= oi. Fomoire) (Kelt.); 
Geest: demon: term: moir, fo- (‘onderaardse demon’) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Foras Feasa ar Éireann (irs.) ‘grondslag van kennis omtrent 
Ierland’, ook wel ‘Geschiedenis van Ierland’ genoemd, een werk uit 1634 van 
de Ierse priester Seathrún Céitinn, wiens naam gewoonlijk verengelst is tot 
Geoffrey Keating [zie Literatuur: Foras Feasa ar Éireann (door Seathrún 
Céitinn) (Kelt.); Wet en orde: orde: grondslag: term: Foras Feasa ar Éireann 
(‘grondslag van kennis omtrent Ierland’) (lit.) (Kelt.)]  
                                                       [Foras Feasa ar Eireann, Seathrun Ceitinn] 
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Kelt. termen: Fótla = Fódla (oi.) ‘gras- of heideveld’, een Ierse Terra mater, 
de dochter van Ernmas, de gemalin van Mac Cécht (‘zoon van de ploeg’) en de 
zuster van Ériu en Banba, beiden eveneens Terra Matres. Fótla en haar gevolg 
ontmoette de zonen van Mil op de berg Naini of Ebliu (ni. Sliabh Eibhlinne, 
eng. Slieve Felim-gebergte of de nabij gelegen Mathair-Shliabh (‘moeder-
berg’, vlgs P. Monaghan) in Co. Limerick, t.O.v. Limerick) (bron: WP Fótla). 
Fótla staat ook symbool voor heel Ierland, zoals in de naam van de hoge koning 
Eochaid, bijgenaam Ollam Fódla (‘grote leraar of leider van Fódla’). Analyse: 
Fótla ‘swarded’, dus land, bedekt met grasvelden of veengronden (bron: ws. 
theses.univ-lyon2.fr/documents, noot 637: vlgs Ó hÓgáin) [zie Ivn: Fótla (2) 
(Kelt.) (godin); God: ‘Weide’ (Fótla) (Kelt.); Kosmografie en geografie: gebied: 
veld: term: fótla (godin) (Kelt.); Ivn: Ierland: ‘Fótla’ (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) 
(land)]                                                                                        [Fotla, Fodla] 
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Kelt. termen: Fragarach (ni.) zie Frecraid (oi.)   - 
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Kelt. termen: Freagarthach (ni.) zie Frecraid (oi.)   - 

Kelt. termen: Frecraid (oi.) = Fragarach (ni.) = Freagarthach (ni.) 
‘antwoorder’, d.w.z. ‘wreker, vergelder’, het zwaard van Manandán, gedragen 
door Lug. Analyse: frecraid (oi.) ‘antwoorder’. Analyse: frecraid ‘antwoorder’ 
< frecae 1. ‘antwoorden’, 2. ‘beantwoorden’, ‘wreken’ (een aanval) [zie 
Wapen: zwaard van Manandán: ‘Frecraid’ = ‘Fragarach’= ‘Freagarthach’ 
(Kelt.); Taal: antwoord: term: frecraid (fragarach, freagarthach) (nom. ag.) 
(zwaard) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Fúamnach (oi.) ‘lawaaimaakster’, de jaloerse en wraakzuchtige, 
maar toverkundige vrouw van de god Midir, beiden leden van de TDD. 
Fúamnach verdreef Étain, de minnares van Midir, door haar in een vlieg te 
veranderen. Zelf werd ze ten slotte door Óengus Óc gedood wegens haar 
bedriegelijke insinuaties. Analyse: fúamnach adj. bij fúaimnech ‘het maken 
van geluid’, dus ‘luidruchtig, klaaglijk, herriemaakster’ [zie Ivn: Fúamnach 
(Kelt.) (godin); God: ‘Lawaaimaakster’ (Fúamnach) (Kelt.) (godin); Geluid: 
lawaai: term: fúamnach (adj.) (godin) (Kelt.)]                                [Fuamnach] 

  60 

Kelt. termen: gabim (oi.) ‘ik geef’; vgl. Latijnse termen: inscriptie: Gabiae 
[zie Bezit en roof: gave: term: gabim (‘ik geef’) (Kelt.)] 

  49 

Kelt. termen: gae (oi.) 1. ‘speer’, ‘speerpunt’, 2. ‘lichtstraal’   - 

Kelt. termen: Gae Bulg (oi.) ‘buikspeer’, naam van de speer van Cúchulainn. 
Analyse: Men is het niet eens over de betekenis van het tweede element. Het 
eerste gae is ‘speer’. Het tweede bulg(a) of bolg(a) kan drie mogelijk 
mogelijke betekenissen hebben: 1. bolg ‘buik, zak’ (alg. opvatting), 2. = bolc 
(*bulko) ‘gat, snede, breuk, kloof’ (Joseph Loth, Kuno Meyer), 3. < protokelt. 
*balu-gaisos ‘dodelijke of dodelijke pijn veroorzakende speer’, waarna de 
betekenis verloren ging en men gae toevoegde, zodat in feite een tautologie 
ontstaat (Eric Hamp) (bron: WP Gáe Bulg) [zie Wapen: speer van Cúchulainn: 
‘Gae Bulg’ (Kelt.); Wapen: speer: term: gae bulg (‘buikspeer’?) (Cúchulainns 
wapen) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: gae: Tlachtga (oi.) ‘aardspeer’, 1. een vrouwelijke druïde, de 
dochter van Mog Roith, eveneens een druïde (zie aldaar), maar waarschijnlijk 
oorspronkelijk een zonnegodin. Haar vader was nl. de uitvinder van een 
‘vliegende machine’ en zijn naam betekent ‘gewijd aan het wiel’. Bovendien 
werd op de Tlachtga-heuvel een vuurfestival gehouden dat verband hield met 
de (hoop en verzekering van de) verrijzenis van de zon in het komende jaar. 
Het vuur was te zien als een zuil van licht (ook vanuit Tara), wat de naam 
‘aardspeer’ kan verklaren. (Vergelijk Śiva’s ‘zuil van licht’ op  de berg 

Aruṇācala bij Tiruvannamalai). Analyse: Tlachtga < tlacht ‘aarde’ + gae ‘speer’ 

(bron: ws. maryjones.us). Overigens geeft de ws. EDIL (smo.uhi.ac.uk) voor 
tlacht ‘bedekking, bescherming, kleding’. 
2. de Ierse naam voor de Hill of Ward tussen Baile Átha Buí (eng. Athboy) en 
An Uaimh (eng. Navan) in County Meath, waar het vuurfestival ter ere van de 
godin-druïde Tlachtga werd gevierd. De heuvel is een zeer oude ceremoniële 
plaats 
[zie Ivn: Tlachtga (1) (Kelt.) (godin-druïde, de dochter van Mog Roith); Ivn: 
Tlachtga (2) (Ierl.) (heuvel, tOv Athboy = Baile Átha Buí, Co. Meath = An Mhí, 
Laighin); God: ‘Aardspeer’ (Tlachtga) (Kelt.); Wapen: speer: term: gae: ga, 
tlacht- (‘aardspeer’) (godin-druïde/heuvel) (Kelt.); Feest: 1. naam: Samuin 
(dodenfeest, vuurfestival en feest ter ere van de godin-druïde Tlachtga aan 
het begin van de winter (november)) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: Gaer (oi.) zie Orbsiu of Oirbsen (oi.)   - 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

Kelt. termen: Gaileoin (oi.), een mythisch volk dat volgens de Lebor Gabála 
Érenn Ierland veroverd zou hebben. De naam echter is waarschijnlijk afgeleid 
van de Keltische stam der Laighin uit Leinster = Laighin [zie Ivn: Gáileóin 
(Kelt.) (semi-mythisch volk)] 

  58 

Kelt. termen: Gall-Gaedhil (e.var.) (mi.) ‘buitenlandse Gaels’, een 
bevolkingsgroep met een gemengde Noord-Germaanse en Keltisch-Ierse 
achtergrond, die Gaelisch sprak. Ze noemden zichzelf Austmenn (vgl. 
Oxmanstown in Dublin) i.t.t. Vestmenn (de Gaels). Andere benamingen zijn 
o.a. Norse-Gaels (bron: WP) [zie Ivn: Gall-Gaedhil (Ierland) (gemengde 
bevolkingsgroep); Kosmografie en geografie: gebied: buitenland: term: Gall-
Gaedhil (‘buitenlandse Gaels’) (Kelt.) (bevolkingsgroep)] 

  58 

Kelt. termen: geis (oi.) ‘taboeregel’, pl. gessi. Taboeregels waren vooral 
bedoeld om de koning te beschermen tegen gevaren. Het gaat hier om de 
sacrale koning, want indien hij een taboe doorbreekt, gaat niet alleen hij zijn 
noodlot tegemoet, maar veroorzaakt ook het onheil van land en volk. Het 
ontstaan van de verschillende regels is duister. De taboes kunnen te maken 
hebben met een voorval met schadelijke gevolgen in het verleden of met 
diepgewortelde primitieve overtuigingen en ideeën. Analyse: De term is in 
verschillende vormen overgeleverd: sg. geis, geas, geiss, ges; pl. gessi, geasa, 
gessa. Etym.: wrsch. ~ guidid ‘bidden, verzoeken’ [zie Ethiek: verbod: taboe: 
term: geis (pl. gessi) (Kelt.)] 

  59  60 

Kelt. termen: geis: sogeis (oi.) ‘van een goede taboe’, in de uitdrukking uit 
Tecosca Cormaic: rop sogeis lett. ‘hij zal van een goede taboe zijn’, d.w.z. 
dat hij (de koning) zijn taboeregels nakomt, zodat zijn koningschap heilzaam 
is. Analyse: de prefix so- ‘goed’ is verwant aan skt. su- [zie Ethiek: verbod: 
taboe: term: geis, so- (‘een goede taboe’) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: Gilla Decair (oi.) ‘lastige dienaar’, een bijnaam van de god 
Manandán, die in de gedaante van een dienaar Find mac Cumail en diens 
mannen naar Tír fó thuinn, het ‘Land –Ondergolf’, voert. Het verhaal, waaraan 
Augusta Gregory kort refereert, is gebaseerd op Echtra an ghiolla dhecair (‘het 
avontuur van de lastige dienaar’) uit de Finn-cyclus. Analyse: gilla ‘dienaar’; 
decair, deccair ‘lastig’ [zie Ivn: Neptunus (2): Manandán mac Lir: ‘Gilla Decair’ 
(Kelt.) (god); God: ‘Lastige dienaar’ (Gilla Decair) (Kelt.); Beroep en functie: 
dienaar: term: gilla decair (‘lastige dienaar’) (god) (Kelt.); Mythe: Manandán 
als de Gilla Decair bij Find en de Fianna (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Gilvaethwy (kymr.), een Kymrische sagenfiguur uit het verhaal 
van Math fab Mathonwy (Mabinogion). Waarschijnlijk is hij een latere 
toevoeging (bron: traditionalharp.co.uk) [Ivn: Gilvaethwy (Kelt.) (sagenfig.)] 

  59 

Kelt. termen: glas (oi.) 1. ‘boei, slot’, 2. ‘groen-grijs-blauw’, een kleur die 
m.n. van toepassing is op vegetatie, zoals gras en bomen, maar ook op metaal 
en ijs, 3. ‘stroom’, 4. ‘klacht’. In het geval van Goídel Glas denkt Augusta 
Gregory blijkbaar aan de kleur van metaal: ‘Gaedhal Glas, met de Glanzende 
Wapenrusting’ [zie Ivn: Goídel: ‘Glas’, ~ (Kelt.) (sagenfig.); Kleur: groen: 
term: glas (‘groen-grijs-blauw’) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Glas Gaibhnenn (oi.) ‘grijs kalf’, de naam van een zeer 
productieve koe die in het bezit was van Cian en die een rol speelt in het 
verhaal over de geboorte van Lug: Balor steelt de koe, Cian gaat erachteraan 
en ontmoet zo Ethlinn, Balors dochter en later moeder van Lug. Analyse: glas 
‘grijs’, d.w.z. een kleur, variërend van groenachtig tot blauwachtig; gaibhnenn 
< gamuin ‘kalf, pink’ (bron: WP Glas Gaibhnenn, cit. Patrick Power 1917) [zie 
Ivn: Glas Gaibhnenn (Kelt.) (koe); Dier: ‘Grijs kalf’ (Glas Gaibhnenn) (Kelt.); 
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Rund: koekalf: term: gamuin: gaibhnenn, glas (‘grijs kalf’) (myth. koe) (Kelt.); 
Bezit en roof: bezit van de koe Glas Gaibhnenn (Kelt.)] 

Kelt. termen: glenn: Glend in Máta .i. seilchi sin (oi.) ‘de vallei van Mata, de 
zeeschildpad’ in Brug na Bóinne. Een seilche is een dier met een harde schaal 
op hun rug, zoals  een zeeschildpad (turtle) of een slak, maar dit beest, 
genaamd Mata (of Máta) kan ook een fantasiemonster zijn: hij had zeven 
koppen en was 42 meter groot. Hij kon in ieder geval een man in volle 
wapenrusting meesleuren. Ten slotte werd hij gedood door de Ieren (MD en 
RD). De Glenn in Matae of Glenn an Mata kan niet gelocaliseerd worden in 
Brug na Bóinne [zie Ivn: Glenn an Mata (Ierl.) (onbekende vallei, in Brug na 
Bóinne, tWv Drogheda = Droichead Átha, Co. Meath = An Mhí); Ivn: Mata (Kelt.) 
(monster); Aardformatie: dal: terem: glenn an Mata = glenn in Matae (‘vallei 
van Mata’) (Kelt.) (Ierl.); Dier: schildpad, zee-: term: seilche (Kelt.)]  
                                                                                               [Glend in Mata] 
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Kelt. termen: goban (oi.) ‘smid’ [zie Beroep en functie: ambachtsman: smid: 
term: goban (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: goban: Gobban Saer = Gobán Saor (oi.), een legendarische 
bouwmeester (saer of saor ‘bouwer’) uit de volksoverlevering van Ierland, die 
zeer waarschijnlijk zijn oorsprong vindt in de god Goibniu, de goddelijke smid 
(zie aldaar). Van Gobban Saer heeft de kerk een heilige gemaakt: St. Gobban, 
de bouwer van veel kerken [zie Ivn: Vulcanus (3): Goibniu: Gobban Saer = 
Gobán Saor (Kelt.) (sagenfig.); Beroep en functie: ambachtsman: 
bouwmeester: term: saer = saor: Gobban Saer = Gobán Saor (Kelt.) (sagenfig.)] 
                                                                              [Gobban Saer, Goban Saor] 
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Kelt. termen: goban: Gofannon (kymr.), een Kymrische sagenfiguur uit het 
verhaal van Culhwch en Olwen (Mabinogion), een verre weerklank van de Ierse 
smidsgod Goibniu. Hij is een van de kinderen van de godin Dōn. Een van 
Gofannons taken was de ploeg van zijn broer Amaethon te scherpen [zie Ivn: 
Vulcanus (3): Goibniu: Gofannon fab Dōn (Kelt.) (sagenfig.-god); God: ‘Smid’ 
(Gofannon) (Kelt.); Beroep en functie: ambachtsman: smid: term: goban: 
Gofannon (sagenfig.-god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: goban: Goibniu (oi.) ‘smid’, de geëuhemiriseerde Keltische god 
van de smeedkunst en lid van de Túatha Dé Danann. Zijn broers zijn Credne en 
Luchtaire. In het verhaal van de Tweede slag van Mag Tuired maakt Goibniu in 
drie bewegingen wapens, die hij daarna betoverd. Op feesten schonk hij de 
onsterfelijkheidsmede, iets waarin hij op Hephaistos lijkt. In de volkstraditie 
leeft hij voort als Gobban Saer of Gobán Saor en Gavida; in de Mabinogion als 
Gofannon (zie aldaar). Analyse: Goibniu < oi. goban ‘smid’, ~ lat. faber ‘smid’ 
[zie Ivn: Vulcanus (3): Goibniu (Kelt.) (god); God: ‘Smid’ (Goibniu) (Kelt.); 
Beroep en functie: ambachtsman: smid: term: goban: Goibniu (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Gofannon (kymr.) zie goban: Gofannon (kymr.)   - 

Kelt. termen: Goibniu (oi.) zie goban: Goibniu (oi.)   - 

Kelt. termen: Goídel (oi.) ‘Ier’. Analyse: IE *weydh- ‘woud, wildernis’ > kelt. 
*wēdu- ‘wild’ > Brittannische voorloper van kymr. Gwyddel ‘Ier’ > oi. Goídel > 
ni. Gael (pl. Gaeil) en Schots-Gaelisch Gaedheal. Volgens de LGE is de 
stamvader van de Gael Goídel Glas, de zoon van Nel (bron: Wiktionary Goídel; 
WP Goídel Glas). Gaedhal, Gaidel, Gaedel, Geytholos, lat. Gathelus zijn 
varianten. Voor glas zie aldaar.Een groep binnen de Gael die volgens de 
traditie Ierland koloniseerden, zijn de zonen van Mil (de Milesiërs) [zie Ivn: 
Goídel (Kelt.) (sagenfig.); Ivn: Goídel: ‘Glas’, ~ (Kelt.) (sagenfig.)]       [Goidel] 
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Kelt. termen: Goll mac Duilb (oi.) ‘halfblind, de zoon van Dolb’. Goll mac 
Duilb is een heerser van Mag Mell en als zodanig een god. De vrouw van zijn 
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tegenstrever Fiachna liep naar hem over, maar moest door toedoen van prins 
Láegaire terugkeren naar haar wettige echtgenoot. Goll zelf werd gedood. 
Analyse: goll (oi.) ‘blind aan één oog’ [zie Ivn: Goll mac Duilb (Kelt.) (god); 
God: ‘Halfblinde’ (Goll) (Kelt.); Waarneming: zien: blindheid: term: goll (adj.) 
(god) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Gorias (oi.), een van de steden van de TDD, waar Urias woonde 
en vanwaar ze het zwaard van Nuadu meenamen. Gorias kan het woord gor 
‘hitte, vuur’ bevatten (bron: S.P. MacLeod, ‘Celtic myth and religion) (gor 
‘warm’ (adj.), ws. eDIL) [zie Bouwwerk: stad der goden: ‘Gorias’ (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Grannus (lat.-gall.) ‘warme’, een epitheton van de Keltische god 
Apollo (2), de god van de genezing d.m.v. warmwaterbronnen. Aken = Aquae 
Granni en Grand in de Vogezen zijn naar hem genoemd. Grannus wordt 

begeleid door de godin Sirona. Analyse: Grannus ~ oi. grían ‘zon’ < IE √*gu̯her 

‘warm’. De etym. is discutabel, maar de naam (net als die van Borvo) verwijst 
in ieder geval naar warme bronnen [zie Ivn: Apollo (2): ‘Grannus’, ~ (Kelt.) 
(god); God: ‘Warme’ (Grannus) (Kelt.); Natuurverschijnsel: termperatuur: 
warmte: term: grannus (adj.) (god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: grían (oi.) ‘zon’, een van de drie belangrijke objecten van de 

TDD. De term is via IE *gu̯her ‘warm’ verwant met de godennaam Grannus [zie 

Zon: term: grían (Kelt.)]                                                                        [grian] 

  58  60 

Kelt. termen: grían: Mac Gréine (oi.) ‘zoon van de zon’, een Keltische god, de 
gemaal van Ériu, een Terra Mater. Zijn eigenlijke vader was Cermait, de zoon 
van Dagda, maar Mac Gréine is genoemd naar zijn aspect, Grían, de zon, en 
zijn andere naam is Ceathúr. Mac Gréine wordt beschouwd als de 
vertegenwoordiger van de sociale klasse van koning-priesters. Analyse: gréine 
gen. van oi. grían ‘zon’ [zie Ivn: Mac (08) Gréine (Kelt.) (god); God: ‘Zoon van 
de zon’ (Mac Gréine) (Kelt.); Familierelaties: zoon: term: Mac Gréine (‘zoon 
van de zon’) (god) (Kelt.); Zon: term: grían: gréine (gen.), mac (‘zoon van de 
zon’) (god) (Kelt.)]                                                             [grian, Mac Greine] 

  58  59 

Kelt. termen: Gríanainech (oi.) ‘met het gezicht van de zon’, een epitheton 
van 1. de Keltische god Lug (vgl. Aided Chlainne Tuirenn), 2. de Keltische god 
Ogma, verbonden met schrift, poëzie en wetenschap. De Vries verwijst naar 
het lachende gezicht van Ogmios in Lucianus’ beschrijving [zie Ivn: Lugus: Lug: 
‘Gríanainech’ (irs.) (Kelt.) (god); Ivn: Ogma: ‘Gríanainech’ (Kelt.) (god); God: 
‘Met het gezicht van de zon’ (Gríanainech) (Kelt.); Hoofd: deel: gezicht: term: 
ainech, grían- (‘met het gezicht van de zon’) (god) (Kelt.); Zon: term: grían 
(Kelt.)]                                                                                       [Grianainech] 

  58 

Kelt. termen: guth (oi.) ‘stem, woord’. Deze term zou in zijn Gallische variant 
het eerste lid vormen van gutuatros, een type priester, althans volgens J. Loth 
e.a. Analyse: oi. guth < protokelt. *gustu- < IE gu-, gou-, vgl. gr. γοος 
‘weeklager, tovenaar’, skt. hū ‘het roepen, uitroep’ (bron: MacBain’s 
dictionary) [zie Geluid: stem: term: guth (oi.) (Kelt.); Taal: woord: term: guth 
(oi.) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: gutuatros (gall.), een type priester bij de Galliërs. Zijn functie is 
niet geheel duidelijk, maar hij was wel betrokken bij de cultus. Hij hoorde tot 
de hogere klasse en misschien was hij een soort druïde. Analyse: etym. en 
betekenis zijn onbekend, maar het woord valt uiteen in twee delen die de 
volgende mogelijkheden bieden: a. gutu-: 1. < oi. guth ‘stem, woord’ (J. 
Loth), idem, met de aantekening dat gutu- in het germ. als ‘god’ verschijnt 
(C.-J. Guyonvarc’h, F. Le Roux), 2. ~ got. gudja (< germ. guð ‘god’)  ‘hij die 
(de goden) aanroept’ (De Vries); b. –atro-: 1. een suffix (A. Holder), 2. < ater < 

*pater ‘vader’ (J. Loth), 3. een suffix en misschien verwant aan skt. hotṛ ~ IE 
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*gheu- ‘gieten’, dus ‘offeraar’ (De Vries). De Vries houdt het op de betekenis 
gutuatros ‘aanroeper’ [zie Priester: term: gutuatros (gall.) (Kelt.); Beroep en 
functie: aanroeper: term: gutuatros  (vlgs De Vries) (priester) (Kelt.)] 
                                                                                                       [gutuater] 

Kelt. termen: gwawd (kymr.) ‘gedicht’, m.n. een door inspiratie ontstane 
poëzie, waarmee dichter bijv. de wil van de goden verkondigt. Deze dichter of 
ziener is de aan het woord gwawd verwante Gallische vates (of ουατεις (pl.)) 
[zie Taal: poëzie: term: gwawd (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: gwedyd (kymr.) ‘zeggen’, waarmee gwawd ‘poëzie’ samenhangt. 
J. Rhŷs verbindt deze termen met de naam Gwydion (zie aldaar) [zie Taal: 
spraak: term: gwedyd (Kelt.); Taal: poëzie: term: gwawd (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Gwenhwyfar (kymr.) ‘wit spook of tovenares’, naam van de 
vrouw van Arthur. Varianten zijn: Finnabair of Findabair (oi.), de dochter van 
Ailill en Medb, Guinevere of Gwenevere (eng.), Guanhumara (lat. bij Geoffrey 
of Monmouth), Wenneuereia (lat. bij Giraldus Cambrensis), Jennifer (eng., 
modern). Analyse: Gwenhwyfar < protokelt. *Uindo- ‘wit, schoon, heilig’ + 
*seibara ‘magisch wezen’ = oi. síabair ‘spook, geest’ (bron: WP Guinevere) [zie 
Ivn: Finnabair: Gwenhwyfar (Kelt.) (vrouw van Arthur); Geest: ziel: 
dodengeest: spook: term: seibara*, Uindo-: Gwenhwyfar (kymr.) = Finnabair 
(oi.) (‘wit spook’) (myth. en sagenfig.) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Gwydion fab Dōn (kymr.) ‘Gwydion de zoon van Dōn’, 
hoofdpersoon in de Mabinogi Math fab Mathonwy. Oorspronkelijk is hij een 
god, wat zijn naam ook aanduidt: ‘zoon van Dōn’, de moedergodin van Wales. 
Wat karakter betreft, wordt hij met Lug en Wodan vergeleken. Analyse: 
Gwydion 1. < okymr. Guidgen, ~ oi. Fidgen < kelt. *Widu-genos ‘uit bomen 
geboren’ (bron: red. J.T. Koch, ‘Celtic culture, a historical encyclopedia, vol. 
1-2), 2. ~ gwedyd ‘zeggen’ en gwawd ‘poëzie’ (J. Rhŷs) [zie Ivn: Gwydion fab 
Dōn (Kelt.) (sagenfig.-god); God: ‘Uit de bomen geboren’ (Gwydion) (Kelt.)] 
                                                                                           [Gwydion fab Don] 
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Kelt. termen: Gwynfryn of Bryn Gwyn (kymr.) ‘witte heuvel’, grafheuvel 
waarin het hoofd van Brān zou zijn begraven in de richting van Frankrijk, en 
die op de plek lag van de huidige Tower Bridge [zie Ivn: Gwynfryn (Eng.) 
((graf)heuvel te Londen bij de Tower Bridge); Graf: 1. loc.: Londen 
(‘Gwynfryn’ = ‘Bryn Gwyn’), grafheuvel te (Eng.); Aardhoogte: berg: term: 
bryn gwyn = fryn-, gwyn (kymr.) (‘witte heuvel’) (grafheuvel) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Hanes Taliesin (vroeg ni.) ‘de geschiedenis van Taliesin’, een 
Vroeg Modern Iers legendarisch verhaal over de dichter Taliesin, geschreven 
door Elis Gruffydd, midden 16e eeuw, maar ook door John Jones of Gellilyfdy 
rond 1607 in een enigszins andere versie [zie Literatuur: Hanes Taliesin (door 
Elis Gruffydd) (Kelt.); Geschiedenis: type: biografie: term: Hanes Taliesin (‘De 
geschiedenis van Taliesin’) (lit.) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: huisse (oi.) ‘recht’. Analyse: huisse < protokelt. *justjo ‘juist, 
recht’, vgl. lat. ius [zie Wet en orde: recht: term: huisse (oi.) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: hynog, henog, henawg (kymr.) zie Senach (oi.)   - 

Kelt. termen: īath Anann (oi.) ‘land van Ana’, naam, gegeven aan Ierland, het 
land van de godin Ana, de personificatie van Ierland [zie Ivn: Ierland: ‘Īath 
Anann’ (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land); Kosmografie en geografie: land: term: īath 
Anann (‘land van Ana’) (Ierland) (Kelt.)]                                        [iath Anann] 

  58 

Kelt. termen: ibor (oi.) zie eburos*: ibor (oi.)   - 

Kelt. termen: ic* (protokelt.) ‘ontspringen, bron’, ‘water’, een term die het 
eerste lid vormt van enkele Keltische brongodinnen [zie Wateren: bron: term: 
ico* (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Icauna en Icaunus zie Icaunis (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: Icaunis (lat.-gall.) ‘waterstroom’, de Keltische godin van de bron 
van de rivier de Yonne, die naar haar genoemd is. Er is blijkbaar onenigheid 
over auslaut van de term: 1. De Vries meent met een mannelijke god, Icaunus, 
te maken te hebben. 2. De Epigraphik Datenbank geeft onder 
inscriptienummer CIL 13, 02921 uit Auxerre: deae Icauni en de voorstelling van 
de inscriptiedrager is geen foto, maar een tekening met de vermelding DEAB 
ICAVNI. 3. Anderen noemen Icauna en Icaunus, zoals red. William Smith, 
‘Dictionary of Greek and Roman Geography’ 1857. Analyse: Icaunis < *ic 
‘water’ + onn- ‘stromen, rivier’ + auslaut [Ivn: Icaunis (Frankr.-Kelt.) 
(rivier(godin), van de Mont Préneley bij Glux-en-Glenne (tWv Beaune) naar de 
r. Seine bij Montereau-Fault-Yonne (tZOv Parijs), Bourgogne-Franche-Comté, 
Île-de France); God: ‘Waterstroom’ (Icaunis) (Kelt.); Wateren: rivier: term: 
icaunis (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Icoranda, Equoranda, Ewiranda (lat.-gall.) ‘bron aan de grens’, 
Keltische brongodinnen oftewel de bronnen zelf. Analyse: *ic ‘ontspringen’, 
randa ‘grens’: de bronnen lagen vaak op de grens van de stamgebieden, wat 
oorlog voorkwam [zie Ivn: Icoranda (Kelt.) (godin); Ivn: Equoranda (Kelt.) 
(godin); Ivn: Ewiranda (Kelt.) (godin); God: ‘Grensbrongodin’) (Icoranda, 
Equoranda, Ewiranda) (Kelt.); Wateren: bron: term: ico*: icoranda 
(equoranda, ewiranda) (‘bron aan de grens’) (godin(nen)) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Icovellauna (lat.-gall.) ‘bronwaterschenkster’, een Keltische 
brongodin oftewel de bron zelf, nl. van het nymphaeum te le Sablon (dép. 
Moselle) Analyse: *ic ‘ontspringen’ + vella ‘schenken, gieten’ (vgl. kymr. 
gwallaw) + un- (suffix dat een god aanduidt) (bron: ws. celtnet.org.uk) [zie 
Ivn: Icovellauna (Kelt.) (godin); God: ‘Bronwaterschenkster’ (Icovellauna) 
(Kelt.); Beroep en functie: schenkster: term: icovellauna 
(‘bronwaterschenkster’) (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Ilbrecc mac Manandáin (oi.) ‘rijkelijk versierd, zoon van 
Manandán’, wonend in een síd bij Es Ruad, een waterval bij Béal Átha 
Seanaidh (= eng. Ballyshannon). Hij was kandidaat voor het koningschap over 
de TDD en hij was een vijand van Ler, zijn grootvader. Analyse: il ‘veel, zeer’ 
+ brecc ‘gespikkeld’, ‘versierd’, ‘glanzend’ [zie Ivn: Ilbrecc (Kelt.) (god); God: 
‘Rijkelijk getooide’ (Ilbrecc) (Kelt.); Kunst en schrift: esthetiek: versiering: 
term: brecc, il- (‘rijkelijk versierd’) (adj.) (god) (Kelt.)] 
                                                                                  [Ilbrecc mac Manandain] 
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Kelt. termen: ildánach (oi.) ‘ervaren in vele kunsten’, een kwalificatie van de 
ambachtslieden die wegens hun bekwaamheid door de Ierse edelen werden 
uitgekozen en naar dier landsdelen werden gezonden, m.n. een kwalificatie 
van de god Lug, die daarom ‘Samildánach’ werd genoemd. Analyse: ildánach < 
il ‘veel’ + dán ‘kunst, vaardigheid’ + ach (suffix dat een relatie aanduidt) [zie 
Karakter en gedrag: bekwaamheid: term: dánach, il- (‘bekwaam in vele 
kunsten’) (Kelt.)]                                                                             [ildanach] 
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Kelt. termen: ildánach: Samildánach (oi.) ‘ervaren in vele kunsten’, een 
epitheton van de god Lug, dat hij verkrijgt wanneer hij zich bij Nuadu 
aanbiedt als een man die in alle vakken bekwaam is. Analyse: samildánach < 
sam ‘samen’ + il ‘veel’ + dán ‘kunst’ (bron: James MacKillop, ‘A dictionary of 
Celtic mythology’) [zie Ivn: Lugus: Lug: ‘Samildánach’ (irs.) (Kelt.) (god); God: 
‘Bekwaam in vele kunsten tesamen’ (Samildánach) (Kelt.); Karakter en gedrag: 
bekwaamheid: term: dánach, samil- (‘bekwaam in vele kunsten tesamen’) 
(god) (Kelt.)]                                                               [ildanach, Samildanach] 
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Kelt. termen: Ilunnus (lat.-gall.) ‘zwarte’, een bijnaam van de Keltische god 
Hercules (3) in Zuid-Gallië. Analyse: Ilunnus hangt mogelijk samen met het 
niet-IE, Baskische woord ilhuno ‘nacht, duisternis’. Ilunnus is overigens nauw 
verbonden met de andere Hercules-typen Andossus, Toliandossus en andere 
varianten [zie Ivn: Hercules (3): ‘Ilunnus’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Zwarte’ 
(Ilunnus) (Kelt.); Licht en duisternis: duisternis: term: ilunnus (bask. ilhuno) 
(adj.) (god) (Bask.-Kelt.)] 
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Kelt. termen: imbas forosnai (oi.) ‘helderziendheid’, waarvan een geval 
beschreven staat in de Sanas Cormaic. Een fili wekt deze helderziendheid op 
door vreemd voedsel tot zich te nemen, een gebed (een dichetal) te zingen, 
een toverformule uit te spreken en een groot aantal dagen te slapen. Analyse: 
imbas = ‘inspiratie, voorkennis’; forosnai = ‘verlichtend’ < for-osna 
‘aansteken, verlichten’ [zie Psychologie: helderziendheid: term: imbas 
forosnai (Kelt.); Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van droom of 
visioen: term: imbas forosnai (Kelt.)] 
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Kelt. termen: imbolc (oi.) ‘rondom-wassing’, d.w.z. ‘grondige wassing’, het 
feest van de godin Brigit en later van St. Brigit op 1 februari. Het wordt ook 
óimelc genoemd, dat echter is afgeleid van imbolc. Analyse: imbolc < imb-
folc, wat duidt op een lustratierite (d.m.v. vuur, De Vries); vgl. de Romeinse 
Februa. De lustratie blijkt uit een overgeleverd versje waarin men wordt 
verzocht handen, voeten en hoofd te wassen [zie Feest: naam: Imbolc = 
Óimelc (Kelt.); Feest: naam: Imbolc = Óimelc: Brigit-feest (Kelt.); Feest: 
naam: Imbolc: St. Brigit-feest (Chr.-Kelt.); Reiniging en verzorging: wassing, 
bad: term: imb-folc (> imbolc) (‘rondom-wassing’) (feest) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: imdae: Imdaei in Dagdha (oi.) ‘bed / slaapkamer van Dagda’ 
(RD) in Brug na Bóinne [zie Voorwerp: bed van Dagda: term: imdaei in Dagdha 
(Kelt.)] 
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Kelt. termen: imram (oi.) 1. ‘het roeien’, 2. ‘zeereis’; pl. imrama (vaak 
gespeld immrama) duidt een verzameling teksten aan uit de monastieke 
periode waarin een concrete reis wordt ondernomen, maar niet met het doel 
de andere wereld te bereiken, hoewel er fantastische elementen in voorkomen 
[zie Literatuur: Imrama-cyclus (Kelt.); Reis: varen: term: imram (nom. act.): 
imrama (pl.) (lit.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Imram Brain meic Febail = Imram Brain (oi.) ‘reis van Bran mac 
Febail’, een oud 7e-eeuws verhaal van de zeereis van Bran naar de andere 
wereld. Om deze reden valt deze tekst formeel onder de echtrae, aangezien 
een imram Christelijk geïnspireerd is, uit een latere periode stamt en op de 
concrete wereld gericht is. Bovendien wordt de Imram Brain vaak verward met 
de Reis van St.-Brandaan (welk verhaal wel een imram is, maar niet zo wordt 
genoemd) [zie Literatuur: Imrama-cyclus: Imram Brain meic Febail = Imram 
Brain (Kelt.); Reis: varen: term: Imram Brain meic Febail (‘reis van Bran mac 
Febail’) (lit.) (Kelt.); Mythe: Manandáns verzoek aan Bran mac Febail (Kelt.); 
Ivn: Bran (2) mac Febail (Kelt.) (myth. fig.)] 
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Kelt. termen: Imtheacht an dá nónbhar agus tóraigheacht Taise Taoibhghile 
(vroeg ni.) ‘de reis van de achttien mannen en de achtervolging van Taise de 
Vrolijke’, een Vroeg Modern Iers verhaal uit de 16e eeuw door Máire Ní 
Mhuirgheasa. Hierin wordt vermeld dat Find mac Cumail door duimzuigen 
bovennatuurlijke kennis verkrijgt [zie Literatuur: Imtheacht an dá nónbhar 
agus tóraigheacht Taise Taoibhghile (door Máire Ní Mhuirgheasa) (Kelt.); Reis: 
term: Imtheacht an dá nónbhar (‘de reis van de achttien mannen’ enz.) (lit.) 
(Kelt.)]             [Imtheacht an da nonbhar agus toraigheacht Taise Taoibhghile, 
Maire Ni Mhuirgheasa] 
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Kelt. termen: Inber Umaill (oi.) ‘riviermond van Umal’, d.i. Clew Bay in 
Connacht. Umal heette de streek rond de baai, overeenkomend met de 
baronies Burrishoole en Murrisk. Hier moesten de in zwijnen betoverde 
voedsterlingen van Derbrenn een zalm eten (in de mythe van Óengus Óc en 
Derbrenn) [zie Ivn: Inber (5) Umhaill (Ierl.) (riviermonding van de r. Carrowbeg 
= Abhainn na Ceathrún Bige, tWv Westport = Cathair na Mart, Co. Mayo = Maigh 
Eo, Connacht); Wateren: riviermonding: term: Inber Umaill (‘riviermond van 
Umal’) (Clew Bay) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: indelb (oi.) ‘altaar’, zoals het altaar door Cormac genoemd, 
waarop de door de ‘heidenen’ vereerde zon zou staan afgebeeld. Analyse: Uit 
de tekst blijkt dat indelba in de pluralis-vorm staat. Wat de nom.sg. zou 
moeten zijn, is echter niet duidelijk, omdat niet bekend is welke stam het 
woord heeft [zie Religieus voorwerp: altaar: term: indelb (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Indéoin na nDése (oi.) zie Lén Linfiaclach = Lén Lín-fhíaclach 
mac Bolgaig (oi.) 

  - 

Kelt. termen: Inis Caeré Cenn-fhinné = Inis Fianchuiré (vroeg ni.) ‘eiland van 
Caer met de schone haren’, naam van het eiland, waar zich het braadspit 
bevindt dat de zonen van Tuirenn in het Ierse verhaal Aided Chlainn Tuirenn, 
voor Lug moeten zien te stelen. Het eiland wordt bevolkt door vrouwen, van 
wie een zekere Caer de voornaamste was. In de Dindsenchas komt een 
naamloos onder water gelegen eiland voor tussen Ierland en Schotland, waar 
eveneens vrouwen wonen (bron: Atlantis, vol. 4: O’Curry, n. 203). In de LGE is 
sprake van een eiland van appels, genaamd Findchair (Fhindchairi), dat onder 
water ligt (bron: ws. home.ix.netcom.com)  Analyse: cenn (oi.) ‘hoofd’ + finn 
‘schitterend, blond’; caer ‘roos’ (alleen bij O’Curry) [zie Kosmografie en 
geografie: eiland, mythisch: ‘Inis Caeré Cenn-fhinné’ = ‘Inis Fianchuiré’ (Kelt.) 
Kosmografie en geografie: eiland: term: inis caeré cenn-fhinné (‘eiland van 
Caer met het mooie hoofd (= haar)’) (myth. eiland) (Kelt.)] 
                       [Inis Caere Cenn-fhinne, Inis Caere Cennfhinne, Inis Fianchuire] 
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Kelt. termen: Inis Cenn-fhinne (vroeg ni.) zie Inis Caeré Cenn-fhinné (vroeg 
ni.) 

  - 

Kelt. termen: Inis Fianchuiré (vroeg ni.) zie Inis Caeré Cenn-fhinné (vroeg ni.)   - 

Kelt. termen: Inis Glúaire (ni.) = eng. Inishglora ‘schitterend eiland’, een 
eiland voor de kust van Irrus Domnann (Iorras, Erris), bekend van de mythe van 
het lot van de kinderen van Ler, die 300 jaar in deze streek moesten 
doorbrengen. Op het eiland ontmoetten ze een heilige, die hen doopte. Later 
kregen ze hun mensengedaante weer terug, waarna ze al snel stierven en daar 
werden begraven. Analyse: glúair (oi.) ‘schitterend’ [zie Ivn: Inis Glúaire (Ierl.) 
(eiland, voor de kust van het Mullet schiereiland = An Muirthead tWv Belmullet 
= Béal an Mhuirhead, Co. Mayo = Maigh Eo, Connacht); Kosmografie en 
geografie: eiland: term: inis glúaire (‘schitterend eiland’) (Kelt.) (Ierl.)] 
                                                                                                   [Inis Gluaire] 
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Kelt. termen: Inis Locha (oi.) ‘meereiland’, het paradijseiland dat Tadg mac 
Céin bezocht. Hier vestigden zich na hun dood de beroemde koningen; ook 
toekomstige koningen zullen hier wonen. Ruadrí en Dergcroch, de zonen van 
Bodb Derg, heersen over het eiland. Tadg ontmoette hier o.a. Connlae mac 
Cuinn [zie Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of gelukzaligen, 
westelijk - der: ‘Tir inna n-óc’ = ‘Tír Tairngire’ = ‘Tír na m-béo’ = ‘Tir na m-
ban’ = ‘Tír sorcha’ = ‘Mag (17) Mell’  = ‘Mag (16) Mór’ = ‘Inis Locha’ = ‘Mag dá 
Cheó’ (Kelt.); Kosmografie en geografie: eiland: term: inis locha (‘eiland van 
het meer’) (paradijseiland) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: inis: Insi Gé (ni.) (pl.) = Inishkea (eng.) ‘ganzeneilanden’, 
bestaande uit Inis Gé Thuaidh (noord) en Inis Gé Theas (zuid). De tekst geeft: 
Inis Geadh. Naar een van deze eilanden gingen de zwanen in de mythe van de 
kinderen van Ler om te foerageren. Analyse: géd (oi.), gé (ni.) ‘gans’ [zie Ivn: 
Insi (1) Gé (Ierl.) (eilandengroep, voor de kust van het Mullet schiereiland = An 
Muirthead tWv Aughleam = Eachléim, Co. Mayo = Maigh Eo, Connacht); 
Kosmografie en geografie: eiland: term: inis: Insi Gé (ni.) (pl.) 
(‘ganzeneilanden’) (Kelt.) (Ierl.)]         [Insi Ge, Inis Ge Thuaidh, Inis Ge Theas] 

  60 

Kelt. termen: inscriptie: Esus: Apronios ieuru sosi Esu (gall.), inscriptie op een 
Mercurius-beeld uit Lezoux (dép. Puy-de-Dôme). Analyse: De vertaling van 
deze Gallische tekst luidt: ‘Apronios heeft dit (voorwerp) aan Esus gewijd’ [zie 
Ivn: Esus (Kelt.) (god); Kunst en schrift: beeld, goden-: Mercurius (3) van 
Lezoux (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: inscriptie: Segomo: deo Segomoni (lat.-gall.), inscriptie (CIL XIII, 
2846) op een beeld van een muilezel of paard, gewijd aan Segomo, die wordt 
geassocieerd met Mars (niet in bovengenoemde inscriptie) bij de Sequani [zie 
Ivn: Mars (3): ‘Segomo’, ~ (Kelt.) (god)] 

  58 

Kelt. termen: inscriptie: Segomo: Netta Segomonas (lat.-britt.) ‘krijger van 
Segamon’, inscriptie in ogam-schrift uit Waterford (5e –6e eeuw). De moderne 
variant is de naam Niad Segamain [zie Ivn: Netta Segomonas (Kelt.) (naam in 
Ogam-inscripties, ca 500 AD); Ivn: Netta Segomonas: = Niad Ségamain (Kelt.) 
(naam, 9e eeuw); Beroep en functie: strijder: term: Netta Segomonas (‘krijger 
van Segamon’) (naam) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Ioruaidh (vroeg ni.) ‘het koude land’, het land in het Ierse 
verhaal Aided Chlainn Tuirenn, waar de welp Failinis vandaan kwam, wsch. 
IJsland, of anders Noorwegen. De term Iruaith komt ook voor. Analyse: 
Ioruaidh < úar (oi.) ‘koud’ + íath (oi.) ‘land’ [zie Ivn: Ioruaidh (Eur.-Kelt.) 
(land (IJsland of Noorwegen)); Kosmografie en geografie: land: term: íath: 
Ioruaidh (vroeg ni.) (‘het koude land’) (IJsland of Noorwegen) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Iovantucarus (lat.-gall.) ‘beschermer der jeugd’, een epitheton 
van de Gallische Mercurius uit Tholey (Saarland) [zie Mercurius (3): 
‘Iovantucarus’ (Kelt.) (god); God: ‘Beschermer der jeugd’ (Iovantucarus) 
(Kelt.); Beroep en functie: bewaker van de jeugd: term: iovantucarus (god) 
(L/R-Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: íress (oi.) ‘geloof, godsdienst’. Analyse: oi. íress < air-ess < 
protokelt. *φari-sestā  (ws. wales.ac.uk) of *ferissā (ws. mudrac.ffzg.unizg.hr) 
< IE *peri ‘voor, rondom’ + *sistd (redupl.) < IE *steh2- ‘staan’ of < IE *dheh1- 
‘wet’. Er is volgens De Vries mogelijk een gemeenschappelijke IE religieuze 
terminologie [zie Religie: geloof: term: íress (oi.) (‘het geloof’, ‘de 
godsdienst’) (Kelt.)]                                                   [iress, fari-sesta, ferissa] 
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Kelt. termen: Irrus Domnann (mi.) = ni. Iorras = eng. Erris ‘voorgebergte van 
(het volk van de Fir) Domnan’, een streek in het uiterste noordwesten van Co. 
Mayo. Hier bevindt zich een baai, Broad Haven, en een riviermonding, Sruth 
Fada Con (eng. Sruwaddacon). In deze wateren en op Inis Glúaire (zie aldaar) 
zouden de kinderen van Ler 300 jaar hebben moeten doorbrengen. Analyse: 
irrus (mi.?) ‘voorgebergte, landtong, schiereiland’; Domnan verwijst naar de 
Fir Domnan, een volk, (religieus) verwant aan de stam der Dumnonii [zie Ivn: 
Irrus Domnann (Ierl.) (streek, NW deel van Co. Mayo = Maigh Eo, van Belderg = 
Béal Deirg tot Mulranny = An Mhala Raithni, Connacht); Kosmografie en 
geografie: eiland, schier-: term: irrus Domnann (‘voorgebergte van (het volk 
van de Fir) Domnan’) (streek) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Ivaos (gall.) = Ivavus (lat.-gall.), de Keltische god van de bron 
van Évaux-les-Bains (= Ivaonum, dép. Creuse), waaraan hij zijn naam gaf. 
Etym. en betekenis zijn niet bekend [zie Ivn: Ivaos (Kelt.) (god);  

  58 

Kelt. termen: karotīno* (protokelt.) ‘lijsterbes’, oi. cairthin (bron: ws. 
wales.ac.uk) [zie Boom: lijsterbes: term: karotīno*: cairthin (oi.) (heilige) 
(Kelt.)]                                                                                             [karotino] 

  59 

Kelt. termen: karotīno*: Mac Cairthin (oi.) ‘zoon van de lijsterbes’, een 
patronimicum (vgl. ook MacCarthy) dat meestal gebruikt wordt voor Aidus (= 
St. Mac Cairthin = St. Macartan) als telg uit dit geslacht. Hij werd door St. 
Patrick bekeerd en is later tot bisschop benoemd. De naam kan verwijzen naar 
een oorspronkelijke verering van de lijsterbes. Overigens geven anderen als 
betekenis ‘kleine rots’: cairthin, diminutief van cairthe ‘rots, rotsachtig land’ 
(zie P.W. Joyce, ‘The origine and history of Irish names of places’, in ws. 
archiv.org) [zie Ivn: Aidus: ‘Mac (01) Cairthin’ = ‘Macartan’ (Ierl.) (heilige); 
Familierelaties: zoon: term: Mac Cairthin (‘zoon van de lijsterbes’) (heilige) 
(Kelt.); Boom: lijsterbes: term: karotīno*: cairthin (oi.) (heilige) (Kelt.)] 
                                                                                                       [karotino] 

  59 

Kelt. termen: ker (corn. en bret.) zie caer (kymr.)   - 

Kelt. termen: korno (protokelt.) ‘hoorn’, een term die niet de grondslag vormt 
voor de naam Cernunnos, de Keltische gehoornde god [zie Hoorn: term: korno 
(Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: laith (oi.) ‘bier’, vgl. flaith [zie Eten en drinken: bier: term: 
laith (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Lámfada (oi.) ‘met de lange hand’, een epitheton van de god 
Lug, geassocieerd met de oorlog. Zijn ‘lange hand’ (of arm) heeft betrekking 
op zijn vaardigheid met de speer [zie Ivn: gus: Lug: ‘Lámfada’ (irs.) (Kelt.) 
(god); God: ‘Met de lange hand’ (Lámfada) (Kelt.); Lichaam: hand: term: 
lámfada (‘met de lange hand’) (god) (Kelt.)]                                    [Lamfada] 

  58 

Kelt. termen: Latobius (lat.-gall.) ‘die ver slaat’, een Keltische god die op de 
Magdalensberg bij Sankt Margarethen im Lungau in Oostenrijk vereerd werd. 
De interpretatio romana vereenzelvigde hem met Mars. Hij was de stamgod 
van de Latobici (vgl. ‘Aufstieg und niedergang des römischen Reiches’, deel 2: 
Politische Geschichte (Provinzen und Randvölker: Lateinische Donau-
Balkanraum), red. H. Temporini, W. Haase). Analyse: De betekenis ‘hij die ver 
slaat’ is slechts een mogelijkheid (WP Latobius) [zie Ivn: Mars (3): ‘Latobius’, ~ 
(Kelt.) (god); God: ‘Hij die ver slaat’ (Latobius) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: lé (oi.) ‘kleur’, een term die verwant lijkt aan een epitheton 
voor de Keltische Apollo (2), namelijk Livicus (zie aldaar) [zie Kleur: term: lé 
(Kelt.)]                                                                                                      [le] 

  58 

Kelt. termen: Leabhar Baile an Mhóta (vroeg ni.) ‘boek van Ballymote’, een 
handschrift met verschillende teksten, geschreven ca. 1390 door Solamh Ó 
Droma, Roibéard mac Sithigh en Maghnus Ó Duibheannáin [zie Literatuur: 
codex: Leabhar Baile an Mhóta = eng. Book of Ballymote (Kelt.); Taal: tekst: 
boek: term: leabhar Baile an Mhóta (‘boek van Ballymote’) (codex) (Kelt.)] 
                                                                                 [Leabhar Baile an Mhota] 

  58 

Kelt. termen: Leabhar Buidhe Leacáin (mi.) ‘het gele boek van Lecan = 
Lacken’, beter bekend als het Yellow Book of Lecan (ca 1390). Het bevat 957 
teksten, w.o. een groot deel van de Ulster Cyclus, Christelijke teksten en 
geschiedenis. Leacán (eng. Lacken of Rathlacken) ligt in de parochie van Cill 
Ghlas (eng. Kilglass, co. Sligo). Buidhe (mi.) = buide (oi.) ‘geel’ [zie Literatuur: 
codex: Leabhar Buidhe Leacáin = eng. Yellow Book of Lecan (Kelt.)] 
                                                                                [Leabhar Buidhe Leacain] 

  60 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

Kelt. termen: leannán sí (ni.) ‘síde-lieveling’, d.w.z. een lieveling (minnares, 
favoriet) die afkomstig is van de síde, een bijnaam van de godin en bean sí 
Áine van Cnoc Áine Cliach. Analyse: leannán (ni.) 1. ‘minnares’, 2. ‘lieveling, 
gunsteling, favoriet’ [zie Ivn: Áine (1): ‘Leannán Sí’ (Kelt.) (godin); God: 
‘Lieveling afkomstig van de Síde’ (Leannán Sí) (Kelt.); Beroep en functie: 
gunsteling: term: leannán sí (ni.) (‘síde-lieveling’) (godin) (Kelt.); Huwelijk: 
gemalin: term: leannán sí (ni.) (‘síde-minnares’) (godin) (Kelt.)]     [leannan si] 

  60 

Kelt. termen: Lebar na Núachongbála (oi.) ‘boek van Nuachongbála’, nu Lebor 
Laignech ‘Book of Leinster’, genoemd, een hs. uit 1160. Nuachongbála was  
een klooster in Co. Laois, op een plaats die nu Oughaval (eng. Oakvale) heet. 
Het hs. bevat zeer veel teksten [zie Literatuur: codex: Lebor Laignech = eng. 
Book of Leinster (= vroeger Lebar na Núachongbála) (Kelt.); Taal: tekst: boek: 
term: lebor Laignech (‘boek van Leinster’) (codex) (Kelt.); Taal: tekst: boek: 
term: lebar na Núachongbála (‘boek van Núachongbála’) (= lebor Laignech) 
(codex) (Kelt.)]                                                          [Lebar na Nuachongbala] 

  58 

Kelt. termen: Lebor Gabála Érenn (oi.) ‘Boek van de kolonisatie van Ierland’, 
een tekst uit de elfde eeuw die de mythische geschiedenis van de verovering 
van Ierland door verschillende goddelijke en menselijke volkeren beschrijft. De 
tekst is bewaard in een aantal manuscripten, w.o. het Book of Leinster, het 
Book of Fermoy en het Book of Lecan [zie Literatuur: Lebor Gabála Érenn 
(Kelt.); Taal: tekst: boek: term: Lebor Gabála Érenn (‘Boek van de kolonisatie 
van Ierland’) (mythische geschiedenis) (Kelt.)]                 [Lebor Gabala Erenn] 
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Kelt. termen: Lebor Laignech (irs.) zie Lebar na Núachongbála (oi.)   - 

Kelt. termen: Lebor na Cert (oi.) ‘boek der rechten’, een verzameling teksten, 
waarin hoofdzakelijk lijsten voorkomen van betalingen door de koning van 
Cashel aan anderen of door anderen verkregen. Er staan echter ook een aantal 
taboeregels in, die door de sacrale koning moeten worden nagevolgd. De 
modern Ierse titel luidt: Leabhar na gCeart [zie Literatuur: Lebor na Cert 
(Kelt.); Taal: tekst: boek: term: Lebor na Cert (‘boek der rechten’) (vnl. 
betaallijsten) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Lebor na hUidre (oi.) ‘boek van de bruine koe’, ook bekend 
onder de Engelse titel Book of the Dun Cow, een handschrift uit de 12e eeuw, 
geschreven in het klooster Clonmacnoise. Het bevat 36 teksten, waaronder de 
Táin bó Cuailnge [zie Literatuur: codex: Lebor na hUidre = eng. Book of the 
Dun Cow (Kelt.); Taal: tekst: boek: term: Lebor na hUidre (‘boek van de 
bruine koe’) (codex) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: lecc, leac (oi.) zie lía fáil (oi.)   - 

Kelt. termen: Leherennus (lat.-gall.), een bijnaam van de Keltische god Mars 
(3). Analyse: de etym. is onduidelijk: De Vries vertaalt de term met ‘hoogste 
der goden’, ws. celtnet.org.uk met striker ‘hij die slaat’ (< protokelt. 
*s(φ?)lad-e/o-) [zie Ivn: Mars (3): ‘Leherennus’, ~ (Kelt.) (god); God: 
‘Verhevenste der goden’ (Leherennus) (Kelt.); Heerschappij: gezag: 
verhevenheid: term: leherennus (‘verhevenste der goden’, De Vries) (god) 
(Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: lem* (protokelt.) ‘iep, olm’ [zie Boom: iep: term: lem* (Kelt.)]   59 

Kelt. termen: Lemovices (pl.) (lat.-gall.) ‘strijders van de olm’, een Keltische 
stam die zich in de Limosin vestigde en zijn naam aan de streek en de stad 
Limoges gaf. Analyse: Lemovices < *lem ‘iep, olm’ + 1. *u̯ik ‘vechten’ of 2. 
wiko ‘dorp’ (bron: historyfiles.co.uk; vgl. ook: Schrijver, Peter, ‘Studies in 
British Celtic historical phonology’). De olm kan betrekking hebben op het 
materiaal van hun wapens. Volgens De Vries kan hun naam (tevens) verband 
houden met boomverering. 
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Indien echter de Lemovices of Lemovici bij Caesar dezelfde zijn als de Lemovii 
bij Tacitus, treden er bij De Vries twee inconsequenties op: de 
eerstgenoemden, vermeld in diens Keltische Religion, zouden Galliërs zijn en 
hun naam zou betrekking hebben op een boom, de iep of olm. De 
laatstgenoemden, vermeld in De Vries’ Altgermanische Religionsgeschichte, 
zouden Germanen zijn, wonend aan de Baltische kust, en hun naam zou 
betrekking hebben op een dier (de hond) en ‘de blaffenden’ betekenen. 
Wegens deze onzekerheid heb ik in het namenregister de namen van deze 
volken gescheiden gehouden 
 
 [zie Ivn: Lemovices = (Strabo) gr. Λεμοβικες = (Ptol.) gr. Λιμουϊκοι = lat. 
Lemovici (Kelt.) (volk); Ivn: Lemovii (Germ.) (volk); Beroep en functie: 
strijder: term:  Lemovices (‘strijders van de olm’) (stam) (Kelt.); Geluid: 
blaffen: term: Lemovii (de ‘blaffenden’) (volksnaam) (Germ.); Geluid: huilen 
van wolven of honden: term: Glommas (de ‘huilenden’) (volksnaam) (Germ.)] 
                                                                                    [Lemobikes, Limouikoi] 

Kelt. termen: Lén Linfiaclach = Lén Lín-fhíaclach mac Bolgaig (oi.) ‘Lén van de 
witte tanden, de zoon van Bolgach’, een smid in dienst van Bodb Derg, maar 
ook behorend tot de huishouding van Dagda. Hij woonde evenwel in of bij het 
naar hem genoemde Loch Léin (eng. Lough Leane = Lake Killarney). Lén 
maakte o.a. vaten voor Fand, de dochter van Flidais. ’s Avonds wierp hij zijn 
aambeeld oostwaarts helemaal naar de grafheuvel (Gregory: the Grave End) 
van Indéoin na nDése (of: Deisi) (‘aambeeld van de Déisi’), waarna er drie 
soorten buien ontstaan (MD 3, 49 ‘Loch Lein’). 
 
De grafheuvel is mogelijk de Síd ar Femen of Síd mBoidb, de woonplaats van 
zijn ‘werkgever’ Bodb Derg op de berg Slíab na mBan (eng. Slievenamon) in de 
vlakte van Mag Femen, want Indéoin na nDése wordt ook wel Indeoin Maige 
Feimin genoemd. Bovendien komt de feitelijke ligging van Indéoin overeen 
met Mullach Inneona, ‘kop van de aambeeldvormige heuvel’ (eng. 
Mullaghnoney), vroeger Inneoin genoemd. De heuvel ligt vlak bij Newchapel 
tNv Cluain Meala (eng. Clonmel) (bron: Onomasticon Goedelicon en ws. 
logainm.ie). 
 
Het dagelijkse werpen met het aambeeld zien sommigen als zonnesymboliek: 
de zon die ’s nachts onder de aarde door terugreist naar het oosten. De 
betekenis van de drie stortbuien van vuur, water en edelstenen is niet 
duidelijk, behalve dat het (ook) een kosmisch verschijnsel betreft. De Deisi 
zijn de Déisi Mumhan, een stam die oorspronkelijk uit de streek Deece 
(vroeger Desies; tussen Trim en Dublin) in Mide kwam en migreerde naar 
Mumhan (bron: wss. listserv.heanet.ie; eDIL; rootsweb.ancestry.com) 
 
Analyse: lín 1. ‘volledig in aantal’, 2. ‘linnen’, 3. ‘wit (als linnen)’; fíaclach 
(adj.) ‘getand’ < fíacail ‘tand’ 
 
[zie Ivn: Lén Linfiaclach = Lén Lín-fhíaclach mac Bolgaig (Kelt.) (goddelijke 
smid); Mullach Inneona = eng. Mullaghnoney = Indéoin na nDése (MD) (Ierl.) 
(heuvel); Déisi Mumhan (Kelt.) (stam); Voorwerp: aambeeld: term: indéoin na 
nDése (‘aambeeld van de Déisi’) (heuvel) (Kelt.); Symboliek: symboliek van de 
kosmos: zonnesymboliek]         [Len Linfiaclach, Len Lin-fhiaclach mac Bolgaig] 
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Kelt. termen: Lenus (lat.-gall.) ‘wondengenezer’, een god die verbonden 
wordt met Mars (3). Meestal wordt de Keltische naam eerst genoemd, wat het 
belang van Lenus weergeeft. Hij komt voor in Duitsland, Engeland, België en 
Frankrijk. Analyse: de betekenis van de naam is onduidelijk, maar een verband 
met genezing is aannemelijk (bron: ws. celtnet.org.uk) [zie Ivn: Mars (3): 
‘Lenus’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Wondengenezer’ (Lenus) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Ler (oi.) ‘zee’, de oude Ierse god van de zee en wel een late 
personificatie ervan. ‘Lers vlakte’ is een kenning voor de zee. Het is niet 
helemaal zeker of hij behoort tot de Túatha Dé Danann. Dat geldt ook voor 
zijn zoon Manandán. Analyse: ler < kelt. *liro- ‘zee’; lir is de genitief van ler. 
Vergelijk kymr. Llŷr [zie Ivn: Neptunus (2): Ler (oi.) (Kelt.) (god); God: ‘Zee’ 
(Ler, Llŷr) (Kelt.); Wateren: oceaan: term: ler (llŷr) (god) (Kelt.); Wateren: 
oceaan: ‘Lers vlakte’ (omschrijving) (Kelt.); Kosmografie en geografie: gebied: 
veld: ‘Lers vlakte’ (zee) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: ler: Llŷr (kymr.) ‘zee’ ?, een Kymrische god van de zee. Hij had 
als bijnaam llediaith ‘halftong’ of ‘halftaal’ om onbekende redenen; Patricia 
Monaghan vertaalt de term met ‘buitenlands accent’ (Encyclopedia of Celtic 
mythology and folklore). Hij is de vader van Brān, Brānwen en Manawyddan. 
Zijn naam is verbonden met de plaatsnaam Leicester < Llŷrcestre. Llŷr stond 
model voor koning Leir, de vader van koningin Cordelia, en voor koning Lear 
van Shakespeare. Analyse: De etym. verwantschap met irs. Ler is onzeker [zie 
Ivn: Neptunus (2): Llŷr (kymr.) (Kelt.) (god); God: ‘Zee’ (Ler, Llŷr) (Kelt.); 
Wateren: oceaan: term: ler (llŷr) (god) (Kelt.)]                                        [Llyr] 
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Kelt. termen: Leucetius = Loucetius = Loucius (lat.-gall.) ‘stralende’, een 
bijnaam van de Keltische god Mars (3) [zie Ivn: Mars (3): ‘Leucetius’ = 
‘Loucetius’ = ‘Loucius’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Schitterende’ (Leucetius = 
Loucetius = Loucius) (Kelt.); Licht en duisternis: schittering: term: leucetius, 
loucetius, loucius (adj.) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Lí ban (oi.) ‘schoonheid der vrouwen’, 1. een mythisch figuur, 
de zuster van Fand, de dochter van Conchobar Abratrúad of van Áed Abrat en 
de vrouw van Labraid Luathlám ar Claideb, de heerser van Mag Mell. Ze treedt 
op in Serglige Con Culainn, eerst als zeevogel en vervolgens als vrouw uit de 
Andere Wereld. 2. In de Annals of the four masters is een andere Lí ban de 
dochter van Eochu mac Maireda die verandert in een meermin; na 300 jaar 
wordt ze opgevist en gedoopt met de naam Muirgen ‘uit de zee geboren’ of 
‘zeekind’. 
 
Analyse: De hier geboden vertalingen van Liban en Muirgen komen uit WP Lí 
ban en eDIL. De Vries daarentegen meent dat liban een ‘waternimf’ is en 
Muirgen ‘meisje’ betekent. Verder betekent protokelt. *mori-gnā 
‘geboren/dochter van/uit de zee’ (bijv. ‘The Celtic inscriptions of Cisalpine 
Gaul’, archiv.org), waaruit Muirgein (Muirgen) is ontstaan, terwijl kymr. 
morwyn slechts ‘meisje’ betekent. Conclusie is dan dat Muirgein (e.var.) het 
type aanduidt (waternimf, zeemeermin) en later tevens een eigennaam wordt, 
en dat Lí ban (Liban) de eigennaam is van twee verschillende personen. 
Overigens kan de tweede Lí ban wel ontstaan zijn op basis van de eerste 
 
[zie Ivn: Lí ban (2) ingen Chonchobair Abratruaid of Áeda Abrat (Kelt.) 
(prinses); Ivn: Muirgen Liban (Kelt.) (nimf-Chr. heilige); Geest: ‘Schoonheid der 
vrouwen’ (Lí Ban) (Kelt.); Geest: ‘Geboren uit de zee’ (Muirgen) (Kelt.); 
Geest: nimf: waternimf: muirgein (tevens naam van zeemeermin) (Kelt.); 
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: lí ban (‘schoonheid der 
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vrouwen’) (nimf / myth. fig.) (Kelt.); Dood en leven: geboorte: term: gnā, 
mori-* (‘geboren uit de zee’) (Kelt.); Dood en leven: geboorte: term: gnā, 
mori-*: gein, muir- (‘geboren uit de zee’) (nimf) (Kelt.); Geslacht en rijpheid: 
maagd: term: morwyn (kymr.) (Kelt.)]                                                  [Li ban] 

Kelt. termen: Lía Fáil (oi.) ‘steen van de omheining’, naam van de 
kroningssteen op de Tara-heuvel (County Meath) in Ierland, waar de hoge 
koningen geïnaugureerd werden. Volgens de mythe is de steen een van de 
heilige voorwerpen die door de Túatha Dé Danann is meegenomen uit de stad 
Falias. De steen zou een schreeuw geven wanneer de toekomstige koning erop 
ging staan. De steen heette in de 19e eeuw bod Fhearghais, ‘het lid van 
Fergus’. 
Analyse: a. De betekenis van fál (gen. fáil) in deze context is duister. 1. Een 
mogelijkheid is ‘omheining’ (vgl. lat. vallum), later metonymisch uitgebreid 
tot ‘Ierland’ (vgl. Inis Fáil). 2. Een 9e-eeuwse tekst biedt de volgende etym.: 
fáil < fo-ail ‘ondersteen’, d.w.z. ail-fo-ríg ‘steen onder de koning’, wat 
mogelijk leidde tot de volksetymologische betekenis ‘lot’. 3. Ts. Antaios, 1960: 
fál = ‘schreeuw’: fál < *u̯aghlo < IE √ *u̯agh ‘schreeuwen’, vgl. gr. ηχη ‘lawaai’. 
b. Lía wordt gewoonlijk vertaald als ‘rechtopstaande steen, zuilvormige 
steen’, maar indien het woord samenhangt met oi. leac, vroeg oi. lecc ‘platte 
steen’ (vgl. lat. lapis), waarop men dus kan staan, dan ligt de betekenis 
‘liggende steen’ meer voor de hand 
 
[zie Steen: rechtssteen: kroningssteen: ‘Lía Fáil’ in Ierland (Kelt.); Steen: 
rechtssteen: kroningssteen: ‘Lía Fáil’: ‘Bod Fhearghais’ in Ierland (Kelt.); 
Steen: term: lía fáil (‘de steen van de omheining’) (kroningssteen) (Kelt.); 
Bouwwerk: afscheiding: term: fál (gen. fáil) (Kelt.); Ivn: Ierland: ‘Fál’ (Eur.- 
Ierl.-Kelt.) (land); Taal: schreeuw: term: fál (gen. fáil) (vlgs ts. Antaios, 1960) 
(Kelt.)]                                                                                        [Lia Fail, fal] 
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Kelt. termen: Lige ina Lánomhnou (oi.) ‘het bed van het echtpaar’, de plaats 
bij de rivier de Unius (= Unshin tussen Lough Arrow en de Ballysadare Bay ten 
zuiden van Sligo) waar Dagda en Morrígu geslachtsgemeenschap hebben een 
jaar vóór de Tweede slag van Mag Tuired. Oorspronkelijk gaat het hier om een 
heilig huwelijk tussen de hemelgod en de godin van de onderwereld ten 
behoeve van de vruchtbaarheid van land en vee. Analyse: lige ‘bed’ +  
lánomhnou < lánamain ‘echtpaar’ (< lán ‘vol’ + emon ‘paar, twee’) [zie 
Voorwerp: bed: term: lige ina lánomhnou (‘het bed van het echtpaar’) (loc.) 
(Kelt.)]                                                                             [lige ina lanomhnou] 
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Kelt. termen: Litavis (gall.) ‘de uitgestrekte’, een Keltische godin die 
voorkomt samen met Mars (3) Cicollius en die genoemd wordt in inscripties uit 
Aignay-le-Duc en Mâlain (dép. Côte-d’Or). Varianten van haar naam zijn 
Litauis, Litaui, Litauia en Llydaw (alleen De Vries noemt haar Litavio). Analyse: 
Letavia < IE √ *peltHa- ‘uitspreiden’ > *pltHa-wiH ‘de brede, de uitgestrekte’, 

vgl. Pṛthivī (Vedische godin) en Plataia (Griekse plaatsnaam). Litavis is dan 

een Terra Mater en het land dat naar genoemd is, heet Llydaw (mod. 
Walisisch) of Letavia, i.e. Armorica of Bretagne (bron: WP Litavis) [zie Ivn: 
Litavis (Kelt.) (godin); God: ‘Uitgestrekte’ (Litavis) (Kelt.); Werkzaamheid: 
spreiden: pĮtha (IE): litavis (part.) (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Livicus (lat.-gall.) ‘de schitterende’, een epitheton van de 
Keltische god Apollo (2), voorkomend op een inscriptie (CIL 13, 08006) uit 
Bonn. Analyse: Livicus ~ oi. lé ‘kleur’ [zie Ivn: Apollo (2): ‘Livicus’, ~ (Kelt.) 
(god); God: ‘Schitterende’ (Livicus) (Kelt.); Licht en duisternis: schittering: 
term: livicus (adj.) (god) (Kelt.)]                                                                [le] 
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Kelt. termen: llediaith (kymr.) ‘gebroken taal’, een bijnaam van de Kymrische 
god Llŷr. De reden van de naamgeving is niet duidelijk. Analyse: llediaith < 
lled ‘gebroken, met buitenlands of dialectisch accent’ + iaith ‘taal’, 
weergegeven door de Nederlandse vertaling ‘halftong’ [zie Ivn: Neptunus (2): 
Llŷr: ‘Llediaith’ (Kelt.) (god); God: ‘Halftong’ (Llediaith) (Kelt.); Taal: term: 
iaith, lled- (‘gebroken taal’) (god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Lleu Llaw Gyffes (kymr.) ‘Lleu met de vaardige hand’, i.e. de 
Ierse Lug, die immers in alle ambachten bekwaam was. Lleu speelt een rol in 
de Mabinogi Math fab Mathonwy, waarin hij en zijn oom Gwydion als 
schoenmakers optreden. De Vries vergelijkt hen met het Kelt. godenpaar 
Lugoves en de Chr. beschermheiligen der schoenmakers Crispianus en 
Crispinianus [zie Ivn: Lugus: Lleu Llaw Gyffes (kymr.) (Kelt.) (sagenfig.-god); 
God: ‘Lleu met de vaardige hand’ (Lleu Llaw Gyffes) (Kelt.); Lichaam: hand: 
term: llaw gyffes (‘met de vaardige hand’) (adj.) (god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Lludd Llawereint (kymr.) ‘Lludd met de zilveren hand’, een 
Keltische god voor wie in Londen (Caer Ludd!) een tempel stond op Ludgate 
Hill, waar nu St. Paul’s cathedral staat. Zijn naam zou echter ‘Nudd’ moeten 
zijn, aangezien zijn Ierse tegenhanger Nuadu Argetlám is. Maar Lludd en Nudd 
zijn twee gescheiden persoonlijkheden. Toch houdt De Vries het erop dat er 
een verband is tussen Lludd Llawereint en Nuadu Argetlám, aangezien het 
motief van de zilveren hand niet op twee plaatsen kan optreden [zie Ivn: Lludd 
Llaw Eraint (Kelt.) ((sagenfig.-god); Ivn: Lludd: ‘Llawereint’, ~ (Kelt.) 
((sagenfig.-god); God: ‘Zilverhand’ (Llawereint) (Kelt.); Lichaam: hand, kunst-
: zilveren hand: term: llawereint (kymr.) (god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Llŷr (kymr.) zie ler: Llŷr (kymr.)   - 

Kelt. termen: Llŷrcestre* (kymr.-lat.) ‘Llŷr-stad’, de mogelijk oorspronkelijke 
naam van de stad Leicester volgens Jan de Vries. Geoffrey of Monmouth 
beweert dat de stad gesticht zou zijn door Leir (een legendarische koning voor 
wie de god Llŷr model stond) en de naam Kaerleir = Leirs castra zou hebben 
gekregen. Leir zou zijn begraven onder de rivier de Soar, een geëigende plaats 
voor een watergod. Ook nu nog heet de stad Kaerlŷr in het Kymrisch (bron: WP 
Leicester). 
Anderen geven een andere verklaring: de stad zou genoemd zijn naar de 
zijrivier van de Soar waaraan Leicester ligt, nl. Legro of Liger of Leire + castra. 
De oudste gegevens zijn: Legorensis civitas (803) en Ligera ceaster (917). 
William of Malmesbury: Leicester is genoemd a Legra fluvio (bron: The concise 
Oxford dictionary of English place-names, in WP) [zie Ivn: Caer (6) Lyr (Eng.) 
(topogr., tNOv Birmingham, Leicestershire, Oost-Midlands); Bouwwerk: stad: 
term: cestre, Llŷr-* (‘stad van Llŷr’) (Leicester) (Kelt.)] 
                                                                         {Llyrcestre, Kaerlyr, Caer Lyr] 
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Kelt. termen: Loch Belsét = Bél Séad (oi.) ‘meer van de juwelenmond’, ook 
genoemd Loch Bél Drecon (‘meer van de drakenmuil’ en Loch Crotta Cliach 
(‘meer van de harpen van Cliach’), nu Lough Muskry. Het meer ligt hoog in de 
Na Gaibhlte (eng. Galty Mountains) in Co. Tipperary (ten ZO van Tiobraid 
Árann (eng. Tipperary) en ten W van An Chathair (eng. Cahir). Vergelijk de ws. 
Irish Sagas Online (Univ. College Cork). De namen van het meer zijn aldus 
ontstaan: 1. Loch Bél Séad: Cáer Ibormeith = Coerabar Boeth, een prinses van 
de Áes Síde, veranderde samen met haar gevolg van drie maal vijftig 
metgezellinnen elk jaar tijdelijk in prachtige vogels die versierd waren met 
goud en zilver en edelstenen. Zij verbleven dan in het meer en het leek dan of 
de uitloop van het meer vol juwelen zat. 2. Loch Bél Drecon: een vrouw had 
een draak gevangen in de gedaante van een zalm, waarop St. Fursa haar 
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overreedde de draak in het meer te werpen. 3. Loch Crotta Cliach: Cliach was 
een harpspeler, die op twee harpen tegelijk kon spelen. Op Slíab Crott dong 
hij tevergeefs met zijn muziek naar de hand van Bodb Dergs dochter en ging 
net zo lang door tot er een meer onder zijn voeten verrees. Analyse: loch 
‘meer’ + bél ‘mond’ + sét ‘juweel’ (bron: ws. iso.ucc.ie/Aislinge-óenguso; 
Onomasticon Goedelicum) [zie Ivn: Loch (01) Belsét (Ierl.) (meer, tZv 
Tipperary = Tiobraid Árann (stad) in de Galtee Mountains = Sliabh na 
gCoilltaedh, Co. Tipperary = Tiobraid Árann, An Mhumhain); Wateren: meer: 
term: loch bél sét (‘meer van de mond der juwelen’) (in Co. Tipperary) (Ierl.)]  
                    [Loch Belsét, Loch Bél Séad, Loch Bél Drecon, Loch Crotta Cliach] 

Kelt. termen: Loch Con (oi.) ‘het meer van de honden’, een meer in Co. Mayo, 
dat volgens de mythe van Manandáns jachthonden zijn naam kreeg toen de 
genoemde honden bij het achtervolgen van een zwijn in het meer verdronken. 
Zie ook Mucinis [zie Ivn: Loch (03) Con (Ierl.) (meer, tZWv Ballina = Béal an 
Átha, Co. Mayo = Maigh Eo, Connacht); Wateren: meer: term: loch con (‘meer 
van de honden’) (in Co. Mayo) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Loch Dairbrech (oi.), ‘Meer van het Eikenbos’, nu Loch 
Dairbhreach (ni.) = eng. Lough Derryvaragh in het noorden van Co. Westmeath. 
Dit is het meer waar de kinderen van Ler hun zwanengedaante kregen en waar 
ze de eerste 300 jaar zouden verblijven. Analyse: dairbrech ‘vol eiken’, 
volgens eDIL echter wrsch. gen. van dairbre 1. ‘eik’, 2. ‘eikenbos’ [zie Ivn: 
Loch (04) Dairbrech (Ierl.) (meer, tNv Mullingar = An Muileann gCearr en tZWv 
Castlepollard = Baile na gCros, Co. Westmeath = An Iarmhí, Laighin); Wateren: 
meer: term: loch dairbrech (‘meer van het eikenbos’) (in Co. Westmeath) 
(Ierl.)] 
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Kelt. termen: Loch Luchra (oi.) ‘meer der schittering’, een mythisch meer in 
Tír Tairngire, het ‘Land van Belofte’, waar de stad van de god Manandán ligt. 
Gregory vertaalt: ‘meer der dwergen’, maar luchra betekent ‘schittering’ (vgl. 
eDIL en AnS) [zie Wateren: meer, mythisch: ‘Loch Luchra’ (Kelt.); Wateren: 
meer: term: loch luchra (‘meer der schittering’) (myth. meer) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Loch na nÉan (oi.) ‘meer van de vogels’, een zgn. turlough (< 
tuar ‘droog’ + lach/log ‘plaats’) bij Ros Comáin (eng. Roscommon), nu 
Loughnaneane Park. Een turlough-meer kan verdwijnen door de kalkstenen 
ondergrond. Loch na nÉan komt voor in de mythe van Láegaire in Mag Mell. 
Láegaire rijdt samen met zijn vijftig mannen het meer in. Hij verdwijnt daarin 
en komt zo in de Andere Wereld (Mag Mell). Loch na nÉan komt eveneens voor 
in de mythe van het lot van de kinderen van Ler. Het zou op Inis Glúaire 
(Inishglora) liggen, maar op dit rotseiland is geen meer en ook niet geweest 
[zie Loch na nÉan = eng. Loughnaneane (Ierl.) (meer, nu een park bij Ros 
Comáin); Wateren: meer: term: loch na n-éan (‘meer van de vogels’) (meer, 
nu een park bij Ros Comáin) (Kelt.)]                                          [Loch na nEan] 
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Kelt. termen: lón laith (oi.) ‘bloedzuil’, een zeer hoge straal bloed, zoals die 
uit het hoofd van Cúchulainn komt als gevolg van diens strijdwoede [zie Bloed: 
bloedstraal: term: lón laith (Kelt.)]                                                  [lon laith] 
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Kelt. termen: Lonnbeimenech (oi.) ‘de wild slaande’, een epitheton van de 
god Lug, geassocieerd met de oorlog [zie Ivn: Lugus: Lug: ‘Lonnbeimenech’ 
(irs.) (Kelt.) (god); God: ‘De wild slaande’ (Lonnbeimenech) (Kelt.); Strijd en 
vrede: treffen: term: lonnbeimenech (‘die wild slaat’) (nom. ag.) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Lúachaid (oi.) zie Luchta (oi.)   - 

Kelt. termen: Luchta (Luchtaire, Luchtaine) mac Lúachada (oi.) ‘de lichtende’, 
een goddelijke timmerman, de broer van Goibniu en Credne, en de zoon van 
Lúachad. Beide namen zijn misschien te verbinden met lúacha(i)r ‘schittering’ 
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en lúachda ‘schitterend’ [zie Ivn: Luchta (Kelt.) (god); God: ‘Schitterende’ 
(Luchtar, Lúachad) (Kelt.); Licht en duisternis: schittering: term: lúacha(i)r: 
Luchtar, Lúachad (goden) (Kelt.)]                                                     [Luachad] 

Kelt. termen: Lug mac Céin (oi.) ‘heer van de eed, zoon van Cian’, gall. Lugus, 
een der belangrijkste goden van het Keltendom. De Vries beschouwt Lugus als 
de Gallische Mercurius, die door de Romeinen geassocieerd werd met de 
keizerverering en daarom een eigen cultus kreeg in de nieuwe hoofdstad van 
Gallië, Lugudunum (Lyon). In Ierland is Lug zowel een god van de ambachten, 
met de bijnaam Samildánach, als een god van de oorlog, met de bijnaam 
Lámfada. Ook is Lug een god der koningen door zijn band met de aardgodin en 
godin der heerschappij, Tailtiu. Dit feest, begin augustus, heet Lugnasad 
(‘Lugs huwelijk’). In de mythe van het verborgen huis van Lug wordt de god 
eveneens geassocieerd met de vrouw (de aardgodin) die het Koningschap van 
Erin vertegenwoordigt. Toch blijft er onzekerheid over de vraag wat voor type 
god Lug was; was hij van het type Mercurius of van het type Odin? Vergelijk 
Matthias Egeler, ‘Celtic influences in Germanic religion’. Bovendien is er 
onduidelijkheid m.b.t. de etymologie van Lugus. Maier 1996 meent dat lug- 
‘lynx’ betekent als metafoor voor ‘strijder’. Lugudunum zou dan ‘strijderstad’ 
betekenen. Een kort overzicht van de mogelijke etymologieën geeft ws. 
liquisearch.com/lleu_llaw_gyffes/name. Een der mogelijkheden is lug- < kelt. 
*lugjo-/*lugo- ‘eed’ < IE *leugh- ‘een eed zweren’ (voorgestaan door H. 
Wagner). Lug(us) is dan als Mercurius een god van de contracten [zie Ivn: 
Lugus: Lug mac Céin (irs.) (Kelt.) (god); God: ‘Heer van de eed’ (Lug, Lugus) 
(Kelt.); Eed: term: lugjo-*, lugo-*: Lug (‘(heer’) van de eed’) (god) (Kelt.)] 
                                                                                                [Lug mac Cein] 
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Kelt. termen: Lugnasad (oi.) ‘Lugs bijeenkomst’, ingesteld ter ere van de godin 
Tailtiu, de pleegmoeder van Lug, in Tailtin (mod. Teltown). Het feest vond 
plaats op 1 augustus bij de heuvel Tulach-na-coibche (zie aldaar) en is voor het 
laatst gevierd in 1169. Tijdens het feest werden er huwelijken gearrangeerd. 
Analyse: Nasad ‘bijeenkomst’ (zie o.a. Sharon Paice MacLeod, ‘Celtic myth and 
religion: A study of traditional belief etc.’). De Vries vertaalt de term met 
‘huwelijk’. Garret S. Olmsted, ‘The gods of the Celts and the Indo-Europeans’, 
vertaalt: ‘het huwelijksfeest van Lug’, wat het idee misschien het beste 
uitdrukt. Anderzijds kan nasad een bijeenkomst of feest zijn tijdens welke iets 
of iemand herdacht wordt, i.c. Lugs nagedachtenis [zie Feest: 1. naam: 
Lugnasad (Kelt.); Instelling en organisatie: vergadering: term: nasad, Lug- 
(‘Lugs bijeenkomst’, d.i. Lugs feest) (Kelt.); Feest: term: nasad, Lug- (‘Lugs 
(huwelijks)feest’) (Kelt.); Psychologie: gedachte: herinnering: term: nasad, 
Lug- (‘(bijeenkomst ter) nagedachtenis van Lug’) (Kelt.)] 

  58  59 

Kelt. termen: Lugudunum (lat.-gall.) zie dūnon*: Lugudunum (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: Lúin (oi.) ‘speer’, de speer van Pisear, koning van Perzië, die de 
zonen van Tuirenn in het Ierse verhaal Aided Chlainn Tuirenn, voor Lug moeten 
zien te stelen. De speer stond in een ketel met water omdat de punt zo heet 
was dat er brand zou kunnen ontstaan. Volgens Charles Squire (‘Celtic myth 
and legend’) is deze zeer dodelijke speer dezelfde als de speer van Lug, een 
van de talismannen van de TDD, afkomstig uit Gorias. De speer Lúin is elders 
(bijv. Scéla Mucce Maic Dathó) het bezit van Celtchar en andere helden (bron: 
WP Lúin of Celtchar). Analyse: De betekenis van lúin is omstreden: 1. =  ‘lans’, 
2. < luinne ‘felheid, toorn’, 3. < gen. van lann ‘zwaard’. Vergelijk ook de 
naam Aréadbhar (e.var.) van deze speer (bron: ws. home.ix.netcom; DIL) [zie 
Wapen: speer van de Pisear: ‘Lúin’ (Kelt.); Wapen: speer van de Pisear: ‘Lúin’ 
(Kelt.)]                                                                                                   [Luin] 
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Kelt. termen: Luxovius (lat.-gall.) ‘schitterende’, een Keltische god van de 
bron van Luxeuil-les-Bains (= Luxovium, dép. Haute-Saône) en gemaal van de 
godin Brixta of Bricta (zie aldaar). De Vries noemt hem Lugovius en Luxiovius. 
Hij wordt in twee inscripties vermeld: 1. CIL 13, 05425 ([Lus]soio et Brictae 
(vervanging van x door ss)), 2. CIL 13, 05426 (Luxovio et Brixtae). Analyse: 
Luxovius < protokelt. *luko- < IE *leuk- ‘licht, schitterend’ [zie Ivn: Luxovius 
(Kelt.) (god); God: ‘Schitterende’ (Luxovius) (Kelt.); Licht en duisternis: 
schittering: term: luko-*: luxovius (‘glanzende’) (nom. ag.) (god) (Kelt.); Ivn: 
Luxovium (Frankr.) (topogr., tZv Nancy, dép. Haute-Saône, Bourgogne-
Franche-Comté)] 
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Kelt. termen: Mabinogion (eng.-kymr.), een verzameling van elf Middeleeuwse 
Kymrische verhalen, voor het eerst in het Engels vertaald door Charlotte 
Guest. De titel is een schrijffout die aan het eind van een der kernverhalen 
voorkomt. De andere drie kernverhalen sluiten af met de zin ‘Hier eindigt deze 
tak van de Mabinogi’. De term mabinogi is een correct Kymrisch woord, maar 
de betekenis is niet duidelijk. Hij bevat in ieder geval het woord mab ‘jongen, 
zoon’. De vier (oudste) kernverhalen, waarin Pryderi een rol speelt, zijn: 1. 
Pwyll pendefig Dyfedd (‘Pwyll, prins van Dyfed’), 2. Brānwen ferch Llýr 
(‘Brānwen, dochter van Llýr’), 3. Manawydan fab Llýr (‘Manawydan, zoon van 
Llýr’), 4. Math fab Mathonwy (‘Math, zoon van Mathonwy’). De Mabinogion 
bevat enig mythisch materiaal [zie Literatuur: Mabinogion (Wales) 
(verzameling sagen)] 
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Kelt. termen: Mabon (kymr.) zie mapos: Maponos (britt.)   - 

Kelt. termen: Mac Cairthin (oi.) zie karotīno*: Mac Cairthin (oi.)   - 

Kelt. termen: Mac Cécht (oi.) zie cécht: Mac Cécht (oi.)   - 

Kelt. termen: Mac Cuill (oi.) zie coll: Mac Cuill (oi.)   - 

Kelt. termen: Mac Dara (oi.) zie daru*: dair: Mac Dara (oi.)   - 

Kelt. termen: Mac Dregin (oi.) zie dragino*: Mac Dregin (oi.)   - 

Kelt. termen: Mac Gréine (oi.) zie grían: Mac Gréine (oi.)   - 

Kelt. termen: Mac Ibair (oi.) zie eburos*: Mac Ibair (oi.)   - 

Kelt. termen: Macgnímartha Find (mi.) ‘de jongensdaden van Find’, een laat 
Middel-Iers verhaal over de jeugdjaren van Find mac Cumail. Hierin wordt 
vermeld dat Find zijn duim verbrandt bij het bereiden van zalm, deze in zijn 
mond steekt, waarna hij bovennatuurlijke kennis verwerft [zie Literatuur: 
Macgnímartha Find (Kelt.); Werkzaamheid: daad, helden-: term: gnímrad (pl. 
tantum): Macgnímartha Find (‘De jongensdaden van Find’) (lit.) (Kelt.)] 
                                                                                        [Macgnimartha Find] 
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Kelt. termen: Macha (oi.) ‘(godin van het) veld’, naam van drie Terra Matres, 
vergelijkbaar met Ériu, Fótla en Banba. Elk van deze Macha’s 
vertegenwoordigt (volgens de leer van Dumézil) een functie: 1. Macha, de 
vrouw van Nemed, vertegenwoordigt de priesters, 2. Macha, de dochter van 
Áed Rúad, vertegenwoordigt koning en krijgers, 3. Macha, de vrouw van 
Crunnchu, vertegenwoordigt de boeren. De tweede Macha heeft als bijnaam 
Mongrúad en verschijnt aan de nieuwe (aspirant-)koning als Flaithius, de 
Heerschappij. 4. Een vierde Macha is de dochter van Ernmas. Zij komt voor in 
de triade met Morrígu. Analyse: Macha < protokelt. *makajā ‘veld’, wat past 
bij haar karakter als Terra Mater 
[zie Ivn: Macha (0) (Kelt.) (godin) (alg.); Ivn: Macha (1) (Kelt.) (profetes-godin, 
de vrouw van Nemed); Ivn: Macha (2) ingen Áeda Rúaid (Kelt.) (godin, de 
dochter van Áed Rúad); Ivn: Macha (3) (Kelt.) (godin, de vrouw van Crunnchu); 
Ivn: Macha (4) ingen Ernmaiss (Kelt.) (godin); Godenstelsel: godengroep: 03. 
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triade van moedergodinnen: ‘Macha’s’ (Kelt.); God: ‘Veld’ (Macha) (Kelt.); 
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: makajā*: macha (godin) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Mag Cétni (oi.) zie magos*: Mag Cétni (oi.)   - 

Kelt. termen: Mag Cuillinn (oi.) zie magos*: Mag Cuillinn (oi.)   - 

Kelt. termen: Mag dá Cheó (oi.) zie magos*: Mag dá Cheó (oi.)   - 

Kelt. termen: Mag Lamraide (oi.) zie móin: Móin Lamraigi (oi.)   - 

Kelt. termen: Mag Mell (oi.) zie magos*: Mag Mell (oi.)   - 

Kelt. termen: Mag Mór (oi.) zie magos*: Mag Mór (oi.)   - 

Kelt. termen: Mag nAirbthenn (oi.) zie magos*: Mag nDairbthen (oi.)   - 

Kelt. termen: Mag nArbthen (oi.) zie magos*: Mag nDairbthen (oi.)   - 

Kelt. termen: Mag nDairbthen (oi.) zie magos*: Mag nDairbthen (oi.)   - 

Kelt. termen: Mag Ráth (oi.) zie magos*: Mag Ráth (oi.)   - 

Kelt. termen: Mag Réin (oi.) zie magos*: Mag Réin (oi.)   - 

Kelt. termen: Mag Slécht (oi.) zie magos*: Mag Slécht (oi.)   - 

Kelt. termen: Mag Tailten (oi.) zie magos*: Mag Tailten (oi.)   - 

Kelt. termen: Mag Tuired (oi.) zie magos*: Mag Tuired (oi.)   - 

Kelt. termen: Magniocus (lat.-gall.) ‘van Magniacum’, een topografische 
bijnaam van de Gallische Mercurius. Magniacum is het huidige Magnieu, dép. 
Ain [zie Ivn: Mercurius (3): ‘Magniocus’ (Kelt.) (god); God: ‘Magniacum, van’ 
(Magniocus) (Kelt.); Ivn: Magniacum (Frankr.) (topogr., tOv Lyon en tNWv Aix-
les-Bains, dép. l’Ain, Auvergne-Rhône-Alpes), Magniocus (god)] 
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Kelt. termen: magos* (oi.) ‘vlakte’, dat resulteert in plaatsnamen, eindigend 
op lat. magus, zoals Noviomagus [zie Kosmografie en geografie: gebied: veld: 
term: magos*, mag, magus (Kelt.)] 
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Kelt. termen: magos*: Mag Cétni (oi.), genoemd als de landingsplaats van de 
Fomoren aan het begin van de oorlog met de TDD. Augusta Gregory geeft 
Scetne, maar Egeler toont de oorspronkelijke weergave uit de Cath Maige 
Tuired aldus: Maug (S)cé[t]ni (Matthias Egeler, ‘Walküren, Bodbs, Sirenen’). 
Onomasticon Goedelicon (ws. publish.ucc.ie) noemt Mag Cétni, liggende 
tussen de rivieren Erne en Drowes; deze mondden resp. uit tussen 
Ballyshannon en Bundoran [zie Ivn: Mag (02) Cétni (Ierl.) (vlakte, tZv 
Ballyshannon = Béal Átha Seanaidh, tussen r. Erne = Éirne en r. Drowes = 
Drobhais, Co. Donegal = Dún na nGall, Ulaidh)]                               [Mag Cetni] 
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Kelt. termen: magos*: Mag Cuillinn (oi.) ‘vlakte van de steeneik’, ni. Maigh 
Cuilin, eng. Moycullen, een plaats ten noordwesten van Gaillimh (eng. 
Galway). Andere schrijfwijzen zijn: Cuilliu, Cuillend, Cuillind. Hier zou de 
‘eerste’ Manandán zijn gedood door Uilenn Faebarderg en op de plaats waar 
nu Loch Oirbsen ligt, zijn begraven. Analyse: cuillinn < oi. cuilenn 1. ‘hulst’ 
(Ilex aquifolium)), 2. ‘steeneik’ (Quercus ilex). De bladeren van beide bomen 
lijken op elkaar. Toch wordt zeer waarschijnlijk de tweede betekenis bedoeld, 
want van het harde hout werden wagenonderdelen gemaakt (vgl. eDIL) en de 
eikels dienden als varkensvoer [zie Ivn: Mag (03) Cuillinn (Ierl.) (vlakte en 
topogr., tNWv Galway = Gaillimh (stad), Co. Galway = Gaillimh, Connacht); 
Kosmografie en geografie: gebied: veld, slag-: ‘Mag Cuillinn’ (Kelt.); 
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: magos*: mag cuilinn (‘vlakte 
van de steeneik’) ((slag)veld en topogr.) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: magos*: Mag dá Cheó (oi.) ‘vlakte van de twee nevelen’, een 
andere naam voor Mag Mell, waarheen Láegaire (in de mythe van Láegaire in 
Mag Mell, overeenkomend met Echtra Láegaire meic Crimthainn) vertrekt door 
in Loch na nÉan bij de huidige stad Ros Comáin te duiken. Hoewel Mag dá Cheó 
dus de aanduiding is van een gebied in de Andere Wereld buiten Ierland, bijv. 
een onderwaterparadijs, kan deze vlakte ook gelocaliseerd worden in Ierland 
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zelf. Zij zou zich dan bevinden in de nabijheid van het genoemde Loch na 
nÉan. Het OG noemt verder het gebied van het voormalige koninkrijk van de Uí 
Maine, dus nabij Béal Átha na Sluaighe (eng. Ballinasloe) 
[zie Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of gelukzaligen, 
westelijk - der: ‘Tir inna n-óc’ = ‘Tír Tairngire’ = ‘Tír na m-béo’ = ‘Tir na m-
ban’ = ‘Tír sorcha’ = ‘Mag (17) Mell’  = ‘Mag (16) Mór’ = ‘Inis Locha’ = ‘Mag dá 
Cheó’ (Kelt.); Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: magos*: Mag dá 
Cheó (‘vlakte van de twee nevelen’) (aards eiland- of onderzees paradijs) 
(Kelt.); Strijd en vrede: strijd tussen goden en mensen: slag in Mag dá Cheó 
tussen Láegaire (prins) en Goll (Síde) (Kelt.)]                              [Mag da Cheo] 

Kelt. termen: magos*: Mag Lamraide (oi.) zie móin: Móin Lamraigi (oi.)   - 

Kelt. termen: magos*: Mag Mell (oi.) ‘de lieflijke vlakte’, een van de namen 
van het Keltische eilandparadijs, identiek met Tír inna n-óc, maar de 
associaties met Mag Mell wijzen vooral op een oord waar goden leven, waar 
een enkele held zoals Lóegaire Liban tijdelijk verblijft, of als het Griekse 
Elysium waar zich alleen gelukzaligen bevinden. Hier heerst Manandán mac Lir 
of Tethra, de koning der Fomoren. Volgens sommige berichten is Mag Mell een 
land op de bodem van de oceaan 
[zie Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of gelukzaligen, 
westelijk - der: ‘Tír inna n-óc’ = ‘Tír tairngire’ = ‘Tír na m-béo’ = ‘Tír sorcha’ = 
‘Mag Mell’ (Kelt.); Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: magos*: Mag 
Mell (‘de lieflijke vlakte’) (aards eiland- of onderzees paradijs) (Kelt.); 
Kosmografie en geografie: gebied: veld: ‘Mag Mell’ (paradijs) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: magos*: Mag Mór (oi.) ‘grote vlakte’, naam van een Spaanse 
koning, de vader van de godin Tailtiu, volgens de Metrische Dindsenchas. Maar 
aangezien Tailtiu een Terra Mater, zoals Macha (‘veld’), is, moet Mag Mór 
letterlijk als een vlakte beschouwd worden, en wel een vlakte in de Andere 
Wereld of het mystieke Ierland zelf. Midir wordt de ‘heer van Mag Mór’ 
genoemd. Andere namen voor het paradijs zijn bijv. Mag Mell en Tir na n’Óg. 
Overigens is Mag Mór ook de naam van werkelijke vlakten in Ierland, w.o. Moy 
More in Co. Clare [zie Ivn: Mag (09) Mór (Ierl.-Kelt.) (myth. koning / vlakte, 
vader van Tailtiu; tZv r. Inagh = An Eidhneach (tNWv Limerick = Luimneach), 
Co. Clare = An Clár, An Mhumhan); Ivn: Mag (10) Mór an Aonaigh (Ierl.) (vlakte, 
omg. Ballysadare = Baile Easa Dara, Co. Sligo = Sligeach, Connacht); 
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: magos*: Mag Mór (‘grote 
vlakte’) (paradijs/myth. koning) (Kelt.); Kosmografie en geografie: eiland, 
mythisch: doden of gelukzaligen, westelijk - der: ‘Tir inna n-óc’ = ‘Tír 
Tairngire’ = ‘Tír na m-béo’ = ‘Tir na m-ban’ = ‘Tír sorcha’ = ‘Mag (17) Mell’  = 
‘Mag (16) Mór’ = ‘Inis Locha’ = ‘Mag dá Cheó’ (Kelt.)]                                                  
[Mag Mor]           
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Kelt. termen: magos*: Mag Mór an Aonaigh (oi.) ‘grote vlakte van de 
samenkomst’, waarschijnlijk in de buurt van de landingsplaats van de Fomoren 
bij Baile Easa Dara (Ballysadare) (bron: ws. publis.ucc.ie.doi). Analyse: 
aonaigh = óenach ‘(feestelijke) bijeenkomst’ [zie Ivn: Mag (10) Mór an Aonaigh 
(Ierl.) (vlakte, omg. Ballysadare = Baile Easa Dara, Co. Sligo = Sligeach, 
Connacht)]                                                                      [Mag Mor an Aonaigh] 
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Kelt. termen: magos*: Mag nDairbthen = Mag nArbthen = Mag nAirbthenn (oi.), 
de vlakte waarheen Midir  de mannen Ríb en Eochu mac Maireda brengt in de 
mythe van Óengus Ócs hulp aan Ríb en Eochu. Op deze vlakte ontstond daarna 
het meer Loch Ríb. Zie verder bij Kelt. termen: Ríb en Eochu [zie Ivn: Mag (12) 
nArbthen (Ierl.) (oorspr. vlakte, nu Loch Ríbh = Loch Rí = eng. Lough Ree, 
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grens Co.s Roscommon = Ros Comáin, Longford = An Longfort en Westmeath = 
An Iarmhí, Connacht en Laighin)] 

Kelt. termen: magos*: Mag Ráth (oi.) ‘vlakte van de ringwallen’, een vlakte  in 
Ulster, waar nu Maigh Rath (= eng. Moira). Het gebied is bekend van de slag bij 
Mag Ráth (zie Cath Maige Ráth) [zie Ivn: Mag (17) Ráth (Ierl.) (vlakte/topogr., 
1. bij Moira = Maigh Rath tZWv Belfast = Béal Feirste of 2. bij Newry = An 
Iúraigh = mod. An tlúr tNv Dundalk = Dún Dealgan, Co. Down = An Dún, Ulaidh 
(VK)); Kosmografie en geografie: gebied: veld, slag-: ‘Mag Ráth’ (Kelt.); 
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: magos*: Mag Ráth (‘vlakte van 
de ringwallen’) (Kelt.)]                                                                    [Mag Rath] 

  60 

Kelt. termen: magos*: Mag Réin (oi.) ‘vlakte der zee’, een gebied tussen Co. 
Leitrim en Co. Longford, in het oosten van Connacht. Hier zouden de TDD voor 
het eerst gaan wonen na hun aankomst. Analyse: réin gen. sg. v. rían ‘zee’. 
Sommigen vertalen ‘voorgebergte’ [zie Ivn: Mag (18) Réin (Ierl.) (vlakte, omg. 
Fenagh = Fidnacha = Fiodhnach tZOv Lough Allen = Loch Aillionn, Co. Leitrim = 
Liatroim, Connacht); Wateren: oceaan: term: rían: Mag Réin (‘vlakte der zee’) 
(vlakte in Oost-Connacht) (Ierl.)]                                                     [Mag Rein] 

  60 

Kelt. termen: magos*: Mag Slécht (oi.) ‘vlakte der nederknielingen’, een vlakte 
in het noordwesten van Co. Cavan, ten oosten van de Iron Mountains en ten 
zuiden van Ballyconnell. De vlakte heette oorspronkelijk Mag Senaig (‘vlakte 
van de heuvels’), maar is later genoemd naar het kleinere gebied Fossa Slécht 
of Rath Slécht, waar de god Crom Cruach in Kilnavert werd vereerd. De 
‘nederknielingen’ betreffen de wijze van aanbidding van Crom Cruach (zie 
aldaar) (bron: WP Magh Slécht). Een derde naam voor de vlakte is Mag Lecet is 
waarschijnlijk een schrijffout. Analyse: slécht < sléchtan ‘nederknieling’ < 
sléchtaid ‘knielen’, ‘zich nederwerpen’, nl. zoals de huidige moslims dit doen 
[zie Mag Slécht = Mag Senaig (Ierl.) (vlakte); Religieus fenomeen: 
nederknielen: term: sléchtan (nom. act.): Mag Slécht (‘vlakte der 
nederknielingen’) (topogr.) (Kelt.); Lichaam: gestalte: geknielde houding: 
term: slécht (‘knieling’) (vlakte) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: magos*: Mag Tailten (oi.) ‘vlakte van Tailtiu’, later Tailtin (eng. 
Teltown), gelegen tussen Kells = Ceanannas en Donaghpatrick = Domhnach 
Phádraig. De godin Tailtiu zou hier begraven zijn [zie Ivn: Tailtin (Ierl.) 
(vlakte, tussen Kells = Ceanannas en Donaghpatrick = Domhnach Phádraig, Co. 
Meath = An Mhí, Laighin); Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: 
magos*: Mag Tailten (‘vlakte van Tailtiu’) (Tailtin) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: magos*: Mag Tuired (oi.) ‘Vlakte van de Torens (of ‘de Zuilen’)’, 
waar twee mythische veldslagen zouden hebben plaatsgevonden, volgens De 
Vries tussen resp. de goden en demonen en tussen de goden onderling. Er 
zouden ook twee locaties zijn met de naam Mag Tuired, namelijk resp. in co. 
Sligo en co. Mayo, beide in Connacht. De veldslagen heten resp. Cath Maige 
Tuired Cunga (1e) en Cath Maige Tuired (2e) [zie Kosmografie en geografie: 
gebied: veld, slag-: ‘Mag Tuired’ (Ierl.); Kosmografie en geografie: gebied: 
veld: term: magos*: Mag Tuired (‘vlakte van de torens’) (Ierl.); zie ook Ivn: 
Mag (22) Tuired en Mag (23) Tuired] 

  58 

Kelt. termen: Mamau, Y (kymr.) ‘de moeders’, aanduiding voor 
bovennatuurlijke wezens, zoals in Ierland de Aes sídhe. De naam komt ook 
voor in de frase Bendith y mamau ‘de zegen van de moeders’. In dit geval zijn 
het feeën, waarschijnlijk een herinnering aan godinnen als de Matronae en 
Modron. Men kan ze dus beschouwen als oorspronkelijke moedergodinnen. Ze 
werden vooral geassocieerd met de plaats Pant y Dawns (‘dansholte’) bij 
Llanfabon (bron: ws. maryjones.us). Vergelijk Y Foel Famau [zie Godenstelsel: 
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godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Y Mamau’ (Kelt.); God: 
‘Moeders’ (Y Mamau) (Kelt.); Familierelaties: moeder: term: Mamau, Y (pl.) 
(feeën/godinnen) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Manandán (oi.) ‘(de god) van (het eiland) Mana’, een Ierse 
zeegod die geassocieerd werd met het Isle of Man, een geschikte plaats voor 
een dergelijke god. Manandán mac Lir is zijn volledige naam (er zijn andere 
Manandáns) en is dus de zoon van de oude god van de zee Ler (‘zee’). Als 
Orbsiu (of Oirbsen) heet zijn vader Elloth (Alltoid of Alloid). Het is niet zeker 
of hij behoort tot de Túatha Dé Danann. Als zeegod is hij schenker van rijkdom 
en heer van Tír Tairngire, het eiland der gelukzaligen. Manandáns Kymrische 
tegenhanger is Manawyddan fab Llŷr, maar van hun verwantschap is nauwelijks 
meer iets merken [zie Ivn: Neptunus (2): Manandán mac Lir (Kelt.) (god); Ivn: 
Neptunus (2): Manawyddan fab Llŷr (Kelt.) (god); God: ‘God van het eiland 
Mana’ (Manandán, Manawyddan) (Kelt.); Ivn: Mana (Eur.) (eiland, Kelt., Brits 
Kroonbezit)]                                                                      [Manandan mac Lir] 
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Kelt. termen: Maponos (britt.) zie mapos: Maponos (britt.)   - 

Kelt. termen: mapos, maqos (gall./britt.) ‘zoon’, vergelijk de namen Maponos, 
een Keltische god en epitheton van Apollo (2), en Mabon vab Modron uit de 
Keltische overlevering, die een ‘zoon’ was van ‘Matrona’. Maponos/Mabon was 
de beschermgod van de (oudere) jeugd die zich met de jacht bezighield [zie 
Familierelaties: zoon: term: mapos, maqos (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: mapos: Maponos (britt.) ‘zoon’, een epitheton van de Keltische 
god Apollo (2). Maponos werd vooral in Engeland vereerd, m.n. door de 
Brigantes, en was mogelijk een beschermgod van de wapendragende jeugd. In 
andere delen van Europa was hij god van de geneeskunst (Gallië) en zonnegod 
(Noricum). Analyse: Maponos ~ kelt. mapos, maqos ‘zoon’. Er lijkt verband 
met Mabon vab Modron uit de Kymrische overlevering, die als jager optreedt 
[zie Ivn: Apollo (2): ‘Maponos’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Zoon’ (Maponos) (Kelt.); 
Familierelaties: zoon: term: maponos (god) (Kelt.); Familierelaties: zoon: 
term: mabon (sagenfig.-god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Math fab Mathonwy (kymr.) zie matu*: Math fab Mathonwy 
(kymr.) 

  - 

Kelt. termen: mathgamain (mi.) zie matu*: mathgamain (mi.)   - 

Kelt. termen: Mathgen (oi.) ‘zoon van een beer’, een druïdegod die in de Cath 
Maige Tuired aanbiedt de bergen te laten strijden. Hij is eveneens de opvoeder 
van St. Brigit. Er zijn meer druïden met de naam Math-: Math de zoon van 
Umor, Mathu een wijze van de TDD en Math ap Mathonwy, een Kymrische 
tovenaar en koning. Hieraan ten grondslag ligt een druïdegod van zowel de 
TDD als de Plant Dōn die de naam Math- droeg (bron: Mary Jones: Math ap 
Mathonwy). Analyse: mathgen < math ‘beer’ = gen ‘geboorte’ [zie Ivn: 
Mathgen (Kelt.) (druïde-god); God: ‘Zoon van een beer’ (Mathgen) (Kelt.); 
Dood en leven: geboorte: term: gen, Math- (‘zoon van een beer’) (god) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Matrona (lat.-gall.) ‘grote moeder’, naam van de huidige rivier 
de Marne, die door de Kelten als heilig en dus als godin werd beschouwd. Voor 
deze Matrona was volgens een inscriptie (zie aldaar) een tempel opgericht, 
waarvan de resten zijn gevonden in het ontstaansgebied van de Marne, 
Balesmes-sur-Marne. Matrona is, zoals de naam al aanduidt, een moedergodin 
en wordt als zodanig uitgebeeld, bijv. met een kind aan de borst. Analyse: 
lat.-gall. matrona < protokelt. mātr-on-ā ‘grote moeder’. Matrona is verwant 
met kymr. Modron, de moeder van Mabon (gall. Maponos) (bron: WP Dea 
Matrona) [zie Ivn: Matrona (1) (Frankr.-Kelt.) (rivier(godin), van Balesmes-sur-
Marne (tNv Dijon) naar Charenton-le-Pont (bij Parijs), Grand Est, Hauts-de-
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France, Île-de-France); Familierelaties: moeder: term: māter: matrona (rivier 
Marne, godin) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Mattiaca (lat.-gall.) zie matu*: Mattiaca (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: matu*  (protokelt.) ‘beer’ [zie Dier: beer: term: matu* 
(protokelt.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: matu*: Math fab Mathonwy (kymr.) ‘beer zoon van een beertje’, 
de koning van Gwynedd, een figuur uit de Mabinogion, tevens de titel van een 
verhaal uit deze verzameling [zie Ivn: Math fab Mathonwy (Kelt.) (koning-god); 
Literatuur: Mabinogion: Math fab Mathonwy (Kelt.); Dier: beer: term: matu*: 
Math fab Mathonwy (‘beer zoon van een beertje’) (koning-god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: matu*: mathgamain (mi.) ‘beer’, oorspr. ‘beerkalf’, de naam 
van een Ier uit de 11e eeuw. Zijn nazaten heten nu Mac Mahon, Mac Mahoney 
e.d. [zie Ivn: Mac (12) Mathghamhna (Kelt.) (alg. naam); Dier: beer: term: 
matu*: mathgamain (mi.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: matu*: Mattiaca (lat.-gall.) ‘berin van de snelstromende 
wateren’, een Keltische godin uit (Oost-)Wiesbaden (Aquae Mattiacae), 
waarvan zij de beschermvrouwe was. Mattiaca werd geïdentificeerd met 
Diana. Analyse: Mogelijke etym.: Mattiaca < protokelt. *matu ‘beer’ + *āku- 
‘snel’ + *aku ̯ā ‘water’ [zie Ivn: Diana (3): ‘Mattiaca’, ~ (Kelt.) (godin); God: 
‘Berin van de snelstromende wateren’ (Mattiaca) (Kelt.); Dier: beer: term: 
matu*: Mattiaca (‘berin van de snelstromende wateren’) (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: matu*: Matunus (lat.-britt.) ‘beer’, naam van een Keltische god, 
m.n. bekend uit een inscriptie uit Bremenium (mod. High Rochester). De Vries 
typeert hem als een oorlogsgod. Analyse: protokelt. matu* ‘beer’: vgl. Ande-
matunnum (‘vesting van de goddelijke beer’, mod. Langres), Math fab 
Mathonwy uit de Mabinogion, hetgeen betekent ‘beer zoon van een beertje’. 
De Vries vertaalt de naam met ‘god met de kracht van een beer’ [zie Ivn: 
Matunus (Kelt.) (god en alg. pers.naam); God: ‘Beer’ (Matunus) (Kelt.); Dier: 
beer: term: matu*: Matunus (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Matunus (lat.-britt.) zie matu*: Matunus (lat.-britt.)   - 

Kelt. termen: Meche (mi.), zoon van Morrígu. Aangezien hij drie harten had in 
de gedaante van slangen die voor Ierland gevaar konden opleveren, moest Mac 
Cécht hem doden op Mag Fertaigi, welke vlakte daarna Mag Mechi heette (RD 
1: 13 ‘Berba’). Volgens Patricia Monaghan (‘Encyclopedia of Goddesses and 
Heroines’) is Berba een rivier, dezelfde als de Barrow, die samen met haar 
‘zusters’, de rivieren Eoryus (de Nore) en Suirus (de Suir) Zuidoost-Ierland 
doorsnijdt en uitkomt bij Port Láirge (eng. Waterford). Bovendien is Berba een 
andere naam voor Cessair, de eerste menselijke bewoner van het land. De 
ligging van Mag Mechi is niet bekend [zie Ivn: Meche mac na Morrígna (Kelt.) 
(demon); Mythe: Morrígu’s zoon Meche en zijn harten (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Medb ingen Echach Feidlig (oi.) ‘dronkenschap, de dochter van 
Eochaid Feidlech’, een Ierse Terra Mater uit Connacht (mod. Connacht), met 
de hoofdstad Cruachan (ni. Ráth Cruachan, eng. Rathcroghan) en symbool bij 
uitstek van de flaithius, de heerschappij over het land, wat blijkt uit de 
verhalen waarin ze de minnares is geweest van vorsten uit alle delen van 
Ierland, van wie Fergus de bekendste is. Analyse: Medb ‘dronkenschap’ ~ 
kymr. meddw ‘dronken’, on. mjöðr, skt. madhu ‘mede’: tijdens de inauguratie 
van de koning werd drank geconsumeerd, bovendien maakt soevereiniteit 
iemand dronken. Er zijn ook andere opvattingen over de betekenis van Medb, 
nl. ‘heerschappij’ (bron: ws. Indo-European / Confessions of a hedge witch). 
Vergelijk ook: ól n’écmacht. Naast deze Medb uit Connacht bestond er volgens 
de overlevering nog een Medb Lethderg die Teamhair zou hebben herbouwd 
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[zie Ivn: Medb (1) (Kelt.) (godin); God: ‘Dronkenschap’ (Medb) (Kelt.); 
Psychologie: extase: term: medb (godin) (Kelt.); Psychologie: extase: term: 
meddw (adj.) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Medb Lethderg (oi.) ‘Medb Roodhelft’, waarschijnlijk een Terra 
mater uit de omgeving van Teamhair. Ze zou de vesting van Teamhair hebben 
herbouwd en de minnares zijn geweest van veel koningen, onder wie Cú Corb, 
Feidlimid Rechtaid (of Rechtmar), Art mac Cuin en Cormac mac Airt. Medb 
Lethderg zou niet alleen ouder zijn dan Medb van Cruachan, de bekende Terra 
mater van Connacht, maar ook de bron van de emanatie van de laatste zijn 
geweest. Beiden zijn dan ook oorspronkelijk identiek. De betekenis van 
Lethderg, ‘halfrood’ of ‘rode zijde’, kan zowel verwijzen naar ‘bloed’ 
(waarmee de heerschappij gepaard gaat) als naar de bovennatuurlijke 
krachten die in het toenmalige Ierland zo’n grote rol speelden; ook de 
plaatsnaam Cruachan, het centrum van de cultus van Medb van Connacht, kan 
in verband staan met bloed (crú ‘bloed’) (bron: theses.univ-
lyon2.fr/documents) [zie Ivn: Medb (2  Lethderg (Kelt.) (godin); God: 
‘Roodhelft’ (Lethderg) (Kelt.); Getal: helft: term: lethderg (‘helft, rood-‘) 
(godin) (Kelt.) 

  58 

Kelt. termen: Mediotautehae (gall.-germ.) ‘tussen twee stammen’, naam van 
een groep Matres die in de omgeving van Keulen vereerd werd door twee 
stammen, mogelijk een Keltische en een Germaanse. Analyse: De naam toont 
een mengeling van Keltisch (medio-) en Germaans (-hae), terwijl taute- (of 
varianten hiervan) ‘volk’ in beide talen voorkomt (bron: ws. theses.univ-
lyon2.fr/documents) [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Matres Mediotautehae’ (Kelt.); God: ‘Moeders tussen twee 
stammen’(Mediotautehae) (Kelt.); Mens: volk: term: tautehae, medio- 
(‘tussen twee stammen’) (godinnen) ((Kelt.-Germ.) 
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Kelt. termen: Medros (gall.) ‘beoordelaar’, een Keltische oorlogsgod uit 
Lotharingen, maar hij is waarschijnlijk identiek aan Midir uit de Ierse 
overlevering en Teutatis draagt Medros (Medurini) als epitheton. Analyse: 
Medru-Midir kan zijn ontstaan uit 1. IE *med ‘afmeten, overwegen’ (een 
intellectuele functie), 2. oi. mid ‘mede’. Met beide wordt ook Odin 
geassocieerd. Bovendien wordt Medru getoond in oorlogsuitrusting en wordt hij 
geassocieerd met de oorlogsgod Teutatis. Concluderend kan Medros 
gekarakteriseerd worden als een oorlogsgod van het listige type [zie Ivn: 
Medros (Kelt.) (god); God: ‘Beoordelaar’ (Medros) (Kelt.); Ethiek: oordeel: 
term: med *: medros (nom. ag.) (god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Medros: Midir (oi.) ‘beoordelaar’, een Keltische god van de 
Túatha Dé Danann, genaamd de elf van Brí Léith. In de Tochmarc Étaíne is hij 
de opvoeder van Óengus mac Óc en huwde Étaín. Ook is hij de heerser van het 
wonderland Mag Mór. Zijn Gallische tegenhanger is Medros, met wie hij de 
etym. deelt [zie Ivn: Medros: Midir mac in Dagdae (Kelt.) (god); God: 
‘Beoordelaar’ (Midir) (Kelt.); Ethiek: oordeel: term: med *: midir (nom. ag.) 
(god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: menhir (bret.) ‘lange steen’, rechtop geplaatste lange steen, die 
alleen of in groepen voorkomt, m.n. in West-Europa, maar ook in andere delen 
van de wereld. Analyse: menhir < bret. men ‘steen’ + hir ‘lang’. De term is dus 
Keltisch, maar de menhirs zelf zijn pre-Keltisch (5000 – 4000 v. Chr.) [zie 
Steen: lange ~: term: menhir (Kelt.); Steen: heilige opgerichte ~: menhir] 

  58 

Kelt. termen: Mesca Ulad (oi.) ‘de dronkenschap van de mannen van Ulaid’, 
een verhaal uit de Ulster-cyclus, waarin Cúchulainn bijna in een ijzeren huis 
verbrand wordt [zie Literatuur: Ulster-cyclus: Mesca Ulad (Kelt.); Psychologie: 

  59 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

extase: term: mesca Ulad (‘de dronkenschap van de mannen van Ulaid’) (lit.) 
(Kelt.)] 

Kelt. termen: Míach mac Dían Cécht (oi.) ‘Graanschepel, zoon van Dían Cécht’, 
genezer-god, die zijn vader overtroefde in medische bekwaamden en daarom 
door deze vermoord werd. Uit zijn graf groeiden de 365 kruiden der wereld, 
bevochtigd door de tranen van zijn zuster Airmed (zie aldaar), eveneens arts 
en eveneens geassocieerd met vegetatie. Haar naam betekent ‘korenmaat’. 
Analyse: míach (oi.) ‘schepel’, een graanschep, tevens maatvat [zie Ivn: Míach 
mac Dían Cécht (Kelt.) (god); God: ‘Schepel’ (Míach) (Kelt.); Voorwerp: schep: 
schepel: term: míach (god) (Kelt.)]                               [Miach mac Dian Cecht] 

  60 

Kelt. termen: mid (oi.) ‘mede’, misschien gerelateerd aan de god Medru en 
Midir (zie aldaar) [zie Eten en drinken: mede: term: mid (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Midir (oi.) zie Medros: Midir (oi.)   - 

Kelt. termen: Mil (gen. Miled) (oi.), de mythische vader van de Milesiërs, zijn 
zeven zonen (Meic Miled), en bij uitbreiding de voorvader van het volk dat 
Ierland veroverde op de TDD en dat volgens de traditie de voorouders vormde 
van de huidige Ieren. De zonen heten Amergin Glúingel, Éber Donn (= Donn), 
Éber Find, Érimón (= Éremón), Ír, Colpa, Arannan. De vader van Mil is Bile, de 
zoon van Breogán. De Milesiërs maakten deel uit van de ‘Zonen van de Gael’ 
die eerder een poging hadden gedaan vanuit Spanje Ierland te veroveren. De 
geschiedenis wordt verhaald in de LGE en de Historia Brittonum. Analyse: De 
naam Mil is afgeleid van Miles Hispaniae ‘soldaat van Spanje’, maar zijn echte 
naam zou Galam zijn. Miled is de genitief en kan dus niet als nominatief 
gebruikt worden  [zie Ivn: Mil mac Bile (Kelt.) (sagenfig.), Milesiër (zoon van 
Mil), Milesisch; Beroep en functie: strijder: term: Miles Hispaniae (‘soldaat van 
Spanje’) (sagenfig.) (L/R-Kelt.)] 

  58  60 

Kelt. termen: milbél (oi.) ‘honingmond’, een epitheton van Dagda’s zoon 
Cermait, bijkbaar omdat hij ‘zoete woorden’ kon spreken [zie Ivn: Cermait: 
‘Milbél’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Honingmond’ (Milbél) (Kelt.); Lichaam: mond, 
honing-: term; milbél (god) (Kelt.)]                                                      [Milbel] 
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Kelt. termen: mithu (oi.) zie Germ. termen: Mithotyn (on.)   - 

Kelt. termen: Mochaomhóg = Mo Cháemmoc (irs.), de heilige die zich op Inis 
Glúaire vestigde en de kinderen van Ler in hun zwanengestalte in zijn huis of 
kapel opnam. Volgens Diarmaid Ó Muirithe (‘A-Z for Irish names and their 
meanings’) is Mo Cháemmoc de oudere vorm van Mochaomhóg en een 
koosnaam voor Cáemgen (caem ‘vriendelijk’, ‘mooi’ + gen ‘geboorte’) die door 
veel heiligen werd gedragen. Volgens John O’Donovan (‘The martyrology of 
Donegal’) betekent Mo- ‘mijn’ en –og, -oc ‘kleine’, toevoegingen die een teken 
van affectie zijn. O’Donovan noemt echter als oorspronkelijke naam Cáomán 
en John O’Brien (‘An Irish-English dictionary’) voegt hieraan toe dat Cáomán 
een diminutief is van Cáom [zie Ivn: Mo Chóemóc mac Béoáin (Ierl.-Kelt.) (Chr. 
heilige en abt)]    
[Mo Choemoc mac Beoain, Mochaomhog, Mo Chaemmoc, Caemgen, Caoman, 
Caom] 
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Kelt. termen: Modron (kymr.) = Matrona (gall.) ‘grote moeder’, een Keltische 
moedergodin, de moeder van de Kymrische Mabon en de naamgeefster van de 
Gallische rivier de Marne (< Matrŏna). Modron-Matrona lijkt verwant aan de 
godinnen Morgan en Rhiannon. Analyse: Matrona en Modron < Mātr-on-ā ‘grote 
moeder’ (bron: WP). Zij is dus niet dezelfde als, maar wel verwant aan de 
Matronae-triaden, die een Latijnse aanduiding dragen (< Mātrōna) [zie Ivn: 
Modron = Matrona (2) (Kelt.) (godin); God: ‘Grote moder’ (Modron = Matrona) 
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(Kelt.); Familierelaties: moeder: term: matrona (gall.), modron (kymr.) (‘grote 
moeder’) (godin) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Mog Roith = Mug Ruith (oi.) ‘slaaf van het wiel’, een figuur uit 
de Ierse overlevering, van wie men vermoedt dat een zonnegod is geweest; 
diens kenmerken duiden in ieder geval daarop en mogelijk ook de etymologie 
van diens naam: Roith misschien < roth ‘rad, wiel’, dus een zonnerad [zie Ivn: 
Mog Roith (Kelt.) (god-druïde); God: ‘Slaaf van het wiel’ (Mog Roith) (Kelt.); 
Beroep en functie: dienaar: slaaf: term: mog roith (‘slaaf van het wiel’) (god) 
(Kelt.); Voorwerp: wiel: term: roth: Roith (gen.) (god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Mogetius (lat.-gall.) ‘groot, machtig’, een bijnaam van de 
Keltische god Mars (3). Analyse: De Vries schrijft Mogelius, maar de inscriptie 
CIL 13, 01193 uit Bourges geeft duidelijk Marti Mogetio [zie Ivn: Mars (3): 
‘Mogetius’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Machtige’ (Mogetius) (Kelt.); Macht en 
kracht: macht: term: mogetius (adj.) (god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Mogounus (lat.-gall.) ‘de Grote’, een epitheton van de Keltische 
god Apollo (2), voornamelijk voorkomend op inscripties uit Engeland, w.o. een 
inscriptie (CIL 07, 00996 = RIB 1225) op een altaar uit Risingham (Habitancum): 
Deo Mogont. Analyse: Mogounus < 1. *mak-o- ‘groeien’, of 2. *magyo- ‘groot’ 
(bron: ws. celtnet.org.uk); de naam kan worden vergeleken met Mogetius, de 
bijnaam van Mars [zie Ivn: Apollo (2): ‘Mogounus’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Grote’ 
(Mogounus) (Kelt.); Getal: maat: grootheid: term: mogounus (adj.) (god) 
(Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: móin (oi.) ‘moeras’ [zie Wateren: moeras: term: móin (Kelt.)] 
                                                                                                            [moin] 

  60 

Kelt. termen: móin: Móin Lamraigi = Mag Lamraide (oi.), een moeras bij Ard 
Mhacha (eng. Armagh) (Ulster) (bron: ws. Iso.ucc.ie (Tochmarc Étaíne); OG). 
Door dit moeras moest Midir volgens afspraak een weg aanleggen, een 
moeilijke, zo niet onmogelijke taak [zie Ivn: Móin Lamraigi (Ierl.) (moeras, bij 
Armagh = Ard Mhacha (stad), Co. Armagh = Ard Mhacha, Ulaidh (VK))] 

  60 

Kelt. termen: Mongán (oi.) ‘met de korte haren’, zoon van de zeegod 
Manannán en de vrouw van koning Fiachnae mac Báetáin. Verder wordt hij 
beschouwd als de reïncarnatie van Find mac Cumail. Mongán is echter ook een 
historische figuur (gest. 625), zodat hier sprake is van historisering van een 
oorspronkelijk god. Hij wordt i.v.m. zijn naam soms als ‘rafelig’ omschreven. 
Mongán was een bedreven gedaantewisselaar; zo kon hij zich in een hert 
veranderen [zie Ivn: Mongán mac Fiachnai (Ierl.-Kelt.) (prins-god); God: ‘Met 
de korte haren’ (Mongán) (Kelt.); Lichaam: haar: term: mongán (‘met de korte 
haren’) (god) (Kelt.)]                                                                         [Mongan] 

  59 

Kelt. termen: Mongrúad (oi.) ‘met de rode haren’, een epitheton van de 
Keltische godin Macha, de dochter van Áed Rúad [zie Ivn: Macha (2): 
‘Mongrúad’, ~ (Kelt.) (godin, de dochter van Áed Rúad); God: ‘Met de rode 
haren’ (Mongrúad) (Kelt.); Lichaam: haar: term: mongrúad (‘met de rode 
haren’) (godin) (Kelt.)]                                                                   [Mongruad] 

  58 

Kelt. termen: Mór Muman ocus aided Cuanach meic Ailchini (oi. (poëzie) en 
mi. (proza)) ‘de ‘Grote van Munster’ en het tragische lot van Cuanu, de zoon 
van Cailchin’, een verhaal uit de Koningscyclus, overgeleverd in de Lebor 
Laignech. Mór Muman is de godin van de heerschappij over Munster, die als 
een oude, lelijke vrouw geslachtsgemeenschap heeft met koning Fingen. Later 
wreekt ze zich op Cuanu die haar zuster Ruithgern zou hebben gedood. De 
tekst is ook bekend onder het tweede deel van de titel: Aided Cuanach meic 
Ailchini [zie Literatuur: Koningscyclus: Mór Muman ocus aided Cuanach meic 
Ailchini (Kelt.); Getal: maat: grootheid: term: Mór Muman ocus aided Cuanach 

  59 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

meic Ailchini (‘de ‘Grote van Munster’ en het tragische lot van Cuanu, de zoon 
van Cailchin’) (lit.) (Kelt.)]        [Mor Muman ocus aided Cuanach meic Ailchini] 

Kelt. termen: Mór Mumhan (oi.) ‘de grote van Mumhan’, de godin van de 
heerschappij over Munster, verbeeld als de dochter van koning Áed Bennán. Ze 
had geslachtsgemeenschap met koning Fíngen mac Áedo Duib en liet Cuanu 
mac Cailchin uit wraak voor de dood van haar zuster vermoorden. Mór Mumhan 
kan worden vergeleken met geëuhemeriseerde godinnen als Medb en Mugain (= 
Mumain) [zie Ivn: Mór Muman (Kelt.) (sagenfig.-godin); God: ‘Grote van 
Mumhan’ (Mór Mumhan) (Kelt.); Getal: maat: grootheid: term: Mór Mumhan 
(‘de grote van Mumhan’) (godin) (Kelt.)]                                     [Mor Mumhan] 
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Kelt. termen: Mórbrethach (oi.) ‘zeer oordeelkundig’, bijnaam van Máeltne, 
de raadgever van de god Lug, die hem had gevraagd om een oordeel over Bres. 
Analyse: mór ‘groot, zeer’ + brethach ‘rechterlijk, oordeelkundig’ [zie Ivn: 
Máeltne: ‘Mórbrethach’, ~ (Kelt.) (goddelijke raadgever); God: ‘De zeer 
oordeelkundige’ (Mórbrethach) (Kelt.); Ethiek: oordeel: oordeelkundig: term: 
bretach, mór- (‘zeer oordeelkundig’) (goddelijke raadgever) (Kelt.)] 
                                                                                   [Maeltne, Morbrethach] 
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Kelt. termen: Morgan = Morgain = Morgen (kymr.) ‘uit de zee geboren’, een 
van de negen zusters van het paradijselijke eiland Avalon. Zij was de 
belangrijkste van hen; ze had de gave van de genezing, kon van gedaante 
veranderen en door de lucht vliegen. De gewonde Arthur werd naar haar 
gebracht. Morgan zou oorspronkelijk dezelfde zijn als de moedergodin Modron 
of Matrona. (In zijn bespreking van Morrígu meent De Vries dat Morgain een 
voortzetting is van deze oorlogsgodin, maar in het hoofdstuk over de vruwen 
van Sena verbindt hij haar met Modron.) Analyse: kymr. Morgen < britt. *Mori-
gnā ‘uit de zee geboren’. Vergelijk: oi. Muirgen, een Chr. vrouwelijke heilige 
die van gedaante kon wisselen en geassocieerd werd met de zee (zie ook Kelt. 
termen: Lí ban); mkymr. (masc.) Moryen of Morien (bron: WP Morgan le Fay) 
[zie Ivn: Modron = Matrona (2): Morgan (1) (Kelt.) (godin-fee); God: ‘Geboren 
uit de zee’ (Morgan) (Kelt.); Dood en leven: geboorte: term: gnā, mori-*: gen, 
mor- (‘geboren uit de zee’) (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Moritasgus (lat.-gall.) ‘grote das’, een epitheton van de 
Keltische Apollo (2), voorkomend in verschillende inscripties (CIL 13, 02873, 
11240, 11241, 11242 e.a.) uit Alise-Sainte-Reine (Alesia). Analyse: Moritasgus < 
moro- ‘groot’ + *tazgo- ‘das’. De das kruipt in en uit de aarde en lijkt daarom 
verbonden met dood en verrijzenis, wat goed past bij een god der 
geneeskunst. Bovendien betekent het verwant Ierse woord tadge ‘dichter’, die 
op zijn beurt geassocieerd wordt met inspiratie en waarzeggerij (bron: ws. 
celtnet.org.uk) [zie Apollo (2): ‘Moritasgus’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Grote das’ 
(Moritasgus) (Kelt.); Dier: das: term: moritasgus (‘grote das’) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Morrígu = Morrígan (oi.) ‘koningin der dodengeesten’, een 
Keltische oorlogsgodin, die vaak in een triade voorkomt, die door haar geleid 
wordt en naar haar genoemd wordt, de Morrígna (pl. van Morrígan). De andere 
godinnen die een dergelijke triade vormen, zijn Badb, Macha en Nemain. 
 
In de latere periode van de Arthur-romans leeft Morrígu voort als de fee 
Morgain, aldus De Vries. (In de passages over de vrouwen van Sena en over 
Avalon verbindt hij Morgain = Morgan echter met Modron, wat meer voor de 
hand liggend is). In de Lebor Gabála Érenn draagt ze de naam Anand. De naam 
Morrígu wordt altijd voorafgegaan door een lidwoord, maar om praktische 
redenen is dit in de tekst weggelaten, net als bij Dagda. 
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Morrígu is waarschijnlijk niet alleen een oorlogsgodin, maar ook een 
aardgodin, de godin van de heerschappij over het land: ze verandert zich in 
een koe, heeft geslachtsgemeenschap met Dagda en is de ‘koningin der 
dodengeesten’. 
 
Analyse: Morrígu < mor + rígu; mor ‘spook, dodengeest, monster’< IE *mer- 
‘pijn doen’ of IE *moros ‘dood’, vgl. nl. mare; rígu, rígan ‘koningin’. Een 
etym., zoals Mórrígain, waarbij mor < mór ‘groot’, wordt meestal als minder 
voor de hand liggend beschouwd (bron: WP The Morrígan) 
 
[zie Ivn: Morrígu (Kelt.) (godin); Ivn: Morrígu: Morgain (2) (De Vries) (Kelt.) 
(fee); Godenstelsel: godengroep: 03. triade van oorlogsgodinnen: ‘Morrígna’ 
(Kelt.); God: ‘Koningin der dodengeesten’ (Morrígu) (Kelt.); Heerser: koningin 
der dodengeesten: term: morrígu, morrígan (godin) (Kelt.); Mythe: Dagda’s en 
Morrígu’s geslachtsgemeenschap (Kelt.)]                             [Morrigu, Morrigan] 

Kelt. termen: Mucinis (oi.) ‘varkenseiland’, m.n. het eiland in Loch Con waar 
in de mythe van Manandáns jachthonen het zwijn naartoe vluchtte, nadat hij 
de honden die hem achtervolgden had gedood. Vgl. BD 32. Welk eiland in het 
meer overeenkomt met Mucinis, is niet duidelijk. Analyse: muc(c) ‘varken, 
zwijn’, inis ‘eiland’ [zie Ivn: Mucinis (Ierl.) (eiland, in Lough Conn = Loch Con, 
tZWv Ballina = Béal an Átha, Co. Mayo = Maigh Eo, Connacht); Kosmografie en 
geografie: eiland: term: inis, Muc- (‘varkenseiland’) (onbekend eiland in Loch 
Con) (Kelt.)] 

  60 

Kelt. termen: Múr na Morrígna (oi.) ‘ommuurde woning van Morrígu’ (RD). 
Augusta Gregory noemt als een der vertrekken of nabijgelegen objecten van 
Dagda’s huis (Brug na Bóinne) de Zaal (Hall) van Morrígu. Ze slaat daarbij Da 
Cích na Morrígna (‘de twee borsten van Morrígu’, wrsch. twee naast elkaar 
gelegen grafheuvels), die na het Bed van Dagda genoemd worden, over [zie 
Bouwwerk: vertrek: zaal van Morrígu: term múr na Morrígna (‘ommuurde 
woning van Morrígu’) (Kelt.)]                                                [mur na Morrigna] 
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Kelt. termen: Múr na trí cocur (oi.) ‘muur van de drie fluisteringen’, een 
bouwwerk op de heuvel van Teamhair volgens de Metrische Dindshenchas. 
Analyse: cocur ‘geheime discussie, raadpleging, fluistering’ [zie Bouwwerk: 
afscheiding: muur: ‘Múr na trí cocur’ (‘Muur van de drie fluisteringen’) (te 
Teamhair) (Ierl.); Taal: fluisteren: term: cocur (nom. act.) (Kelt.)] 
                                                                                            [Mur na tri cocur] 
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Kelt. termen: Murias (oi.), een van de steden van de TDD, waar Senias woonde 
en vanwaar ze de ketel van Dagda meenamen. Murias kan samenhangen met 
oi. muir ‘zee’ (bron: S.P. MacLeod, ‘Celtic myth and religion) [zie Bouwwerk: 
stad der goden: ‘Murias’ (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Nantosuelta (gall.) 1. ‘(godin van) het door de zon verwarmde 
dal’, 2. ‘godin van de kronkelende rivier’, een Keltische godin die zowel 
verbonden is met de dood en de onderwereld als met de vruchtbaarheid. Ze 
komt voor samen met Sucellos, een god van de onderwereld in zijn genereuze 
aspect. Vaak draagt Nantosuelta een huisje of duiventil op een stok, een hoon 
des overvloeds en vogels. Analyse: De etymologie is niet duidelijk; er zijn twee 
mogelijkheden: Nantosuelta 1. < protokelt. *nanto- ‘dal’ + *swol- ‘zon’ + *ta- 
‘warm’, 2. < protokelt. *nanto- ‘rivier’ + *swelt- ‘kronkelend’ + ā (vr. uitgang), 
dus ‘godin van de kronkelende rivier’. Het ‘zonverwarmde dal’ zou dan op de 
droge, hete gebieden van de onderwereld betrekking hebben (bron: Celnet-
Nemeton) [zie Ivn: Nantosuelta (Kelt.) (godin); God: ‘Godin van het door de 

  58 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

zon verwarmde dal’ (Nantosuelta) (Kelt.); Aardformatie: dal: term: 
nantosuelta (‘zij van het zonverwarmde dal’) (godin) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Nechtan (oi.) ‘bevochtiger, irrigator’, de gemaal (of de vader) 
van Bóand (de rivier de Boyne), die ontstaat in de bron van Nechtan (Tobar 
Nechtain, aan de voet van de Síd Nechtain, zie aldaar). Analyse: Indien 
Nechtan ~ lat. Neptunus, duidt de betekenis op water, vocht: neptunus < IE 
√*nebh- ‘damp, vocht, wolk, nevel, mist’ + -tu (nom. act.) + -no 
(werkingsgebied) (WP Neptune: H. Petersmann) [zie Ivn: Nechtan (1) mac 
Námat (Kelt.) (god); God: ‘Bevochtiger’ (Nechtan) (Kelt.); Beroep en functie: 
irrigator: term: nechtan (god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Neit = Nét (oi.) ‘strijder’, een Keltische god van de oorlog, 
echtgenoot van Nemon, grootvader van Balor. Analyse: Neit < protokelt. *nei-
t- ‘strijden, hartstocht’ (bron: WP Neit) [zie Ivn: Net (1)  (Kelt.) (god); God: 
‘Strijder’ (Neit) (Kelt.); Beroep en functie: strijder: term: neit (god) (Kelt.)] 
                                                                                                              [Net] 

  58 

Kelt. termen: nem (oi.) ‘hemel(gewelf)’, dat verwant is aan gall. nemeton 
‘open plek in het woud dat als heiligdom dienst doet’. Aangezien dit heiligdom 
onder de open hemel ligt, vatte men deze plaats op als een microkosmos [zie 
Kosmografie en geografie: hemelkoepel: term: nem (oi.) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: Nemain (oi.) zie Nemon (oi.)   - 

Kelt. termen: Neman (oi.) zie Nemon (oi.)   - 

Kelt. termen: Nemausus = Nemasus (gall.) ‘gave’, de Keltische god van de bron 
van Nîmes (= Colonia Nemausensis, dép. Gard). Analyse: er zijn twee mogelijke 
etymologieën: Nemausus < *nemā- ‘gave’ of < *nemos- ‘hemel’; de betekenis 
kan dan zijn: ‘gave der goden’ (bron: ws. celtnet.org.uk) [zie Ivn: Nemausus 
(1) = Nemasus (Kelt.) (god); God: ‘Gave’ (Nemausus) (Kelt.); Bezit en roof: 
gave: term: nema*: nemausus (god) (Kelt.); Ivn: Colonia (04) Augusta 
Nemausus (2) = Colonia (04) Nemausensis = mod. Nîmes (Frankr.) (topogr., 
tZWv Avignon, dép. Gard, Occitanie)] 

  58 

Kelt. termen: nemed (oi.) ‘(woud)heiligdom’ [zie Vegetatie: woud, heilig: 
term: nemed (Kelt.)] 

  39 

Kelt. termen: Nemed mac Agnomain, de leider van de derde groep kolonisten 
die zich in Ierland vestigden. Hun geschiedenis wordt verteld in de Lebor 
Gabála Érenn. Volgens Geoffrey Keating was zijn vrouw Macha, de zieneres. 
Analyse: Nemed ‘heilig, gewijd’ [zie Ivn: Nemed mac Agnomain (Kelt.) (myth. 
fig.-god); Religieus fenomeen: heiligheid: term: nemed (‘heilige’) (adj.) (god) 
(Kelt.) 

  58 

Kelt. termen: Nemetiales (lat.-gall.) zie nemeto: Nemetiales (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: nemeto* = nemeton* (protokelt.) ‘heilige plaats’, ‘heiligdom’   - 

Kelt. termen: nemeto*: drunemeton (Δρυνεμετον) (gr.-galat.) ‘eikheiligdom’, 
een eikenwoudheiligdom waarin de Galatische stammen vergaderden (Strabo) 
[zie Vegetatie: woud, heilig: term: nemeto: Δρυνεμετον (‘eikheiligdom’) 
(Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: nemeto*: Nemetiales (lat.-gall.) ‘van het heiligdom’, naam van 
een groep Matres die verbonden was aan het ‘heiligdom’ bij Grenoble [zie 
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matres 
Nemetiales’ (Kelt.); God: ‘Moeders van het heiligdom’ (Nemetiales) (Kelt.); 
Vegetatie: woud, heilig: term: nemeto: Nemetiales (godinnen) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: nemeto*: nemeton (gall.) ‘(woud)heiligdom’. De Gallische term 
kan ten grondslag liggen aan het Saksische nimidus (zie aldaar) en aan de 
naam van de Keltische godin Nemetona (zie aldaar). Analyse: protokelt. 
*nemeto > gall. nemeton 1. ‘buiging, gewelf’, 2. later: ‘woudheiligdom’ (C.-J. 
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Guyonvarc’h), oi. nemed, ~ nem ‘hemel(gewelf)’; vgl. skt. nam ‘een buiging 
maken’, lat. nemus ‘woudheiligdom’, gr. νεμος ‘weide’. Het nemeton is een 
open plek in het woud, dus onder de open hemel en een kosmos in het klein 
[zie Vegetatie: woud, heilig: term: nemeto* (Kelt.)] 

Kelt. termen: nemeto*: Nemetona (lat.-gall.). Haar naam heeft vlgs De Vries 
twee mogelijke betekenissen: 1. ‘hoogheilige’ (voorkeur De Vries), 2. ‘zij van 
het heilige bos’ (anderen, bijv. Anne Ross 1967) , een godin die vereerd werd 
door de Keltische stam der Nemetes, die bij de Rijn woonden. Analyse: 
Nemetona ~ nemeto ‘heiligdom’. Haar naam hangt waarschijnlijk ook samen 
met Nemed, de echtgenoot van de godin Macha, maar niet met Nemon, een 
oorlogsgodin, de vrouw van Nét. Nemetona is de begeleidster van Mars (3) [zie 
Ivn: Nemetona (Kelt.) (godin); God: ‘Zeer heilige’ (Nemetona) (Kelt.); 
Religieus fenomeen: heiligheid: term: nemetona (‘zeer heilig’) (adj.) (godin) 
(Kelt.); Religieus fenomeen: heiligheid: term: nemed (‘heilige’) (adj.) (god) 
(Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: Nemetona zie nemeto*: Nemetona   - 

Kelt. termen: Nemnach (oi.) ‘vol parels, sprankelend’, naam van een bron bij 
Teamhair, waarvan het water in de Nith uitstroomt. Analyse: Nemnach < 
némannach ‘vol parels’ [zie Wateren: bron: ‘Nemnach’ (te Teamhair) (Ierl.)] 

  60 

Kelt. termen: Nemon = Nemain = Neman (oi.) ‘grote grijper’, een Keltische 
oorlogsgodin die deel uitmaakt van de Morrígna, een triade van godinnen van 
de strijd. Nemon is de gemalin van de god Neit. Analyse: Nemon (e.var.) < IE 
*nem- ‘grijpen, nemen, toedelen (van het lot)’, hoewel < IE *nem- ‘buigen, 
draaien’ ook mogelijk is (bron: WP Nemain). Een etym. relatie met Nemetona 
ligt dus niet voor de hand [zie Ivn: Nemon (Kelt.) (godin); God: ‘Grote grijper’ 
(Nemon, Nemain) (Kelt.); Werkzaamheid: grijpen: term: nemon, nemain (nom. 
ag.) (godin) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: nerto-* (protokelt.) ‘kracht’, misschien verwant aan germ. 
*nerþuz, dus de naam van de goden Nerthus en Njörðr, en verwijzend naar de 
vegetatieve kracht in het voorjaar [zie Macht en kracht: kracht: term: nerto-* 
(Kelt.)] 
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Kelt. termen: Nodens (Nodons, Nudens) (lat.-britt.) ‘vanger’, een Keltische 
god die vereerd werd in een tempel in het huidige Lydney Park (bij Aylburton 
aan de Severn). Hij is de Britse tegenhanger van de Ierse Nuadu en de 
Kymrische Nudd. Gezien de vondsten wordt hij geassocieerd met de visserij, 
maar hij lijkt ook een zonnegod van de geneeskunst, zoals Apollo. Analyse: 
Nodens, Nuadu, Nudd < protokelt. *noudont- of *noudent- < IE√ *neu-d- 
‘verwerven, benutten, vissen’ (bron: WP) [zie Ivn: Nodens (Kelt.) (god); God: 
‘Vanger’ (Nodens (Nodons, Nudens), Nuadu, Nudd) (Kelt.) 
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Kelt. termen: Nodens: Nuadu Argetlám (oi.) ‘Nuadu met de zilveren hand’, 
een Keltische god uit de Ierse tradtitie. Hij was de koning van de Túatha Dé 
Danann, die tijdens de eerste slag bij Mag Tuired zijn hand verloor, daarom 
moest aftreden, maar nadien een zilveren hand kreeg aangemeten. Nuadu is, 
wat betreft zijn naam, de Ierse tegenhanger van de Britse Nodens en de 
Kymrische Nudd, maar m.b.t. zijn zilveren hand komt hij in Wales overeen met 
Lludd Llawereint. Hier heeft een onduidelijke verwisseling plaatsgevonden 
tussen Nudd en Lludd. Analyse: voor Nuadu zie Nodens [zie Ivn: Nodens: Nuadu 
(1) = Nuada mac Echtaig (Kelt.) (god); Ivn: Nodens: Nuadu (1): ‘Argetlám’, ~ 
(Kelt.) (god); God: ‘Zilverhand’ (Argetlám) (Kelt.); God: ‘Vanger’ (Nodens 
(Nodons, Nudens), Nuadu, Nudd) (Kelt.); Lichaam: hand, kunst-: zilveren hand: 
term: argetlám (oi.) (god) (Kelt.)]                                         [Nuadu Argetlam] 
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Kelt. termen: Nodens: Nudd (kymr.), een Keltische sagenfiguur van goddelijke 
oorsprong: hij is de Kymrische tegenhanger van de Ierse Nuadu en de Britse 
Nodens. Hij is de zoon van Dōn en Beli Mawr en de vader van Gwyn en Edern. 
Het motief van de zilveren hand, waarmee hij naar analogie van Nuadu 
Argetlám zou moeten worden geassocieerd, is echter verbonden met Lludd 
Llawereint. De verwisseling Nudd-Lludd is niet duidelijk. Natrovissus noemt 
deze laatste daarom Nodons Lāmargentios [zie Ivn: Nodens: Nudd (kymr.) 
(Kelt.) (god); God: ‘Vanger’ (Nodens (Nodons, Nudens), Nuadu, Nudd) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: noíb (oi.) =  mi. noeb ‘heilig’, vgl. operz. naiba ‘goed, mooi’. 
Analyse: noíb < protokelt. *noibo-s < IE *noibho- < IE *nei- ‘glanzen, schitteren’ 
[zie Religieus fenomeen: heiligheid: term: noíb (adj.) (oi.) (Kelt.); Ethiek: 
goedheid: term: naiba (adj.) (operz.) (Ir.); Kunst en schrift: esthetiek: 
schoonheid: term: naiba (adj.) (operz.) (Ir.)]                                          [noib] 
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Kelt. termen: Noínden Ulad = Ces Ulad (oi.) ‘de zwakheid van de mannen van 
Ulster’, een verwijzing naar het mannenkraambed van vijf dagen en vier 
nachten waartoe Macha, de vrouw van Crunnchu, de mannen had vervloekt, 
nadat ze aan de paardenrennen had moeten meedoen, terwijl ze zwanger was. 
Analyse: noínden (oi.) ‘periode van vijf dagen en vier nachten’, eig. nói 
‘negen’ + denus ‘periode van een dag’; ces ‘toestand van zwakte’, ‘ziekte’.   
Noínden of Ces Ulad is tevens de titel van het verhaal dat voorafgaat aan de 
Táin bó Cuailnge [zie Macht en kracht: aspect: zwakte: term: noínden = ces 
(Ulad) (‘de zwakheid van de mannen van Ulster’) (lit.) (couvade) (Kelt.); Tijd: 
periode: vijf dagen en vier nachten: term: noínden (Kelt.); Welzijn en ziekte: 
lijden: kraambed, mannen-: ‘noínden (Ulad)’  = ‘ces (Ulad)’ (Kelt.); Literatuur: 
Noínden Ulad = Ces Ulad (Kelt.)]                              [Noinden Ulad] 
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Kelt. termen: Nuadu Argetlám (oi.) zie Nodens: Nuadu Argetlám (oi.)   - 

Kelt. termen: Nudd (kymr.) zie Nodens: Nudd (kymr.)   - 

Kelt. termen: Nymphae Griselicae (lat. / lat.-gall.) zie Latijnse termen: id.   - 

Kelt. termen: Nymphae Niskae (lat. / lat.-gall.) zie Latijnse termen: id.   - 

Kelt. termen: Nymphae Percernes (lat. / lat.-gall.) zie Latijnse termen: id.   - 

Kelt. termen: óenach (oi.) ‘samenkomst, hereniging, reünie’, 1. de periodieke 
algemene volksvergadering van de vertegenwoordigers van alle túath, 
bijeengeroepen door de ardrí. 2. m.n een hieraan gekoppeld feest, verbonden 
met een wedstrijd, zoals paardenrennen, en gehouden in een bepaalde plaats. 
Een airecht, daarentegen, is een ‘markt’, een samenkomst waarbij handel een 
rol kan spelen (zie ook feis) [zie Instelling en organisatie: vergadering: term: 
óenach (politieke vergadering, feest) (Kelt.); Feest: term: óenach (Kelt.)] 
                                                                                                         [oenach] 
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Kelt. termen: Óendia in t-Airgthech (oi.) ‘de enige god’ met een bijnaam, 
verwijzend naar airget ‘zilver’, m.n. de glans van zilver, d.i. de boerenstand. 
(Anderen vertalen airgthech echter  met ‘plunderaar’, zie WP) Het betreft hier 
een van de drie gebroeders Fothad, vertegenwoordigers van de drie sociale 
klassen volgens het systeem van Dumézil. Zie ook de ws. ethesis.net door I.M. 
Wortman [zie Ivn: Fothad Airgthech (Kelt.) (sagenfig.-god); God: ‘Enige god’ 
(Óendia) (Kelt.); God: term: dia, óen- (‘enige god’) (sagenfig.-god) (Kelt.)] 
                                                                                    [Oendia in t-Airgthech] 
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Kelt. termen: Óengus mac ind Óg (oi.) ‘Óengus, zoon van de jonge (goden)’, 
zoon van de god Dagda en Bóand, de vrouw van Elcmar. Dagda en Bóand, de 
‘jonge goden’, hadden een heimelijke liefde. Mac ind Óg (of Mac Óc) wordt 
ook wel vertaald met ‘de jonge god’. Óengus betekent ‘de enig krachtige’ 
(WP: < protokelt. oino + guss) 
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[zie Ivn: Óengus (1) (Kelt.) (god); Ivn: Óengus (1): ‘Mac (10) ind Óc’, ~; nl. 
‘Aengus, zoon van (twee) jonge (goden)’ (Kelt.) (god); Ivn: Óengus (1): ‘Mac 
(17) Óc’, ~; nl. ‘Aengus, de jonge zoon’ (Kelt.) (god); Ivn: Óengus (1): ‘Óc’, ~; 
nl. ‘Aengus, de jonge (god)’ (Kelt.) (god); God: ‘Enig krachtige’ (Óengus) 
(Kelt.); God: ‘Zoon van de jonge (goden)’ (Mac ind Óg, mac Óc) (Kelt.); God: 
‘Jonge god’ (Óc/Óg) (Kelt.); God: ‘Jonge zoon’ (Mac Óc/Mac Óg) (Kelt.); 
Familierelaties: zoon: term: mac ind Óg (‘zoon van de jonge (goden)’) (god) 
(Kelt.); Familierelaties: zoon: term: mac óc/óg (‘jonge zoon’) (god) (Kelt.);  
Geslacht en rijpheid: jonge man: term: óc/óg (subst. adj.) (god) (Kelt.); Macht 
en kracht: kracht: term: guss, oino- (Óengus) (‘de enig krachtige’) (god) 
(Kelt.); Mythe: Óengus’ jeugd (Kelt.)]   [Oengus, Aengus, Aonghas, Mac ind Óc, 
Mac ind Oc, Mac ind Og] 

Kelt. termen: ogam, Oud-Iers schrift [zie Kunst en schrift: schrift, ogam- 
(Kelt.)] 

  40 

Kelt. termen: Ogma (oi.), Ogmios (gall.), zowel in Gallië als in Ierland een god 
van de oorlog, maar ook een cultuurbrenger die het ogam-schrift zou hebben 
uitgevonden. Ogmios is bekend uit de beschrijving van de Syrische Griek 
Lucianus van een fresco, waarin hij een een gevolg meevoert, dat met hem 
verbonden is d.m.v. kettingen die aan Ogmios’ tong vastzitten. Ook Ogma 
voert een gevolg mee aan kettingen volgens de Tain bó Cuailgne. Ook verricht 
hij heldendaden. Analyse: Etymologisch beschouwd moet er al in zeer vroege 
tijd een god *Ogmos in Ierland hebben bestaan, waarvan de -m- behouden is 
gebleven dankzij de naam van het Ogam-schrift; een latere invoering van (de 
naam) Ogmios uit Gallië is niet mogelijk. Betekenis: Er is verband met gr. 
ογμιος ‘akkervoor, baan van hemellichamen’, lat. agmen ‘schaar, gevolg’ en 
gr. ήγεμων ‘leider’, zodat de oorspronkelijke betekenis moet zijn ‘heer van 
het gevolg’. De genoemde kettingen symboliseren diens bevel [zie Ivn: Ogma 
mac Elathain (Kelt.) (god); Ivn: Ogma: Ogmios = lat. Ogmius = gr. Ογμιος (gall.) 
(Kelt.) (god); God: ‘Legerleider’ (Ogma, Ogmios) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: óibell (2) (oi.) ‘gloed, vuur, vonk, vlam’, volgens Th.F. 
O’Rahilly, die óible schrijft, via IE *eis verwant met Esus, de Keltische god [zie 
Vuur: term: oíbell (Kelt.)]                                                                    [oibell] 
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Kelt. termen: oíbell (2): Aíbell (oi.) ‘gloed, vuur, vonk, vlam’,  een godin die 
woonde in de síd van Craig Liath (eng. Craglea, oi. carrac líath) enkele 
kilometers van Cill Dalua (eng. Killaloe, Co. Clare). Ze was een bean sí die 
heerste over een groep andere bean sí’s en de beschermgodin van de Dál 
gCais-stam (de Dalcassiërs) (bron: WP Aíbell). In de mythologie is Aíbell 
bekend van haar liefde voor Dubhlainn ua Artigan en van haar dodelijke harp. 
Analyse: aíbell (ni. aoibhell) < oi. oíbell (2) ‘gloed, vonk, vlam’ < IE * opih-
bhelo- (‘na-gloeien’), vgl. gr. επι en protokelt. *belo- ‘schitterend, wit’ [zie 
Ivn: Aíbell (Kelt.) (godin); God: ‘Vuur’ (Aíbell) (Kelt.); Vuur: term: oíbell: 
Aíbell (godin) (Kelt.); Mythe: Aíbell en Dubhlainn ua Artigan (Kelt.); Mythe: 
Aíbell en de zoon van Meardha (Kelt.)]                                       [oibell, Aibell] 

  60 

Kelt. termen: oíbell (oi.). Volgens eDIL zijn er twee homoniemen die oorspr. 
wrsch. identiek waren: oíbell 1. ‘hitte, warmte’, 2. ‘gloed, vuur, vonk, vlam’ 

  - 

Kelt. termen: oíbind (oi.) ‘aangenaam, vreugdevol’, volgens Th.F. O’Rahilly via 
IE *eis verwant met Esus, de Keltische god [zie Karakter en gedrag: genieten: 
term: oíbind (‘aangenaam’) (adj.)  (Kelt.)]                                           [oibind] 
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Kelt. termen: Oidheadh Chloinne Tuireann (ni.) zie Aided Chlainne Tuirenn 
(oi.) = Oidheadh Chloinne Tuireann (ni.) 

  - 

Kelt. termen: ól n’Écmacht (oi.) ‘de drank die krachteloos maakt’. 1. Volgens 
De Vries is dit een naam voor de drank die tijdens de inauguratie van de koning 
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gedronken wordt en die zo genoemd wordt, omdat soevereiniteit ‘krachteloos’ 
maakt. Anderen zien in de term een naam van Connacht: Cóiced Ól n’Écmacht 
‘gebiedsdeel van het volk n’Écmacht’. n’Écmacht is dan de naam van dat volk 
en mogelijk identiek met de Nagatae (Ptolemaeus) (bron: WP Cóiced Ól 
n’Écmacht). 3. Weer anderen gaan weliswaar ook uit van een naam voor 
Connacht, maar verklaren Cóiced Ól n’Écmacht als de frase ‘jullie manier van 
drinken is onkameraadschappelijk’. Deze karakterisering in de Cóir Anmann 
heeft betrekking op de mannen uit Connacht die volgens de druïde Domma te 
veel drank voor zichzelf houden ten nadele van de ook aanwezige mannen van 
Clanna Degad (bron: ws. Indo-European / Confessions of a hedge witch) [zie 
Eten en drinken: mede: term: ‘ól n’écmacht’ (‘de drank die krachteloos 
maakt’) (De Vries) (Kelt.)]               [Coiced ol n’Ecmacht, Coiced ol nEcmacht] 

Kelt. termen: ollam (oi.) 1. ‘grote leraar’, 2. ‘heer, leider, hoofd’, 3. hoogste 
functie in de klasse der dichters. De ollam stond in rang boven de fili en deze 
weer boven de bard. Er was ook een hoge koning van Ierland, Eochaid de zoon 
van Fíachu Fínscothach, die als bijnaam had Ollam Fódla ‘grote leraar of leider 
van Fódla (d.i. Ierland)’. Analyse: ollam < oll ‘groot’ [zie Beroep en functie: 
dichter: term: ollam (Kelt.); Beroep en functie: studie: meester: term: ollam 
(Kelt.); Heerser: leider: term: ollam (Kelt.); Ivn: Eochaid (07) mac Fiachach 
Finnscothaig: ‘Ollam Fódla’ (Ierl.) (koning)]                                 [Ollam Fodla] 
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Kelt. termen: Ollototae (lat.-kelt.) ‘van alle stammen’, naam van een groep 
Matres die in de omgeving van Binchester vereerd werd door ‘alle stammen’. 
Overigens kunnen deze Matres overgebracht zijn door Gallische soldaten van 
het Romeinse leger. Analyse: De naam is Keltisch: *oljo- ‘alle’ + *teutā-, 
*toutā-, ‘stam, volk’ [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Matres Ollototae’ (Kelt.); God: ‘Moeders van alle stammen’ 
(Ollototae) (Kelt.); Mens: volk: term: totae, ollo- (‘van alle stammen’) 
(godinnen) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Olloudius (lat.-gall.), een bijnaam van Mars (3). Analyse: de 
betekenis is niet eenduidig: 1. ‘zeer machtig’ (De Vries, S. Berndt (‘Kunst und 
mythos etc.’)), 2. ‘grote boom’ (Miranda Green, ‘The gods of the Celts’) [zie 
Ivn: Mars (3): ‘Olloudius’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Zeer machtige’ (Olloudius) 
(Kelt.)] 
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Kelt. termen: Orbsiu of Oirbsen (oi.), een naam van de ‘eerste’ Manandán, 
wiens vader Elloth of Alloid heette (Lebor Gabála Érenn). De betekenis van de 
naam is onbekend. Er is een meer naar Oirbsen genoemd: Loch nOirbsen, nu 
Loch Coirib (eng. Lough Corrib). Nog een naam was Gaer of Gaiar; ook hiervan 
is de betekenis onbekend [zie Ivn: Neptunus (2): Manandán mac Alloid: 
‘Orbsiu’ = ‘Oirbsen’ (Kelt.) (druïde-god); Ivn: Loch (08) nOirbsen (Ierl.) (meer, 
tNv Galway = Gaillimh (stad), vnl. in Co. Galway = Gaillimh, Connacht); Ivn: 
Neptunus (2): Manandán mac Alloid: ‘Gaer’ = ‘Gaiar’ (Kelt.) (druïde-god)] 

  58  60 

Kelt. termen: Osnad ingen Echach Amlabair (oi.) ‘Weeklacht van de dochter 
van Eochaid Amlabar’, naam van de klacht van de vrouw die na een ontvoering 
bij een andere man is terechtgekomen, maar terug moet keren naar haar 
wettige echtgenoot. De klacht staat in Echtra Láegaire meic Crimthainn. De 
andere man heet Goll mac Duilb, de echtgenoot is Eochaid mac Sáil. Analyse: 
osnad ‘weeklacht’; amlabar ‘stom’ [zie Taal: klacht: ‘Osnad ingen Echach 
Amlabair’ (Kelt.); Taal: klacht: term: osnad ingen Echach Amlabair (‘De klacht 
van de dochter van Eochaid de Stomme’) (Kelt.); Ivn: Eochaid (01) Amlabar 
(Kelt.) (myth. fig.)] 

  60 

Kelt. termen: oss (oi.) 1. ‘rund’ (in Ulster), 2. ‘hert’ (in Leinster). Het verschil 
in betekenis zou worden veroorzaakt door de overeenkomstige religieuze en 
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economische functie die beide dieren hadden in resp. Ulster en Leinster. De 
arctische hertencultuur en de mediterrane stierencultuur kwamen samen in 
Ierland, maar bleven gescheiden. Voor de woorden dam en ag gelden dezelfde 
betekenissen en verschillen. Analyse: oi. oss < protokelt. *uxsū < IE *uksēn 
‘stier’ (bron: ws. en.wiktionary.org) [zie Dier: hert: term: oss (oi.) (in 
Leinster) (Kelt.); Rund: stier: term: oss (oi.) (in Ulster) (Kelt.)] 

Kelt. termen: oss: Oisín (oi.) ‘hertje’, held uit de Finn-cyclus. Zijn vader Find 
zou een hert gevangen hebben, dat in een vrouw, genaamd Sadhbh (‘hinde’?), 
veranderde. Zij zou de moeder worden van Oisín. Hieruit blijkt de 
verbondenheid van m.n. het volk uit Leinster met het hert [zie Ivn: Oisín mac 
Find (Kelt.) (held); Dier: hert: term: oss: oisín (‘hertje’) (held) (Kelt.)]   [oisin] 
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Kelt. termen: oss: Oscar (oi.) ‘herten minnend’, held en kleinzoon van Find. 
Zijn naam getuigt van de relatie die het volk van Leinster had met het hert. 
Oscar of Oskar mag niet verward worden met germ. Ósgar [zie Ivn: Oscar mac 
Oisín (Kelt.) (held); Karakter en gedrag: liefde voor het hert: term: oscar 
(nom. ag.) (held) (Kelt.)] 

  59 

Kelt. termen: oss: Osraige (oi.) ‘hertenvolk’, naam van een deel van de 
Leinsterbevolking (met een eigen koninkrijk dat oorspronkelijk onder Munster 
viel). Deze mensen hadden een bijzondere band met het hert. Dat gold ook 
voor de familie van Find mac Cumail, eveneens afkomstig uit Leinster, wier 
leden namen droegen die verwijzen naar het hert [zie Ivn: Osraige ((Ierl.-Kelt.) 
(vrm. koninkrijk en volk, omvattend mod. Co.s Kilkenny = Cill Chainnigh en W-
Laois, in ZO-Ierl.); Mens: volk, herten-: term: Osraige (stam) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: ouateis (ουατεις) (gr.-gall.) zie Kelt. termen: vates (lat.-gall.) en 
Germ. termen: wóþs (got.) 

  - 

Kelt. termen: Pen Annwnn (kymr.) ‘hoofd der onderwereld’, een bijnaam van 
Pwyll, een van de redenen waaruit blijkt dat hij een god van de onderwereld is 
geweest [zie Ivn: Dis pater (2): Pwyll: ‘Pen Annwnn’ (Kelt.) (god); God: ‘Heer 
der onderwereld’ (Pen Annwnn) (Kelt.); Heerser: heer der onderwereld: term: 
pen annwnn (koning-god) (Kelt.); Dodenrijk: ‘Annwn’ (Kelt.); Hoofd: term: 
pen, ben (ook fig.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: petor (gall.) ‘vier’, een voorbeeld van de p-tak van het Keltisch 
in Gallië [zie Getal: vier: term: petor (gall.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Pisear (irs.), de koning van Perzië, wiens speer de zonen van 
Tuirenn in het Ierse verhaal Aided Chlainn Tuirenn, voor Lug moeten zien te 
stelen. De naam Pisear houdt mogelijk verband met Le Riche Pecheor (le riche 
roi pêcheur, de Visserkoning), in wiens paleis zich de bloedende lans bevond 
die in de heilige Graal was geplaatst (bron: ws. ucc.ie/celt/LGDF.pdf, 
gebaseerd op Macalister), maar deze hypothese wordt hevig bestreden door 
Jean Marx (‘La légende arthurienne et le Graal’) die invloed onmogelijk acht 
en Pisear als een fantasienaam bestempelt [zie Ivn: Pisear (Kelt.) (Perzische 
koning)] 
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Kelt. termen: Pwyll (kymr.) ‘verstand, oordeel’, een sagenfiguur uit de 
Mabinogion, koning van Dyfed (ZW-Wales). Hij was waarschijnlijk 
oorspronkelijk een god van de onderwereld, getuige zijn naam (wijsheid is een 
kenmerk van de onderwereld), de handelingen van zijn zoon, die zwijnen uit 
de onderwereld naar Wales voerde, en zijn bijnaam Pen Annwnn ‘hoofd der 
onderwereld’ (zie aldaar) [zie Ivn: Dis pater (2): Pwyll (Kelt.) (koning-god); 
God: ‘Wijsheid’ (Pwyll) (Kelt.); Psychologie: intelligentie: term: pwyll (koning-
god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: ráth (oi.) ‘aarden ringwal’, (eng. rath), bouwwerk ter 
bescherming tegen vijanden. Binnen de wal ligt de lios (corn. lis, eng. lis), de 
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open ruimte. Zie ook caer en caiseal [zie Bouwwerk: burcht: ringwal: term: 
ráth (Kelt.)]                                                                                           [rath] 

Kelt. termen: Ráth Breisi (oi.) ‘ringwal van Bres’, waaromheen Dagda op bevel 
van Bres een geul moest graven en die hij misschien ook wel moest bouwen 
[zie Bouwwerk: burcht: ringwal: ‘Ráth Breisi’ (Ierl.); Bouwwerk: burcht: 
ringwal: term: ráth Breisi (‘ringwal van Bres’) (Kelt.)]                   [Rath Breisi] 

  60 

Kelt. termen: Ráth Ésa (oi.) ‘vestingheuvel van Ésa’, volgens de MD (2, nr. 1 
‘Ráth Ésa’) de woonplaats van Ésa, de dochter van Étaín, in de mythe van Midir 
en Étaín. De juiste locatie is niet goed vast te stellen, maar sommigen 
identificeren de vestingheuvel met de molenruïne in de gemeente Baile Gháire 
(eng. Garristown) 25 km ten noordwesten van Dublin met Ráth Ésa. Vanaf dit 
punt zouden de volgende hoogten te zien zijn: Síd in Broga (‘Newgrange’ te 
Brug na Bóinne), Duma n-Giall (Duma na nGiall ‘Heuvel van de Gijzelaars’ te 
Teamhair) en Dún Crimthaind (Dún Crimtainn ‘Vesting van Crimtann’ te Benn 
Étair (eng. Hill of Howth)) [zie Bouwwerk: burchtheuvel: ‘Ráth Ésa’ (Ierl.); 
Bouwwerk: burchtheuvel: term: ráth Ésa (’burchtheuvel van Ésa’) (vesting / 
síd) (Kelt.)]                                                                                      [Rath Esa] 

  60 

Kelt. termen: recaranus (lat.-gall.) ‘de man die voren trekt’ (en de heilbron 

vindt), hetgeen volgens I. Höpfner de betekenis is van Requalivahanus, de 

Gerrmaanse of Keltische god van het dodenrijk en de vruchtbaarheid. Analyse 

(vlgs Hopfner bij Anne-Marie Adam 1985): rec ‘ploegvoor’ + ara ‘stroom, beek’ 

+ anus (suffix voor persoonsnamen) Zie ook Germ. termen: rekwaz*: 

Requalivahanus en Germ. termen: Erce [zie Ivn: Requalivahanus (Germ. (of 

Kelt.)) (god); Beroep en functie: landbouwer: ploeger: term: recaranus (Kelt.)] 

  48 

Kelt. termen: rece* (F.R. Schröder) = *φrik(k)jo- (protokelt.) zie Germ. 

termen: Erce 

  - 

Kelt. termen: Rhiannon (kymr.) ‘grote koningin’, een Kymrische godin, de 
beschermvrouwe van de paarden. Ze komt voor in de Mabinogion, waar ze 
wordt geassocieerd met Pwyll, Pryderi en Manawyddan. Analyse: Rhiannon < 
protokelt. *Rīgantona ‘grote koningin’ [zie Ivn: Rhiannon (Kelt.) (godin); God: 
‘Grote koningin’ (Rhiannon) (Kelt.); Heerser: koningin: term: Rīgantona*: 
Rhiannon (‘grote koningin’) (godin) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: rí (oi.) ‘koning’. Deze heerst over een stamgebied (túath) of een  
landsdeel van Ierland. Het Oud-Noords heeft rí, mogelijk via schots-gael. rígh, 

als rígr overgenomen. Zie ook Overige IE termen: h3rēģs (IE)  [zie Heerser: 
koning: term: rí (oi.) (Kelt.)]                                                               [ri, righ] 

  59 

Kelt. termen: ríastrad ‘misvorming van het uiterlijk’ bij het ontstaan van 
krijgswoede, zoals Cúchulainn overkomt in de Tain bó Cuailgne: er komt een 
zuil van bloed uit zijn hoofd en één oog puilt ver uit, terwijl zijn andere oog 
zich diep terugtrekt [zie Verschijning: misvormdheid: term: ríastrad (Kelt.)] 
                                                                                                        [riastrad] 

  58 

Kelt. termen: Ríb en Eochu (mi.), twee figuren uit een mythe van Óengus Óc, 
waarmee de namen van twee meren worden verklaard, Loch Ríb (Ríbh, Rí; 
eng. Lough Ree) tussen Béal Átha Liag (eng. Lanesborough) en Baile Átha Luain 
(eng. Athlone)) en Loch nEchach (nEathach; eng. Lough Neagh, Ulster). De 
mythe komt voor in de Edinburh Dinnshenchas (55), maar heeft een ander, 
dramatischer  einde dan in de navertelling van Augusta Gregory: Óengus en 
Midir zijn niet zo hulpvaardig als ze doen voorkomen, en laten de mannen 
verdrinken in de meren die ontstonden door de urine van de paarden van de 
twee goden [zie Mythe: Óengus Ócs hulp aan Ríb en Eochu (Kelt.); Ivn: Ríb mac 
Maireda (Kelt.) (myth. fig.); Ivn: Eochu mac Maireda (Kelt.) (myth. fig.)]   [Rib] 

  60 

Kelt. termen: ritu-* (protokelt.) zie φritu-* (protokelt.)   - 
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Kelt. termen: Rosmerta (lat.-gall.) zie smer-*: Rosmerta (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: roudo-*, rowdo-* (protokelt.) ‘rood’ (vgl. CLUW en EDPC)   - 

Kelt. termen: roudo-*: rúad (oi.) ‘donkerrood’ [zie Kleur: rood, donker-: term: 
roudo-*: rúad (Kelt.)]                                                                             [ruad] 

  58 

Kelt. termen: roudo-*: Ruadán (oi.) ‘donkerrode’, een god van de Fomoren, de 
zoon van Bres en Brigit. In de Cath Maige Tuired werd hij naar de TDD 
gezonden om te spioneren en Goibniu te vermoorden, maar werd zelf gedood. 
Analyse: rúadán (dimin. van rúad) ‘het donkerrode’, Ruadán ‘roodharige man’ 
(bron: eDIL) [zie Ivn: Ruadán mac Bresi (Kelt.) (god); God: ‘Donkerrode’ 
(Ruadán) (Kelt.); Kleur: rood, donker-: term: roudo-*: rúad: rúadán: Ruadán 
(god) (Kelt.)]                                                                                      [ruadan] 

  60 

Kelt. termen: roudo-*: Ruadrofessa (oi.) zie Eochu Ollathir Ruadrofessa (oi.)   - 

Kelt. termen: roudo-*: Rudianus (lat.-gall.) ‘rode’, een bijnaam van de 
Keltische god Mars (3), die zijn naam waarschijnlijk aan de streek, Le Royans 
(op de grens van de dép. Isère en Drôme), heeft gegeven (en dus niet 
andersom, zoals volgens De Vries) [zie Ivn: Mars (3): ‘Rudianus’, ~ (Kelt.) 
(god); Le Royans (Frankr.) (streek); God: ‘Donkerrode’ (Rudianus) (Kelt.); 
Kleur: rood, donker-: term: roudo-*: rudianus (god) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: roudo-*: Rudiobos (gall.) ‘rode’, een Keltische locale oorlogsgod, 
vereerd in Cassiciate (bij het huidige Neuvy-en-Sullias (dép. Loiret), waar een 
paardenbeeldje met inscriptie is gevonden. Het paard stelt een merrie voor, 
wat in overeenstemming is met kelt. cassica, het grondwoord van Cassiciate. 
Analyse: Rudiobos ~ oi. rúad ‘rood’, vgl. Rudianus, de bijnaam van de 
Keltische Mars. Het lid -bos is mog. een samentrekking van divos ‘god’ (Kalygin 
2006 bij AR Muradova, ‘The red devil’ etc.) [zie Ivn: Rudiobos (Kelt.) (god); 
God: ‘Donkerrode’ (Rudiobos) (Kelt.); Kleur: rood, donker-: term: roudo-*: 
rudiobos (god) (Kelt.)] 

  58 
 
 

 

Kelt. termen: Ruadán (oi.) zie roudo-*: Ruadán (oi.)   - 

Kelt. termen: Ruadrí mac Buidb Deirg (oi.) ‘rode koning, zoon van Bodb Derg’. 
Ruadrí is als zoon van Bodb Derg een god. Hij is volgens de mythe van Tadg op 
de eilanden van Manandán (Echtra Thaidg mheic Chéin) samen met zijn broer 
Dergcroch koning van Inis Locha in de Andere Wereld. Analyse: Ruadrí (gen. 
Ruadrach) < oi. rúad ‘rood’ + rí ‘koning’ [zie Ivn: Ruadrí mac Buidb Deirg 
(Kelt.) (god); God: ‘Rode koning’ (Ruadrí) (Kelt.); Heerser: koning: term: rí: 
Ruadrí (‘rode koning’) (god) (oi.) (Kelt.)]                                             [Ruadri] 
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Kelt. termen: Rudianus (lat.-gall.) zie roudo-*: Rudianus (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: Rudiobos (gall.) zie roudo-*: Rudiobos (gall.)   - 

Kelt. termen: ruiri (oi.) zie ardrí (oi.)   - 

Kelt. termen: rún (oi.) ‘geheimenis’ [zie Filosofie: kennis: geheim: term: rún 
(Kelt.)]                                                                                                    [run] 
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Kelt. termen: saer = saor (oi.) ‘bouwer, bouwmeester’, zoals de sagenfiguur 
Gobban Saer = Gobán Saor (zie aldaar) [zie Beroep en functie: ambachtsman: 
bouwmeester: term: saer = saor: Gobban Saer = Gobán Saor (Kelt.) (sagenfig.)] 
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Kelt. termen: samani-*, samoni-* (protokelt.) ‘samenkomst, vergadering’, 
waaruit samuin (zie aldaar) zich heeft ontwikkeld [zie Instelling en organisatie: 
vergadering: term: samani-*, samoni-* (protokelt.) (Kelt.) 

  59 

Kelt. termen: Samildánach (oi.) zie ildánach: Samildánach (oi.)   - 

Kelt. termen: Samuin = samain (oi.) ‘vereniging, samenkomst, vergadering’. 
Volgens De Vries betreft het hier in ’t bijzonder de mythische ontmoeting 
tussen Morrígu en Dagda. Het is het heilig huwelijk tussen de hemelgod en de 
godin van de onderwereld ten behoeve van de vruchtbaarheid van land en vee. 
Het feest zelf, dat op 1 november gehouden wordt, is dus een agrarisch feest, 
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maar tegelijk een dodenfeest. Want de machten des doods (zoals Morrígu en 
de dodengeesten) schenken ook vruchtbaarheid aan gewas en vee. De offers 
die gebracht worden, kunnen,  in het geval van de god Crom Cruach, 
eerstelingsoffers zijn. Als vuurfeest, d.w.z. de hoop en verwachting dat de zon 
(het vuur) na een periode van duidsternis weer zal rijzen, is het feest gericht 
aan de godin-druïde Tlachtga (zie aldaar) op de Tlachtga-heuvel. Op de 
Gallische kalender van Coligny heet het feest ‘Samonios’. Analyse: oi. samuin 
< protokelt. *samani, samoni ‘samenkomst’, ~ skt. samana, got. samana. N.B.: 
samuin is niet sam-fuin ‘einde van de zomer’, want deze valt in juli (Vendryes, 
De Vries) 
[zie Feest: 1. naam: Samuin (agrarisch feest, dodenfeest en vuurfestival ter 
ere van de godin-druïde Tlachtga aan het begin van de winter (november)) 
(Kelt.); Instelling en organisatie: vergadering: term: samain (feest) (Kelt.); 
Eén: vereniging: term: samuin (Kelt.); Feest: 1. naam: Samuin: Samonios 
(gall.) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Sanas Cormaic (oi.-mi.) ‘Cormacs woordenlijst’, een 
encyclopedische Ierse woordenlijst, samengesteld door Cormac mac Cuilennan, 
de koning van Cashel, in de 10e eeuw [zie Literatuur: Sanas Cormaic (door 
Cormac) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Saramicus (lat.-gall.), een bijnaam van de Keltische Jupiter, die 
als Jove Saramico zou zijn voorgekomen op een monument bij Mainz (bron: 
J.D. Schoepflin, ‘Alsatia Illustrata’) [zie Ivn: Jupiter (3): ‘Saramicus’, ~ (Kelt.) 
(god)] 
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Kelt. termen: Scáthach (oi.) ‘schimmige’, de demones uit Schotland (het 
eiland Skye), die de held Cúchulainn leerde zwaardvechten. Analyse: Scáthach 
‘schaduwachtig, schimmig’ < oi. scáth ‘schaduw’ < protokelt. *skāto- 
‘schadow’ [zie Ivn: Scáthach (Kelt.) (krijgskundige, tovenares, zieneres, 
psychopomp); Geest: ‘Schimmige’ (Scáthach) (Kelt.); Licht en duisternis: 
schaduw: term: skāto*: scáthach (‘schimmige’) (demones) (oi.) (Kelt.)]  
                                                                                                      [Scathach] 
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Kelt. termen: Scél Tuáin meic Cairill do Finnén Maige Bile (oi.) ‘het verhaal 
van Tuán, de zoon van Cairell, aan Finnén van Mag Bile’, een Oud-Ierse tekst 
uit het Lebor na hUidre waarin de kluizenaar Tuán mac Cairill door middel van 
reïncarnatie optreedt als ooggetuige van de geschiedenis. Hij vertelt zijn 
verhaal aan de abt Finnén (Finnian) van het klooster Mag Bile (Movilla) bij de 
huidige plaats Newtownards. De reïncarnaties zijn slechts een constructie en 
hebben niets met geloof te maken [zie Literatuur: Mythologische cyclus: Scél 
Tuáin meic Cairill do Finnén Maige Bile (Kelt.); Taal: epiek: verhaal: term: Scél 
Tuáin meic Cairill do Finnén Maige Bile (‘het verhaal van Tuán, de zoon van 
Cairell, aan Finnén van Mag Bile’) (lit.) (Kelt.); Ivn: Tuán mac Cairill (Kelt.) 
(sagenfig.); Ivn: Finnén Maige Bile = nl. Finnén van Mag Bile = eng. Finnian of 
Movilla (Ierl.) (abt en heilige)]      [Scel Tuain meic Cairill do Finnen Maige Bile] 
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Kelt. termen: Scetne (oi.) zie magos*: Mag Cétni (oi.)   - 

Kelt. termen: Scothníam ingen Buidb Deirg (oi.) ‘bloemenschittering, de 
dochter van Bodb Derg, en als zodanig een godin. Daarom wordt ze in de aan 
haar gewijde mythe in AnS niet oud in tegenstelling tot haar minnaar Caílte. 
Analyse: Scotníam < scoth ‘bloem, bloesem’ + níam ‘schittering, glans’ [zie 
Ivn: Scothníam (Kelt.) (godin); God: ‘Bloemenschittering’ (Scothníam) (Kelt.); 
Licht en duisternis: schittering: term: níam, scoth- (‘bloemenschittering’) 
(godin) (Kelt.); Mythe: Bodb Dergs dochter Scothníam en Cailte (Kelt.)]  
                                                                                                    [Scothniam] 
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Kelt. termen: Scuabtuinne (mi.) ‘golfveger’, het schip van Manandán, dat Lug 
bezit en dat hij aan de zonen van Tuirenn uitleent. Analyse: Scuabtuinne < 
scúapaid (oi.) ‘wegdrijven, vegen’ + tonn ‘golf’ [zie Boot: ‘Scuabtuinne’ 
(Kelt.); Voorwerp: veger: term: scuabtuinne (‘golfveger’) (schip) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Segomanna (lat.-gall.) zie Segomo (gall.)   - 

Kelt. termen: Segomo (gall.) ‘zegebrenger’ (of ‘machtige’ volgens anderen) 
betekent, een bijnaam van de Keltische god Mars (3), die vooral voorkomt in 
Zuid-Gallië. Er is ook een godin Segomanna [zie Ivn: Mars (3): ‘Segomo’, ~ 
(Kelt.) (god); God: ‘Zegebrenger’ (Segomo) (Kelt.); God: ‘Zegebrengster’ 
(Segomanna) (Kelt.); Beroep en functie: gever: zegebrenger: term: segomo 
(god) (Kelt.); Beroep en functie: gever: zegebrenger: term: segomanna (fem.) 
(godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Senach (oi.) ‘hoog bejaard’, een Keltisch god die wordt genoemd 
in een ‘Gebed voor een lang leven’ (Cétnad nAíse). Misschien werd hij vereerd 
door de priesteressen op het eiland Sena bij Bretagne, die in staat waren op 
magische wijze te genezen en tegelijkertijd een orakel van een Gallische god 
onderhielden. Analyse: oi. senach en kymr. hynog, henog, henawg ‘hoog 
bejaard’ sluiten aan bij de Oud-Britse persoonsnaam Senacus. De god zou dan 
het uiterlijk hebben van een grijsaard, die bekwaam is in de geneeskunst, de 
waarzeggerij en de toverkunst [zie Ivn: Senach (Kelt.) (god); God: ‘Oude’ 
(Senach) (Kelt.); Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: senach (oi.) (god) 
(Kelt.); Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: hynog, henog, henawg (kymr.) 
(Kelt.) 
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Kelt. termen: Sequana (gall.) ‘snelstromende’, naam van de huidige rivier de 
Seine, die door de Kelten als heilig en dus als godin werd beschouwd. 
Inscripties zijn gevonden bij de bron van de Seine (de Fontes Sequanae). 
Analyse: Uit een van de inscripties, CIL 13, 02863, is op te maken dat haar 
naam moest worden uitgesproken als Sék-uana. Ervan uitgaande dat het 
plaatselijke dialect p-Keltisch was, hangt sek- samen met protokelt. *sek-lā 
‘been’, vgl. kymr. hegl ‘been’ en heglu ‘rennen’. Sequana < sek- ‘stromen’ + 
an(a) ‘snel’ (versterkend) + ā (vrouwelijk achtervoegsel), dus ‘de 
snelstromende’. De Vries beschouwt Sequana juist als een q-rest in het 
Gallisch, dat als een p-taal wordt gezien [zie Ivn: Sequana (Frankr.-Kelt.) 
(rivier(godin), van Source-Seine (tNWv Dijon), dép. Côte-d’Or, naar Le Havre, 
dép. Seine-Maritime; Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Île-de-France, 
Normandie); God: ‘Snelstromende’ (Sequana) (Kelt.); God: ‘Snelstromende’ 
(Sequana) (Kelt.); Werkzaamheid: stromen: term: sequana = sec-uana 
(‘snelstromende’) (nom. ag.) (rivier, godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Serglige Con Culainn ocus óenét Emire (oi.) ‘de verterende 
ziekte van Cúchulainn en de enige jaloezie van Emer’, een sage over 
Cúchulainn en Emer uit de Ulster-cyclus en overgeleverd in de Lebor na 
hUidre. Cúchulainn verwondt een vrouwelijk wezen uit de Andere Wereld en 
wordt als gevolg daarvan ziek. Deze Fand belooft hem te genezen als hij haar 
helpt haar vijanden te verslaan. Wanneer ze op het punt staat met hem gaan 
slapen, wordt dit door Emer ontdekt. Uit jaloezie wil ze Fand daarop 
aanvallen. Analyse: serglige = seirglige ‘ziekbed’ < seirg ‘wegkwijnen’ + lige 
‘liggen’; óenét ‘enige jaloezie’ < óen ‘enige’ + ét ‘jaloezie’ [zie Literatuur: 
Ulster-cyclus: Serglige Con Culainn ocus óenét Emire (Kelt.); Welzijn en ziekte: 
ziekte: term: Serglige Con Culainn (‘de slopende ziekte van Cúchulainn’) (lit.) 
(Kelt.); Karakter en gedrag: afgunst: term: óenét Emire (‘de jaloezie van 
Emer’) (lit.) (Kelt.)]                             [Serglige Con Culainn ocus oenet Emire] 
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Kelt. termen: Siannus (lat.-gall.) ‘vingerhoedskruid’, een epitheton van de 
Keltische Apollo (2), voorkomend in verschillende inscripties (CIL 13, 01669 en 
01536) uit resp. Lyon en Mont Dore. Analyse: Siannus < *spionV- > irs. sían. Het 
kruid is bekend om zijn medische en giftige werking (bron: ws. celtnet.org.uk). 
De vorm Stannus als alternatief geeft De Vries [zie Ivn: Apollo (2): ‘Siannus’, ~ 
(Kelt.) (god); God: ‘Vingerhoedskruid’ (Siannus) (Kelt.); Vegetatie: 
vingerhoedskruid: term: siannus (god) (Kelt.) 
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Kelt. termen: síd (oi.) ‘grafheuvel’, oorspronkelijk alleen voor dodengeesten, 
maar in de Christelijke periode meende men dat hier ook de (tot demonen 
gedegradeerde) goden woonden, de Túatha Dé Danann, samen met de 
dodengeesten, de áes síde (‘grafheuvelvolk’) (zie aldaar). Bovendien was de 
band met de grafheuvel niet strikt: goden en geesten waren ook aanwezig 
buiten de grafheuvel en de verbinding tussen de wereld der levenden en die 
der geesten was open. In plaats van áes síde spreekt men ook kortweg van 
síde, eigenlijk de pl. van síd [zie Graf: 3. type: grafheuvel: term: síd (Kelt.); 
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Túatha Dé Danann’: ‘Áes Síde’ = ‘Síde’ (Kelt.)] 
                                                                                                  [sid, aes side] 
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Kelt. termen: Síd ar Femen (oi.) ‘heuvel op Femen’, de woonplaats van Bodb 
Derg op de berg Slíab na mBan (eng. Slievenamon) in de vlakte van Femen, 
Mag Femin, tussen Cluain Meala (eng. Clonmel) en Caiseal (eng. Cashel). De 
heuvel wordt ook wel Síd mBoidb ‘heuvel van Bodb’ genoemd [zie Graf: 1. 
loc.: Slíab na mBan (= eng. Slievenamon) (Síd ar Femen = Síd mBoidb), 
grafheuvel te (Ierl.)]                                               [Sid ar Femen, Sid mBoidb] 
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Kelt. termen: Sid Findabhrach (mi.), naam van de síd van Derc mac Ethamain 
en diens zonen die in de mythe van Óengus Óc en Englec de laatstgenoemde 
ontvoeren. De locatie is niet zeker. Volgens het OG lag de síd mogelijk ten 
noorden van Brug na Bóinne in het gebied Findebair (= Fennor) ten zuiden van 
de brug bij Baile Shláine (= eng. Slane) [zie Graf: 1. loc.: Fennor (‘Sid 
Findabhrach’), grafheuvel te (Ierl.)] 
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Kelt. termen: Síd Finnachaid (oi.) ‘grafheuvel van het witte veld’, of Sidhe 
Fionnachaidh is de woonplaats van de god Ler op de berg Slíab Fúait (zie 
aldaar) nabij Newtownhamilton. Analyse: Finnachaid < finn ‘wit’ + achad 
‘veld’ [zie Graf: 1. loc.: Newtownhamilton (op de berg Carrigatuke) (‘Síd 
Finnachaid’), grafheuvel te (Ulster); Graf: 3. type: grafheuvel: term: síd 
finnachad (‘grafheuvel van het witte veld’) (Kelt.)]                  [Sid Finnachaid] 
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Kelt. termen: Síd in Broga (oi.) ‘síd (met de naam) de Brug (na Bóinne)’, naam 
van de grafheuvel die tegenwoordig Newgrange heet. Brug na Bóinne is dus 
zowel de naam van het gebied, de prehistorische begraafplaats, als de naam 
van de belangrijkste grafheuvel [zie Graf: 1. loc.: Brug na Bóinne (‘Síd in 
Broga’ = eng. ‘New Grange’), grafheuvel te (Ierl.); Graf: 3. type: grafheuvel: 
term: síd in Broga (‘síd de Brug’) (Newgrange) (Kelt.)]                 [Sid in Broga] 
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Kelt. termen: Síd Nechtain (oi.) ‘grafheuvel van Nechtan’, aan de voet 
waarvan de bron lag van de rivier de Boyne (Bóand). De bron zelf wordt ook 
Tobar Segais (‘bron van wijsheid’) of Tobar Nechtain genoemd. Nechtan is de 
gemaal (of de vader) van Bóand, zijn vader heet Labraid. Síd Nechtain ligt bij 
het kasteel Newberry Hall ten westen van Carbury (Co. Kildare) (bron: ws. 
theses.univ-lyon2.fr/documents) [zie Graf: 2. pers./obj.: Nechtan, ~ van (Ierl.-
Kelt.); Wateren: bron, heilige; te Carbury (Ierl.): ‘Síd Nechtain’ (Kelt.)] 
                                                                                                 [Sid Nechtain] 
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Kelt. termen: sīro-* (protokelt.) ‘lang, lang levend’, een term die volgens 
sommigen ten grondslag ligt aan de naam van de Keltisch godin Sirona en aan 
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de naam van koning Siorna Saoghlach, die 150 jaar zou hebben geleefd [zie 
Tijd: temporaliteit: lange ~: term: sīro-* (adj.) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Sirona (lat.-gall.) zie ster*: Sirona (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: Sláine = Tipra Slainge (oi.), een bron in de streek Achad Abla 
(‘veld van de appels’) ten NW van Mag Tuired en ten O van Loch Arbhach (= 
eng. Lough Arrow), waarin Dían Cécht kruiden wierp en de gewonde krijgers 
liet baden om ze, met het uitspreken van toverspreuken, te genezen. Een 
andere naam van de bron is Loch Luibe (‘meer van de kruiden’). Octriallach 
van de Fomoren liet de bron vol met stenen gooien. Sindsdien wordt deze 
plaats ‘Octriallachs Steenhoop’ genoemd (bron: Onomasticon Goedelicum). 
Analyse: achad ‘veld’ + aball ‘appelboom’; tipra ‘bron’; sláine ‘gezondheid’; 
luib ‘kruid’ [zie Wateren: bron, heilige; te Achad Abla (Ierl.): ‘Sláine’ = ‘Loch 
Luibe’ (Kelt.); Aardhoogte: steenhoop: ‘Carn Octriallaich’ (‘Octriallachs 
Steenhoop’) (Kelt.)]                                                                             [Slaine] 

  60 

Kelt. termen: slécht (oi.) zie magos*: Mag Slécht (oi.)   - 

Kelt. termen: Slíab Fúait (mi.) ‘berg van Fuat’, of Slieve Fuad is genoemd naar 
‘Fuat ben tShlaíne’ (Fuat, de vrouw van Slaine) volgens de Metrische 
Dindshenchas (74, Cnucha I), die daar begraven zou zijn. De berg ligt in de 
Fews Mountains ten noorden van Newtownhamilton, Co. Armagh. De Slíab Fúait 
is waarschijnlijk identiek aan de Carraig an tSeabhaic (eng. Carrigatuke), de 
hoogste top (1200 voet). De nabijgelegen Dead Man’s Hill (1178 voet) is 
misschien een herinnering aan het graf. Ook met de berg verbonden is Síd 
Findachaid (zie aldaar) [zie Ivn: Slíab (4) Fúait (Ierl.) (berg, tNWv 
Newtownhamilton = Baile Úr (tWv Newry = An tIúr), Co. Armagh = Ard Mhacha, 
Ulaidh (VK)); Ivn: Fuat (Kelt.) (sagenfig.; de vrouw van Slaine)]      [Sliab Fuait] 
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Kelt. termen: smer-* (protokelt.) < IE *smer-, mer- ‘lot, vooruitzien’. De 
etymologie van de smer- bevattende godennamen is echter onzeker; een 
afleiding uit IE *smeru- ‘vet’ is bijv. ook mogelijk. Verder is de betekenis die 
vervolgens aan de namen moet worden toegekend, eveneens wisselend. Hier is 
gekozen voor ‘voorzienigheid’, dus een god of godin die vooruitziet en voor de 
mens zorgt, hem voedsel en rijkdom verschaft. Zie echter ook: smer-*: 
Rosmerta (lat.-gall.) 

  58 

Kelt. termen: smer-*: Adsmerius = Atesmerius (lat.-gall.) ‘voorzienigheid’, een 
epitheton van de Gallische Mercurius bij de Pictones uit Meaux. De betekenis is 
niet duidelijk; er zijn twee etym. mogelijkheden: 1. < IE *(s)mer ‘lot’ of 
‘voorkennis’, vgl. gr. μερος, μοιρα, lat. mereo, Morta, zodat Adsmerius = ‘hij 
die voorziet of zorgt voor (een goede gezondheid e.d.)’; 2. < IE *smeru’ ‘vet’, 
zodat Adsmerius = ‘hij die glanst van het vet’, dus een god van overvloed. De 
naam van de godin Rosmerta met wie hij vaak samen voorkomt, heeft dezelfde 
etym. achtergrond [zie Ivn: Mercurius (3): ‘Adsmerius’ = ‘Atesmerius’ (Kelt.) 
(god); God: ‘Voorzienigheid’ (Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta, 
Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius) (Kelt.); Waarneming: zien: 
vooruitzien: term: Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta, Cantismerta, 
Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom. ag.) (‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: smer-*: Atesmerta (lat.-gall.) ‘voorzienigheid’, een Keltische 
godin uit het gebied van de Lingones (Haute-Marne), bekend van één inscriptie 
(ILTG 00414). Analyse: Atesmerta heeft dezelfde betekenis als Adsmerius = 
Atesmerius en het tweede lid van Rosmerta, dus 1. ‘voorzienigheid’ of 2. ‘zij 
die glanst van het vet’ (zie Kelt. termen: Adsmerius = Atesmerius). 3. 
Delamarre geeft de betekenis: Atesmerta < ate-, ad- ‘zeer’ + smerto- 
‘verdelen, schenken’, dus ‘de grote schenkster’ (Delamarre, ws. theses.univ-
lyon2.fr/documents) [zie Ivn: Atesmerta (Kelt.) (godin); God: ‘Voorzienigheid’ 
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(Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, 
Smertrios/Smertrius) (Kelt.); Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius 
= Atesmerius, Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom. 
ag.) (‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.)] 

Kelt. termen: smer-*: Cantismerta (lat.-gall.) ‘grote voorzienigheid’, een 
Keltische godin uit Lens, Zwitserland, maar misschien kwam ze ook voor in de 
Elsaß, waar onduidelijke inscripties gevonden zijn. Analyse: Van Cantismerta 
zijn de etym. en betekenis niet duidelijk. Haar naam hoort bij de groep 
Rosmerta, Atesmerta, Atesmerius, Adsmerius, Smertius. De ws. theses.univ-
lyon2.fr/documents noemt smertā ‘verdelen, schenken’ en canti- een 
versterking, zoals ro- en ate-. Vendryes verbindt smer- met ‘lot’, vandaar 
‘vooruitzien, voorzienigheid’ [zie Ivn: Cantismerta (Kelt.) (godin); God: 
‘Voorzienigheid’ (Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, 
Smertrios/Smertrius) (Kelt.); Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius 
= Atesmerius, Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom. 
ag.) (‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: smer-*: Rosmerta (lat.-gall.) ‘grote voorzienigheid’, een 
Keltische vruchtbaarheidsgodin en begeleidster van Mercurius (3). Ze draagt 
een caduceus en een hoorn des overvloeds. Analyse: Het prefix ro- geeft, 
evenals ate-, een versterking aan, nl. een goddelijke macht met grote 
krachten. Het tweede lid smerta zou volgens De Vries samenhangen met *smer 
‘sparen’, dit in tegenstelling met zijn eerdere, met Vendryes 
overeenkomende, opvatting m.b.t. de etym. van Smertrios (< *(s)mer, vgl. gr. 
μοιρα) ‘hij die vooruitziet’ 
[zie Ivn: Rosmerta (Kelt.) (godin); God: ‘Voorzienigheid’ (Adsmerius = 
Atesmerius, Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius) (Kelt.); 
Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta, 
Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom. ag.) (‘voorzienigheid’) 
(god(in)) (Kelt.); Bezit en roof: verwerving: verzamelen: term: smer* (De 
Vries) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: smer-*: Smertrios/Smertrius (lat.-gall.) ‘hij die vooruitziet, 
voorzienigheid’, een bijnaam van de Keltische god Mars (3). Smertrios bepaalt 
het lot. Op een zuil (genaamd de ‘Zuil van de Parijse schippers’) dat onder de 
Notre Dame is gevonden, is hij afgebeeld als een man die met een 
bliksemwapen een slang aanvalt. Analyse: Smertrios < *(s)mer ‘vooruitzien’, 
vgl. Mertronnus, een naam van Hercules (bron: ‘American, African and old 
European mythologies’) [zie Ivn: Mars (3): ‘Smertrius’ (1), ~ (Kelt.) (god); God: 
‘Voorzienigheid’ (Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, 
Smertrios/Smertrius) (Kelt.); Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius 
= Atesmerius, Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom. 
ag.) (‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Smertrios/Smertrius (lat.-gall.) zie smer-*: Smertrios/Smertrius 
(lat.-gall.) 

  - 

Kelt. termen: sogeis (oi.) zie geis: sogeis (oi.)   - 

Kelt. termen: Souconna (lat.-gall.) ‘zoogster’, naam van de huidige rivier de 
Saône, die door de Kelten als heilig en dus als godin werd beschouwd. 
Inscripties zijn gevonden in Chalon-sur-Saône (Cabilonnum) en Sargonne. 
Analyse: Souconna < IE *sūk- 1. ‘sap, vocht, regen’, 2. ‘zogen’, zodat de 
betekenis wordt 1. ‘de stromende’ of 2. ‘zoogster’ (Olmsted, 1994), maar deze 
etym. is omstreden en onzeker (bron: ws. theses.univ-lyon2.fr./documents) 
[zie Ivn: Souconna (Frankr.-Kelt.) (rivier(godin), van Vioménil (tZWv Épinal), 
dép. Vosges, naar de r. Rhône bij Lyon; Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, 
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Auvergne-Rhône-Alpes); God: ‘Zoogster’ (Souconna) (Kelt.); Beroep en functie: 
zoogster: term: souconna (?) (rivier Saône, godin) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Sruth na maíle chinn tíre (oi.) ‘zeestraat van de kale berg van 
het eind van het land’, nu Sruth na Maoile (ni.) of Straits of Moyle (eng.) is de 
zeestraat tussen Ulster en Schotland en vormt een deel van de North Channel. 
Tegenover Co. Moyle in Ulster ligt het Schotse schiereiland Mull of Kintyre. De 
zeestraat speelt een rol in de mythe van het lot van de kinderen van Ler. Ze 
moeten hier 300 jaar doorbrengen. Analyse: sruth ‘stroom, zeestraat’; maíle < 
mael ‘kaal hoofd, kale rots, berg’; chinn < cenn ‘hoofd, eindpunt’; tíre < tír 
‘land’ [zie Ivn: Sruth na Maoile (Ierl.) (zeestraat, Ulaidh (VK)); Wateren: 
oceaan: zeestraat: term: Sruth na Maoile (‘Straat van Moyle’) (tussen Ulster en 
Schotland) (Kelt.) (Ulster)]                                       [Sruth na maile chinn tire] 
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Kelt. termen: Stanna (lat.-gall.) ‘steen’, een Keltische godin die in inscripties 
uit Périgueux samen met de god Telo (zie aldaar), een brongod, voorkomt. 
Waarschijnlijk is ze dezelfde als de godin Sianna, wier naam vermeld staat op 
een inscriptie uit Mont Dore (dép. Puy-de Dôme) en wier beeltenis boven de 
inscriptie opgegraven werd. Analyse: Stanna < IE √ *stāi- ‘steen, rots’. Stanna 
vertegenwoordigt dan de rots of de berg waaruit de bron vloeit (bron: 
these.univ-lyon2.fr/documents) [zie Ivn: Stanna (Kelt.) (godin); God: ‘Rots’ 
(Stanna) (Kelt.); Steen: term: stanna (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: ster* (protokelt.) ‘ster’ (CLUW), *sterā (EDPC)   - 

Kelt. termen: ster*: ser, syr (kymr.) ‘ster’ [zie Hemellichaam: ster: term: 
ster*: ser, syr (kymr.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: ster*: Sirona of Ðirona (lat.-gall.) ‘ster’, een Keltische godin uit 
m.n. Oost-Gallië die met de sterrencultus in verband wordt gebracht en met 
geneeskrachtige bronnen wordt geassocieerd. Ze was de begeleidster van 
Apollo (2) Grannus. Analyse: Er worden twee mogelijke etymologieën 
aangedragen: 1. Sirona < *sīro- ‘lang, lang levend’, 2. Sirona < *stirona (of 
Tsīrona) < protokelt. *ster + no-suffix, dat het woord voor ‘ster’ bevat (WP), 
passend bij Apollo als zonnegod. Deze afleiding krijgt meer bewijskracht door 
de inscriptie Ðironae (Ð (de tau Gallicum in inlaut) = ts- of st- en woorden voor 
‘ster’ uit andere Keltische dialecten die gebaseerd zijn op protokelt. *ster. 
Sirona kan verschillende objecten in haar handen houden, zoals een slang, 
eieren, vruchten of aren [zie Ivn: Sirona (Kelt.) (godin); God: ‘Ster’ (Sirona) 
(Kelt.); Hemellichaam: ster: term: ster*: sirona (godin) (Kelt.)]            [Dirona] 
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Kelt. termen: ster*: ster (bret.) ‘ster’ [zie Hemellichaam: ster: term: ster*: 
ster (bret.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: ster*: steyr, steren (corn.) ‘ster’ [zie Hemellichaam: ster: term: 
ster*: steyr, steren (corn.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: su* en *wesu (protokelt.) ‘goed’ (CLUW; EDPC) = esu* (J. 
Vendryes, La religion de Celtes) [zie Ethiek: goedheid: term: su* = *wesu = *esu 
(Vendryes) (adj.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Sucellos (var. Sucaelus, Sucellus) (lat.-gall.) ‘die goed slaat’, 
d.w.z. die heilzame slagen geeft, een Keltische dodengod, die bekend staat als 
de hamergod. De hamer is het symbool van de dood. Andere attributen zijn 
o.a. de olla en een driekoppige hond. Zijn naam toont echter dat hij geen 
grimmige god was, maar dat zijn genereuze aspect overheerste. Sucellos’ 
begeleidster was Nantosuelta met de hoorn des overvloeds. 
De naam Sucellos is verder als Sucaelo een epitheton van de Keltische Jupiter, 
bekend van een votiefsteen uit Mainz (bron: d’Arbois de Jubainville, in: S. 
Reinach, ‘Sucellus et Nantosvelta’). 
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Analyse: Sucellos < *su- ‘goed’ + IE *-keldo-s ‘slaan’; vgl. oi. soichell ‘gulheid, 
vrijgevigheid’ (bron: WP) 
[zie Ivn: Sucellos (Kelt.) (god); Ivn: Jupiter (3): ‘Sucaelus’, ~ (Kelt.) (god); 
God: ‘Hij die goed slaat’ (Sucellos, Sucaelus) (Kelt.); Strijd en vrede: treffen: 
term: sucellos (sucaelus) (nom. ag.) (god) (Kelt.); Latijnse termen: inscriptie: 
IOM Sucaelo] 

Kelt. termen: Suleviae (pl.) (lat.-kelt.), Keltisch-Germaanse moederginnen, 
wier functie niet bekend is. Ze komen wijd verbreid voor: in het Rhône-dal, 
maar ook in Duitsland, Bretagne en Rome. Analyse: mogelijke betekenissen: 1. 
‘woudgodinnen’ (Kern), 2. ‘de goede gelegenheid verschaffenden’ (Von 
Grienberger), 3. ‘zij die goed heersen’ (Jufer & Luginbühl), 4. ‘zij die door alle 
klassen geëerd worden’ (Van Andringa), 5. ‘zij die goed leiden’ (het kind bij de 
geboorte); etym.: *su- ‘goed’ + *loudjā- ‘leiden’ (ws. celtnet.org.uk) [zie 
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matres Suleviae’ 
(Kelt.); God: ‘Moeders, de goede begeleiders’ (Matres Suleviae) (Kelt.)] 

  49 

Kelt. termen: Suleviae (pl.) (lat.-kelt.-germ.) ‘goede begeleiders’, Keltisch-
Germaanse moederginnen, wier functie niet bekend is. Ze komen wijd verbreid 
voor: in het Rhône-dal, maar ook in Duitsland, Bretagne en Rome. Analyse: 
mogelijke betekenissen: 1. ‘woudgodinnen’ (Kern), 2. ‘de goede gelegenheid 
verschaffenden’ (Von Grienberger), 3. ‘zij die goed heersen’ (Jufer & 
Luginbühl), 4. ‘zij die door alle klassen geëerd worden’ (Van Andringa), 5. ‘zij 
die goed leiden’ (het kind bij de geboorte); etym.: *su- ‘goed’ + *loudjā- 
‘leiden’ (ws. celtnet.org.uk) [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Matres Suleviae’ (Germ.); God: ‘Moeders, de goede 
begeleiders’ (Matres Suleviae) (Germ.)] 

  58 

Kelt. termen: Sulis = Sul (lat.-britt.) ‘zon’, een Keltische godin der warme 
heilbronnen, die vereerd werd in een tempel met een ‘eeuwig vuur’ te Bath (= 
Aquae Sulis!). Ze is waarschijnlijk identiek met de Keltische godin Minerva (2). 
Ze kan ook worden verbonden met Brigit, de Romeinse vesta en de Suleviae. 
Haar naam is verwant met oi. súil (‘oog’), maar etymologie en betekenis zijn 
niet zeker; vgl. WP Sulis en EDPC. Sulis is wrsch. wel een i-stam. De inscripties 
leveren: datief deae Sulis (CIL 07, 00053) en datief dea(e) Sul(i) [zie Ivn: Sulis 
= Sul (Kelt.) (godin); God: ‘Zon’ (Sulis) (Kelt.); Cultus: Minerva (2)-cultus: 
Sulis-cultus (Kelt.); Heiligdom: tempel van Sulis te Bath (Kelt.); Zon: term: 
sulis (godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Tailtiu (oi.) ‘aarde’, een Ierse Terra Mater uit het gebied van 
Meath. Haar vader zou Mag Mór zijn, een Spaanse koning, maar gezien de 
betekenis van deze naam, ‘grote vlakte’, moet ook hier gedacht worden aan 
een personificatie, zoals Tailtiu zelf. Tailtiu is dus zowel de godin als het met 
haar verbonden heilige gebied. Haar eerste echtgenoot was Eoachaid mac Eirc 
van de Fir Bolg; haar tweede gemaal was Eochaid Garb mac Dúach van de TDD, 
en niet zoals Gregory schrijft, diens vader Duach. Aan de godin wordt de 
rooiing van het woud van Cúan toegeschreven en haar verzoek begraven te 
worden op Mag Tailtiu (de locatie Tailtin of Teltown) en een feest, Lugnasad, 
te harer ere in te stellen. Analyse: Tailtiu < *talantiu ~ skt. tala ‘aarde’ 
[zie Ivn: Tailtiu ingen Mag Móir (Kelt.) (godin); Ivn: Tailtin (Ierl.) (vlakte, 
tussen Kells = Ceanannas en Donaghpatrick = Domhnach Phádraig, Co. Meath = 
An Mhí, Laighin); Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Tailtiu) (Kelt.); 
Kosmografie en geografie: aarde: term: talantiu*: tailtiu (godin) (Kelt.); 
Mythe: Tailtiu’s rooiing van het woud van Cúan (cultuslegende) (Kelt.); Mythe: 
Tailtiu’s begrafenis (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Táin bó Cuailnge (oi.) ‘de runderroof van Cuailnge’, de centrale 
tekst van de Ulster Cyclus, waarin Medb van Connacht het opneemt tegen het 
leger van Ulster en de held Cú Chulainn om het bezit van de stier Donn 
Cuailnge. Cuailnge (eng. Cooley) is het schiereiland tussen Dundalk Bay en 
Carlingford Lough aan de oostkust van Ierland [zie Literatuur: Ulster-cyclus: 
Táin bó Cuailnge (Kelt.); Bezit en roof: diefstal: term: Táin bó Cuailnge (‘de 
runderroof van Cuailnge’) (lit.) (Kelt.); Ivn: Cúailnge (Ierl.) (schiereiland, tNOv 
Dundalk = Dún Dealgan, Co. Louth = Lú, Laighin)]                  [Tain bo Cuailnge] 

  58 

Kelt. termen: Táin bó Regamna (oi.) ‘de runderroof tijdens de vollemaandagen 
van november’, een Oud-Ierse tekst die bewaard is in de Leabhar Buidhe 
Leacáin (‘het gele boek van Lecan = Lacken’) (ca 1390) en Egerton (1782). Het 
verhaal is een voorspel tot de Táin bó Cúailnge en betreft een ontmoeting van 
Cúchulainn en Morrígu, waarbij zij een koe naar Crúachan voert en de held 
meedeelt dat zij er is om hem te beschermen. Analyse: regamna < gen. v. 
gamain 1. ‘jaarling’, 2. ‘november’ + re 1. ‘periode’, 2. ‘tijd van vollemaan’ 
(bron: Randy Lee Eickhoff, ‘He stands alone: the fifth book of the Ulster 
cycle’) [zie Bezit en roof: diefstal: term: Táin bó Regamna (‘de runderroof 
tijdens de vollemaandagen van november) (lit.) (Kelt.)]       [Tain bo Regamna] 

  60 

Kelt. termen: Tanaros (Tanaris, Tanarus, Taranus, Taranis, Taranucus, 
Taranucnus) (lat.-gall.), de Keltische god van de oorlog (praeses bellorum). Hij 
wordt in de interpretatio romana gelijkgesteld met Jupiter wegens de 
hantering van het donderwapen. Analyse: Kelt. taran (oi. torann) ‘donder’ ~ 
germ. Donar < IE * þunra. De vormen Taranucus en Taranucnus betekenen ‘van 
Taranis’ of ‘zoon van Taranis’. De leden taran- en tanar- zijn wisselvormen. Er 
is tevens een rivier Tanaros ‘de bruisende’ [zie Ivn: Jupiter (3): ‘Tanaros (1) 
(Kelt.) (god); Ivn: Tanarus (2) (It.) (rivier, regio’s Liguria en Piëmont); 
Natuurverschijnsel: donder: term: taran (Kelt.); God: ‘Dondergod’ (Taran) 
(Kelt.); Geluid: water, ~ van het: bruisen: term: tanaros (adj.) (tevens 
riviernaam) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: tarbfess (oi.) ‘stierslaap’, en rite die wordt beschreven in Togail 
bruidne Dá Derga en in Serglige Con Culainn. Hierin wordt een stier gedood en 
gekookt, het vlees ervan wordt door iemand opgegeten tot hij meer dan 
verzadigd is, waarna deze gaat slapen. In een droom ziet hij de nieuwe koning. 
Deze droom geldt als profetie. Volgens De Vries hadden de Ieren bovendien de 
gewoonte om zich met een dierenhuid te omhullen om een dergelijke 

voorspelling te verkrijgen (vgl. Altgerm. Rel.geschichte § 236). Analyse: fess, 
feis 1. ‘de nacht doorbrengen, slapen’, 2. ‘feest(maal)’ [zie Magie en mantiek: 
mantiek, type: op basis van droom of visioen: m.b.v. eten van bepaald 
voedsel: ‘Tarbfess’ (Kelt.); Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van 
necromantie: m.b.v. omhulling met een dierenhuid, terwijl men zit: term: 
tarbfess (Kelt.); Rund: stier: term: tarb, tarvos (Kelt.); Rite: initiatierite: 
kroningsrite: koningsproef: rite van de tarbfess-profetie (Kelt.); Psychologie: 
slaap: ‘stierslaap’: term: tarbfess (rite) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Tarf (sch. gael.) zie tarwos*: Tarf (sch. gael.)   - 

Kelt. termen: Tarodunum (lat.-gall.) zie dūnon*: Tarodunum (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: taruos trigaranus (lat.-gall.) zie tarwos*: taruos trigaranus (lat.-
gall.) 

 

Kelt. termen: Tarva, Tarba, Turba (lat.-gall.) zie tarwos*: Tarva, Tarba, Turba 
(lat.-gall.) 

  - 

Kelt. termen: Tarvanna (lat.-gall.) zie tarwos*: Tarvanna (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: Tarvedunum = Tarvedum (lat.-britt.) zie dūnon*: Tarvedunum = 
Tarvedum (lat.-britt.) 

  - 
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Kelt. termen: tarwos* (protokelt.) ‘stier’ < IE *táwros, vgl. lat. taurus [zie 
Rund: stier: term: tarwos* (Kelt.)] 

  61 

Kelt. termen: tarwos*: Brogitarus (lat.-galat.) ‘gouw-stier’, koning van 
Galatië. Deze persoonsnaam, gebaseerd op het woord voor ‘stier’, drukt het 
belang van de stier in de Keltische samenleving uit. Over de betekenis is men 
het echter niet eens: ‘grens-oversteker’ of ‘grens-stier’ (Delamarre, in WP 
Brogitarus), ‘land-stier’ (ws. referenceworks.brillonline.com) [zie Ivn: 
Brogitarus (Kelt.) (koning)] 

  59 

Kelt. termen: tarwos*: Deiotarus (lat.-galat.) ‘goddelijke stier’, koning van 
Galatië. Deze persoonsnaam, gebaseerd op het woord voor ‘stier’, drukt het 
belang van de stier in de Keltische samenleving uit [zie Ivn: Deiotarus (Kelt.) 
(koning)] 

  59 

Kelt. termen: tarwos*: Donnotaurus (lat.-gall.) ‘heer-stier’, een leider der 
Helvetii. Deze persoonsnaam, gebaseerd op het woord voor ‘stier’, drukt het 
belang van de stier in de Keltische samenleving uit. Over de betekenis is men 
het echter niet eens: James MacKillop (‘Dictionary of Celtic Mythology’) 
verbindt donno- met donn ‘bruin’, terwijl taurus een gelatiniseerde vorm is 
[zie Ivn: Donnotaurus, Gaius Valerius (Kelt.) (leider)] 

  59 

Kelt. termen: tarwos*: Tarf (sch. gael.) ‘stierenrivier’, zijrivier van de rivier 
de Bladnoch in West-Schotland [zie Ivn: Tarf (Schotl.) (rivier, van loc. tNv Blair 
Atholl = Blàr Athall naar de r. Tilt = Abhainn Teilt tOv Falls of Tarf, c.a. Perth 
and Kinross = Peairt agus Ceann Rois)] 
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Kelt. termen: tarwos*: Tarodunum (lat.-gall.) zie dūnon*: Tarodunum (lat.-
gall.) 

  - 

Kelt. termen: tarwos*: taruos trigaranus (lat.-gall.) ‘stier (met de) drie 
kraanvogels’, mogelijk een verwijzing naar een stierencultus. Deze voorstelling 
is te zien op de ‘Zuil van de schippers’, die afkomstig is uit een tempel in 
Lutetia (1e eeuw A.D.). Analyse: trigaranus < tri- ‘drie’ (vgl. oi. tri) + garanus 
‘kraanvogel’ (vgl. garan in div. Kelt. talen) + -us (lat.) [zie Cultus: 
dierenverering: rundercultus: stierencultus (Kelt.): Gallische taruos trigaranus-
cultus; Rund: stier: term: tarb, tarvos (Kelt.); Vogel: kraanvogel: term: garan 
(Kelt.); Vogel: kraanvogel: term: γερανος (Gr.)]                   [tarvos trigaranus] 
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Kelt. termen: tarwos*: Tarva = Tarba = Turba (lat.-gall.) ‘stierenstad’, het 
moderne Tarbes (dép. Hautes-Pyrénées) (zie ws. perseus.tufts.edu) [zie Ivn: 
Civitas (11) Turba (Frankr.) (topogr., tZOv Pau en tNOv Lourdes, dép. Hautes-
Pyrénées, Occitanie)] 
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Kelt. termen: tarwos*: Tarvanna (lat.-gall.) ‘stierenstad’, het moderne 
Thérouanne (dép. Pas-de-Calais) [zie Ivn: Tarvanna (Frankr.) (topogr., tOv 
Boulogne-sur-Mer en tZv Sint-Omaars, dép. Pas-de-Calais, Hauts-de-France)] 
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Kelt. termen: tarwos*: Tarvedunum = Tarvedum zie dūnon*: Tarvedunum = 
Tarvedum 

  - 

Kelt. termen: tarwos*: Tauria (lat.-kelt.?) ‘stierenland’, gebied waar volgens 
De Vries de Keltiberiërs woonden. Een bevestiging hiervan is echter niet 
voorhanden [zie Ivn: Tauria (Sp.?) (woongebied van de Keltiberiërs (De Vries))] 
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Kelt. termen: tarwos*: Tauriacus (lat.-gall.) ‘stierenstad’, plaatsnaam die 
volgens De Vries wel 46 maal voorkomt, maar die alleen gemeld wordt voor 
Thouaré-sur-Loire. Tauriac komt 15 maal voor [zie Ivn: Tauriacus (1) (Frankr.) 
(topogr., tNOv Nantes, dép. Loire-Atlantique, Pays de la Loire); Ivn: Tauriacus 
(2) (Frankr.) (topogr., tZWv Poitiers, dép. Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine); 
Tauriacus (3) (Frankr.) (topogr., tNOv Tours, dép. Loir-et-Cher, Centre-Val-de-
Loire)] 

  59 
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Kelt. termen: tarwos*: Taurini (lat.-gall.) 1. ‘volk der stieren’ (De Vries), 2. 
‘bergbewoners’ (WP Taurini), een Keltische stam in Gallia Cisalpina met hun 
hoofdstad Taurasia. Turijn (Torino) herinnert nog aan de naam van deze stam. 
Terwijl De Vries blijkbaar een verbinding legt met *tarwos, zien anderen een 
verband met kelt. tor ‘berg’ [zie Ivn: Taurini (Kelt.) (volk)] 
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Kelt. termen: tarwos*: Taurisci (lat.-kelt.) 1. ‘volk der stieren’ (De Vries), 2. 
‘bergbewoners’ (WP Taurisci), een Keltische stam uit Noricum. Voor de 
betekenisverschillen, zie tarwos*: Taurini [zie Ivn: Taurisci (Kelt.) 
(confederatie van volken)] 
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Kelt. termen: Tauria (lat.-kelt.?) zie tarwos*: Tauria (lat.-kelt.?)   - 

Kelt. termen: Tauriacus (lat.-gall.) zie tarwos*: Tauriacus (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: Taurini (lat.-gall.) zie tarwos*: Taurini (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: Taurisci (lat.-kelt.) zie tarwos*: Taurisci (lat.-kelt.)   - 

Kelt. termen: Tauriscus (lat.-gall.) ‘kleine stier’, een Keltische demon die 
volgens Ammianus Marcellinus vermeld staat op Gallische monumenten. Deze 
Tauriscus zou Spanje hebben onderdrukt, terwijl de driekoppige Geryon Gallië 
zou hebben geterroriseerd [zie Ivn: Tauriscus (L/R benaming van een Kelt. 
demon); Geest: ‘Kleine stier’ (Tauriscus) (L/R-Kelt.); Rund: stier: term: 
tauriscus (demon) (L/R-Kelt.)] 
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Kelt. termen: Teamhair (oi.) ‘vestingheuvel’, m.n. de (naam van de) 
vestingheuvel van de hoge koning van Ierland, vandaar Teamhair na Rí. Een 
andere naam is Cnoc na Teamhrach ‘heuvel van Teamhair’. Deze genitief heeft 
geleid tot de naam Tara (vgl. Proceedings (vol. 25) van de Literary and 
Philosophical Society of Liverpool, 1871). De heuvel kent nog enkele bijnamen: 
Druimm Caín, Líath Druimm en Druimm na Descan (zie aldaar). Op Teamhair 
staat o.a. de beroemde Lía Fáil, de kroningssteen. De bouwwerken zijn 
verdwenen [zie Bouwwerk: burchtheuvel: ‘Teamhair’ = ‘Tara’ (Ierl.); 
Bouwwerk: burchtheuvel: term: teamhair (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Tech Duinn (oi.) ‘huis van Don’, naam van een eilandje voor de 
kust van ZW-ierland, waarsch. Bull Rock of The Bull ten westen van Dursey. 
Misschien was dit een van de eilandjes waar, zo meende men, de zielen der 
doden heen gingen (vgl. het verslag van Procopius over Brittia). Bovendien is 
Donn een god die verbonden is met de onderwereld en die bij Bull Rock 
verdronken is. Analyse: tech ‘huis, woning’; Duinn < Donn (zie aldaar) [zie Ivn: 
Tech Duinn (Ierl.) (eiland der doden, trad. loc. An Tarbh = eng. The Bull = Bull 
Rock = Bull Island tWv Dursey = Baoi Bhéarra = Oileán Bui = Oileán Baoi, Co. 
Cork = Corcaigh, An Mhumhain); Bouwwerk: huis: term: tech duinn (‘huis van 
Donn’) ((doden)eiland) (Kelt.); Ivn: Dis pater (2): Donn (1) = Éber (1) Donn mac 
Miled (Kelt.) (sagenfig.-god)] 
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Kelt. termen: Tech na Fían (oi.) ‘huis van de krijgersschare’, een groot 
bouwwerk op de heuvel van Teamhair volgens de Metrische Dindshenchas. 
Analyse: tech ‘huis’; fían ‘krijgersschare’ [zie Bouwwerk: huis: ‘Tech na Fían’ 
(‘Huis van de duizend krijgslieden’) (te Teamhair) (Ierl.); Bouwwerk: huis: 
term: tech na fían (‘huis van de krijgersschare’) (huis op Teamhair) (Kelt.); 
Sociologie: gemeenschap, militaire: term: fían (pl. fíanna) (Kelt.)]  
                                                                                                 [Tech na Fian] 
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Kelt. termen: Tecosca Cormaic (oi.) ‘het onderricht van Cormac’, een 9e-
eeuwse tekst betreffende een dialoog tussen koning Cormac mac Airt en zijn 
zoon Coirpre Lifechair. Analyse: tecosc 1. ‘onderricht, onderwijs’, 2. ‘leer, 
doctrine’, 3. ‘voorspelling, profetie’, 4. ‘toverspreuk, toverlied’ [zie 
Literatuur: Tecosca Cormaic (Kelt.); Wetenschap: onderwijs: term: tecosc: 
Tecosca Cormaic (‘het onderricht van Cormac’) (lit.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: teinm laegda (oi.) ‘visionaire waarneming door zang’, Analyse: 
teinm ‘openbreking’, i.e. ‘verlichting’ + laíd ‘zang, lied’, dus een ‘visionaire 
waarneming door een lied’; de spelling van de woorden is wisselend (bron: 
eDIL). Typerend is het gebruik van staafjes die op de persoon of het ding 
werden gelegd, over wie of waarover men meer wilde weten, en het zgn. 
duimzuigen door de uitvoerder van de incantatie [zie Psychologie: 
herderziendheid: term: teinm laegda (‘visionaire waarneming door zang’) 
(Kelt.); Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van droom of visioen: 
m.b.v. zang: teinm laegda (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Téite Brec (oi.) ‘schitterende schat’, een wapendepôt van 
Conchobars strijders, maar het is ook de naam van het meisje dat bij Cuan 
d’Ór verdronk. Zij heette voluit Téite Brec ingen Ragamnach volgens AnS [zie 
Ivn: Téite Brec ingen Ragamnach (Kelt.) (myth. fig.); Ivn: Tráig (2) Téite ingine 
Ragamnach (Ierl.) (strand, bij Cuan (1) Dor = Glandore, Co. Cork = Corcaigh, 
An Mhumhain)]     [Teite Brec ingen Ragamnach, Traig Teite ingine Ragamnach] 
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Kelt. termen: Telo (gall.) ‘slingeraar’, een Keltische god, naar wie de stad 
Toulon (dép. Var) is genoemd. In inscripties uit Périgueux komt hij voor samen 
met de godin Stanna (zie aldaar) (CIL 13, 00948, 00950, 00952, 00954) (bron: 
WP Telo). Volgens anderen is Telo de eponieme god van de stad Toulouse. Hij 
is in ieder geval de beschermgod van een stad. Analyse: etym. en betekenis 
zijn onzeker; er zijn twee mogelijkheden: Telo < 1. protokelt. *telmi- 
‘slinger’, 2. protokelt. *tego- (component van tego-slowgo ‘huishouden, 
familie’); de eerste betekenis verdient de voorkeur (bron: celtnet.org.uk). Een 
derde mogelijkheid voor de bepaling van de functie van Telo, is de volgende: 
de inscripties wijzen naar Périgueux waar voor Telo en Stanna een tempel zou 
zijn gebouwd, waarvan de resten overeenkomen met de zgn. Tour de Vésone’. 
Verder is Telo’s naam behouden gebleven in de naam van een dorpje nabij 
Périgueux, Le Toulon, genoemd naar een bron die de naam van de godheid 
inhield. Bovendien zijn er in Zuid-Frankrijk veel plaatsnamen, rivieren en 
bronnen die naar Telo heten en daarom de naam Touron of Toulon bevatten. 
Telo is dus een brongod (bron: theses.univ-lyon2.fr/documents) [zie Ivn: Telo 
(Kelt.) (god); God: ‘Slingeraar’ (Telo) (Kelt.); Beroep en functie: strijder: 
slingeraar: term: telo (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Tethbe (oi.), een oud koninkrijk in het oosten van Co. Longford 
en het westen van Co. West-Meath. Andere spellingen zijn: Tethba en eng. 
Teffia. Tethbe wordt genoemd in de Tochmarc Étaíne op de plaats waar 
Gregory Tethra noemt. Het kan zijn dat ze de ‘Vlakte van Tethra’ bedoelt, een 
kenning voor ‘zee’. In de mythe van Midir en Étaín krijgt Midir van Eochaid als 
taak Tethbe / Tethra met biezen te beplanten [zie Ivn: Tethbe (Ierl.) (streek 
en vrm. koninkrijk in het oosten van Co. Longford = An Longfort en het westen 
van Co. West-Meath = An Iarmhi, d.i. t(N)Ov Lough Ree = Loch Rí en rond 
Gránard en Ardagh = Ardachadh, Laighin)] 
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Kelt. termen: Tethra (oi.) ‘ekster’, een koning der demonisch gedachte 
Fomoren, maar na zijn nederlaag en dood in de Tweede slag bij Mag Tuired 
werd hij (Tethra = Boadach) koning van Mag Mell, een paradijs in de westelijke 
oceaan waar gelukzaligen woonden. Beide elementen zijn dus in tegenstelling 
met elkaar. Analyse: De betekenis van zijn naam is niet eenduidig: a. Pokorny: 
< *tet(e)ro- ‘gekwaak’, b. oi. tethra 1. ‘zee’; ‘Tethra’s vlakte’ is de zee, 2. 
‘ekster’, dus een kraaiachtige; Tethra wordt geassocieerd met de badb, de 
oorlogskraai [zie Ivn: Tethra (Kelt.) (1. koning der Fomoren, 2. geestenkoning, 
3. zee); Geest: ‘Ekster’ (Tethra) (Kelt.); Vogel: ekster: term: tethra 
(geestenkoning) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Teutates (lat.-gall.) ‘vader des volks, stamvader’, oorlogsgod. 
die vereerd werd van Brittannië tot Stiermarken, maar voor zover bekend niet 
in Gallië. Hij wordt zowel met Mars als met Mercurius geïdentificeerd. Hij kan 
ook verbonden worden met een god Medru wegens de inscriptie Toutati 
Medurini en daarmee met de Ierse Midir. Ten slotte is er een Apollo Toutiorix 
en tvg. een Germaanse koning þeuðarīks. Analyse: Teutates < Touto-tati-s 
‘vader des volks’, i.e. ‘stamvader’, dus een bijnaam [zie Ivn: Teutates (Kelt.) 
(god); Ivn: Mars (3): ‘Teutates’, ~ (Kelt.) (god); Ivn: Mercurius (3): ‘Teutates’, 
~ (Kelt.) (god); God: ‘Stamvader’ (Teutates) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Tiobhal = Tiabhal (mi.), een zeegodin die koning Conchobar op 
het strand aantrof en op wier aanraden hij druïdische toverspreuken en haar 
beeltenis op zijn schild liet aanbrengen door de smid Culann van het eiland 
Fálga. Het verhaal komt voor in een Latijnse glos in de 12e eeuwse tekst ‘An 
t’ochtar Gaedhal’, verzorgd door Nicholas O’Kearney in de Transactions of the 
Kilkenny Archeological Society, vol.2, 1852, p. 34. Hierin is de figuur Gullinus = 
Cuillean dezelfde als de bekende smid Culann en de zeegod Manandán. Tiobhal 
is de dochter van Manandán-Culann (bron: ws. yumpu.com; listserv.heanet.ie) 
[zie Ivn: Tiobhal (Kelt.) (zeegodin); Mythe: Manandán als Culann, de smid 
(Kelt.)] 
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Kelt. termen: Tír fó thuinn (oi.) ‘Land-Ondergolf’, een aards paradijs 
vergelijkbaar met Mag Mell en Tír inna n-óc, maar gelegen op de bodem van de 
zee. Manandán voert in zijn gedaante van Gilla Decair Find mac Cumail en 
diens mannen naar dit onderwaterrijk. Analyse: tír ‘land’; fo ‘onder’; thuinn < 
tonn ‘golf, zee’ [zie Kosmografie en geografie: gebied: zeebodem: ‘Tír fó 
thuinn’ (onderzees paradijs) (Kelt.); Kosmografie en geografie: land: term: tír 
fó thuinn (‘land onder de zee’) (onderzees paradijs) (Kelt.)]       [Tir fo thuinn] 
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Kelt. termen: Tír inna n-óc (oi.) = Tír na n-óg ‘land van de jeugd’, het Eiland 
in het westen, een aards paradijs in de westelijke oceaan waar 
bovennatuurlijke wezens woonden (niet een hemels paradijs voor de doden). 
Een bekende bezoeker van Tír inna n-óc is Oisín. Analyse: tír ‘land’; óc ‘jong, 
jonge man, jeugd’ [zie Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of 
gelukzaligen, westelijk - der: ‘Tír inna n-óc’ = ‘Tír tairngire’ = ‘Tír na m-béo’ = 
‘Tír sorcha’ = ‘Mag Mell’ (Kelt.); Kosmografie en geografie: land: term: Tír 
inna n-óc = Tír na n-óg (‘land van de jeugd’) (aards eilandparadijs) (Kelt.)] 
                     [Tir inna n-oc, Tir inna noc, Tir na n-og, Tir na nog, Tir tairngire, 
Tir na m-beo, Tir na mbeo, Tir sorcha] 
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Kelt. termen: Tír na m-ban (oi.) ‘land van de vrouwen’, een eilandparadijs 
waar alleen goddelijke vrouwen wonen. Het meisje Tuag zou op last van 
Manandán daarheen ontvoerd worden [zie Kosmografie en geografie: eiland, 
mythisch: doden of gelukzaligen, westelijk - der: ‘Tir na m-ban’ (Kelt.); 
Kosmografie en geografie: land: term: tír na m-ban (‘land van de vrouwen’) 
(aards eilandparadijs) (Kelt.)]                                [Tir na m-ban, Tir na mban] 
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Kelt. termen: Tír na m-béo (oi.) ‘het land der levenden’, een van de namen 
van het Keltische eilandparadijs, identiek met Tír inna n-óc. Met ‘levenden’ 
wordt dan vooral ‘eeuwig levenden’ bedoeld. Analyse: béo ‘levend, levende, 
onsterfelijke’ [zie Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of 
gelukzaligen, westelijk - der: ‘Tír inna n-óc’ = ‘Tír tairngire’ = ‘Tír na m-béo’ = 
‘Tír sorcha’ = ‘Mag Mell’ (Kelt.); Kosmografie en geografie: land: term: tír na 
m-béo (‘land der levenden’) (aards eilandparadijs) (Kelt.)]  
                                                                            [Tir na m-beo, Tir na mbeo] 
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Kelt. termen: Tír sorcha (oi.) ‘het land van het licht’, een van de namen van 
het Keltische eilandparadijs, identiek met Tír inna n-óc. De godin Fand lokte 
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Cúchulainn naar dit land. Analyse: sorcha < sorchae ‘licht, schittering’ [zie 
Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of gelukzaligen, westelijk - 
der: ‘Tír inna n-óc’ = ‘Tír tairngire’ = ‘Tír na m-béo’ = ‘Tír sorcha’ = ‘Mag Mell’ 
(Kelt.); Kosmografie en geografie: land: term: tír sorcha (‘het land van het 
licht’) (aards eilandparadijs) (Kelt.)]                                              [Tir sorcha] 

Kelt. termen: Tír tairngire (oi.) ‘land van belofte’, het Keltische eiland der 
gelukzaligen in het westen in de oceaan, identiek met Tír inna n-óc. De term 
werd later door Christenen overgenomen om het Beloofde Land mee aan te 
duiden. Analyse: tairngire ‘belofte’ [zie Kosmografie en geografie: eiland, 
mythisch: doden of gelukzaligen, westelijk - der: ‘Tír inna n-óc’ (Kelt.); 
Kosmografie en geografie: land: term: tír tairngire (‘land van belofte’) (aards 
eilandparadijs) (Kelt.)]                                                                [Tir tairngire] 
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Kelt. termen: Tlachtga (oi.) zie gae: Tlachtga (oi.)   - 

Kelt. termen: Tochmarc Étaíne (oi.) ‘het vrijen om Étaín’, een tekst uit de 8e 
of 9e eeuw, waarin de godin Étaín liefdesrelaties heeft met de goden Óengus 
en Midir en koning Eoachaid Airem. De tekst is gedeeltelijk bewaard in de 
Lebor na hUidre (ca 1106) en geheel bewaard in de Lebor Buide Lecáin (ca 
1401) (bron: WP) [zie Literatuur: Tochmarc Étaíne (Kelt.); Bezit en roof: 
verwerving van een gemaal: term: Tochmarc Étaíne (‘het vrijen om Étaín’) 
(lit.) (Kelt.); Ivn: Étaín ingen Ailella (of: ingen Étair) (Kelt.) (godin)] 
                                                                                           [Tochmarc Etaine] 
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Kelt. termen: Tochmarc Luaine acus Aided Athirni (oi.) ‘het vrijen om Luaine 
en de dood van Athirne’, een Ierse sage waarin koning Conchobar Luaine het 
hof maakt en de dichter Athirne vermoordt. In de sage staat informatie over 
de god Manandán [zie Literatuur: Tochmarc Luaine acus Aided Athirni (Kelt.); 
Bezit en roof: verwerving van een gemaal: term: Tochmarc Luaine acus Aided 
Athirni (‘het vrijen om Luaine en de dood van Athirne’) (lit.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Togail bruidne Dá Derga (oi.) ‘de verwoesting van Dá Derga’s 
herberg’, een verhaal uit de Mythologische cyclus, waarin de hoge koning 
Conaire Mór op de dag van Samuin vermoord wordt, nadat hij zijn geasa heeft 
verbroken. Het verhaal wordt ten onrechte geclassificeerd als onderdeel van 
de Ulster-cyclus, omdat er koningen en helden in optreden (bron: WP Ulster 
Cycle). Analyse: togail ‘aanval, belegering, verwoesting’; bruidne < bruiden 
‘herberg, eetzaal, woning’; Dá Derga ‘rode god’, van wie de identiteit verder 
niet bekend is en die geen moeite doet om de koning te helpen, blijkbaar 
omdat hij het met de straf eens is. Volgens sommige teksten is hij úa dergae 
‘neef van de rode godin’ (Flaithius of Medb, die gebroken beloften wreekt). 
Rood is in ieder geval de kleur van de onderwereld (bron: P. Monaghan, 
‘Encyclopedia of Celtic mythology and folklore’) [zie Literatuur: Mythologische 
cyclus: Togail bruidne Dá Derga (Kelt.); Dood en leven: vernietiging: term: 
togail bruidne Dá Derga (‘de vernietiging van Da Derga’s herberg’) (lit.) 
(Kelt.); Ivn: Dá Derga (Kelt.) (god); God: ‘Rode god’ (Dá Derga) (Kelt.); God: 
term: dia: dá derga (‘rode god’) (god) (Kelt.)]           [Togail bruidne Da Derga] 
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Kelt. termen: Toliandossus (lat.-gall.) ‘met de grote hand’, een bijnaam van 
de Keltische god Hercules (3) in Zuid-Gallië, waar de Tolosetes hem vereerden. 
Analyse: er zijn enkele mogelijke betekenissen: 1. als variant van Andossus, 
dus ‘met de grote hand’, 2. het eerste lid toli- < protokelt. *tol-e(je)/o- 
‘slaap’ = het tweede lid andossus < and- ‘blind’, wat resulteert in de betekenis 
‘blinde slaper’ (bron: ‘Encyclopédie de l’Arbre Celtique’). Zie ook Andossus 
[Ivn: Hercules (3): ‘Toliandossus’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Met de grote hand’ 
(Toliandossus) (Kelt.); Lichaam: hand: term: andossus, toli- (‘met de grote 
hand’) (adj.) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Torinis (oi.) ‘eiland van de toren’, genoemd in de Lebor Gabála 
Eirenn (634), wordt gewoonlijk gelijkgesteld met Toraigh (eng. Tory Island), 
waarop de Tor Conaind, ‘Toren van Conand’, zou hebben gestaan. Dit zou 
volgens Roderick O’Flaherty (‘Ogygia’ (c. vii), 1685) het eiland van de 
demonenkoning Balor zijn geweest, door Augusta Gregory het Eiland van de 
Glazen Toren genoemd. Deze laatste naam is echter een vertaling van Caer 
Wydyr ‘de glazen vesting’, een aanduiding van de onderwereld, uit het Oud-
Kymrische gedicht Preiddiau Annwfn (bron: J.T. Koch, ‘Celtic culture’). Aan de 
locatie van Balors eiland als Toraigh wordt evenwel getwijfeld. Henry Morris 
(1927) noemt Dernish = ni. Dairinis (< Torinis) bij Sligo als mogelijkheid en 
voert veel argumenten hiervoor aan (bron: ws. ucc.ie/celt/LGTZ.pdf). 
Analyse: Torinis < tor ‘toren, vesting’ + inis ‘eiland’ [zie Ivn: Torinis 1. (Ierl.) 
(eiland, tNWv Downings = Downies = Na Dúnaibh, Co. Donegal = Dún na nGall, 
Ulaidh) of 2. (Ierl.) (eiland, tNOv Grange = An Ghráinseach, Co. Sligo = 
Sligeach, Connacht); Kosmografie en geografie: eiland: term: inis, Tor- 
(‘eiland van de toren’) (Toraigh of Dairinis) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Toutiorix (lat.-gall.) ‘koning van de stam’, een epitheton van de 
Keltische god Apollo (2), dat alleen voorkomt in een inscriptie (CIL 13, 07564) 
uit Wiesbaden (Aquae Mattiacorum): Apollini Toutiorigi. Analyse: Apollo is ook 
een beschermer van degenen die nieuw land koloniseren. In die zin kan zijn 
epitheton verklaard worden. De naam van deze hoogste stamgod kan worden 
vergeleken met Teutatis en Toutatis (zie aldaar) (bron: ws. celtnet.org.uk) 
[zie Ivn: Apollo (2): ‘Toutiorix’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Koning van het volk’ 
(Toutiorix) (Kelt.); Heerser: koning, volks-: term: toutiorix (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Tráig Mór (oi.) ‘grote strand’, een pars pro toto-naam voor de 
Andere Wereld van de goden, zoals Manandán en Tethra, en de 
Immerlevenden. Hier heerst de machtige ‘wet van Tráig Mór’, waartegen de 
spreuken van de druïden niet opgewassen zijn [zie Kosmografie en geografie: 
universum: wereld (rijk) der goden: ‘Tráig Mór’ (Kelt.); Kosmografie en 
geografie: gebied: kust: term: tráig  mór (‘het grote strand’) (myth. strand) 
(Kelt.)]                                                                                           [Traig Mor] 
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Kelt. termen: Tréndia in Cairpthech (oi.) ‘de sterke god’ met een bijnaam, 
verwijzend naar een strijdwagen, d.i. de krijgsadel. Het betreft hier een van 
de drie gebroeders Fothad, vertegenwoordigers van de drie sociale klassen 
volgens het systeem van Dumézil. Zie ook de ws. ethesis.net door I.M. 
Wortman [zie Ivn: Fothad Cairpthech (Kelt.) (sagenfig.-god); God: ‘Sterke god’ 
(Tréndia) (Kelt.); God: term: dia, trén- (‘sterke god’) (sagenfig.-god) (Kelt.)] 
                                                                                   [Trendia in Cairpthech] 
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Kelt. termen: trénfer (oi.) ‘krachtmens’, een krachtig persoon, zoals de 
Keltische god Ogma [zie Mens: krachtmens: term: trénfer (Kelt.)]       [trenfer] 
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Kelt. termen: Tuag (oi.), dochter van koning Conall Collamair, die volgens de 
mythe op last van de zeegod Manandán door Fer Í ontvoerd moest worden naar 
Tír na m-ban, maar door een onoplettendheid van de laatste verdronk, waarna 
de baai aan de monding van de rivier de Bann, die toen Inver Glas heette, 
Tuaig Inver werd genoemd. Het relaas staat in MD 4, 14 ‘Tuag Inber’. Túag 
betekent overigens ‘golf, baai, zeeinham’ [zie Ivn: Túag ingen Chonaill 
Chollamrach (Kelt.) (myth. fig.); Ivn: Tonn (2) Tuaig Innbir (Ierl.) (monding van 
de r. Bann = An Bhanna bij Coleraine = Cúil Rathain, Co. Derry = Doire, Ulaidh 
(VK)); Mythe: Manandán en de ontvoering van Tuag (Kelt.)] 
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Kelt. termen: túath (oi.), pl. túatha 1. ‘stam, volk’, 2. ‘stamgebied’. Een 
dergelijk in Ierland gebied omvat ongeveer 9000 mensen (bron: WP Túath). De 
rí van een dergelijke túath kon de volksvergadering bijeenroepen De Vries past 
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de term toe op de Gallische verhoudingen: particulieren konden in hun eigen 
túath terecht voor rechtshulp [zie Mens: volk: term: túath (Kelt.); Kosmografie 
en geografie: gebied, stam-: term: túath (Kelt.)]                       [tuath, tuatha] 

Kelt. termen: Túatha Dé Danann (oi.) ‘het volk van de godin Dana’, de 
belangrijkste godengroep van Ierland, het nageslacht van de godin Dana (zie 
aldaar), de personificatie van Ierland [zie Godenstelsel: godengroep: 01.: 
‘Túatha Dé Danann’ (Kelt.); Mens: volk: term: Túatha Dé Danann (‘het volk van 
de godin Dana’) (godengroep) (Kelt.); God: ‘Volk van de godin Dana’ (Túatha 
Dé Danann) (Kelt.) (godengroep)]                                       [Tuatha De Danann] 
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Kelt. termen: Tuirenn (oi.) = mi. Tuireann ‘zuil’, een Iers-Keltische god, vooral 
bekend door de Tuireann mythe van de Zonen van Tuirenn, waarin dezen Lugs 
vader hebben vermoord en daarvoor moeten boeten. Zijn naam wordt vaak in 
verband gebracht met de Gallische god Taranis (‘Donderaar’), maar dit kan 
nergens bevestigd worden. Een andere naam is Tuirell Bicreo. Zijn zonen, de 
clann Tuirenn, worden in de teksten soms tri dée dána ‘de drie goden van 
dán’. Dán ‘wijsheid’ of ‘noodlot’ zou dan een kenmerk van de drie broers zijn. 
Anderzijds worden ze ook de ‘drie goden van Danu’ genoemd, zodat Danu als 
de personificatie van dit kenmerk gezien moet worden; het geheel is in ieder 
geval verwarrend (bron: J. MacCulloch, ‘Celtic mythology’). Een derde naam 
die in plaats van Tuirenn gebruikt wordt, is Delbáeth (2) (zie aldaar). Analyse: 
De betekenis van de naam Tuirenn is onduidelijk: a.: tuirenn 1. ‘tarwe’, 2. 
‘ramp, verdriet, pijn’, b.: < tor, turu 1. ‘verdriet’, 2. ‘toren’, 3. ‘held’, c. < 
tuir 1. ‘zuil’, 2. ‘held’ [zie Ivn: Tuirenn (Kelt.) (god); God: ‘Zuil’ (Tuirenn) 
(Kelt.); Bouwwerk: zuil: term: tuir: Tuirenn (god) (Kelt.); Mythe: Het lot van 
de kinderen van Tuirenn (Kelt.); Literatuur: Mythologische cyclus: Aided 
Chlainne Tuirenn = Oidheadh Chlainne Tuireann (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Tuis (irs.), de mythische koning van Griekenland in het Ierse 
verhaal Aided Chlainn Tuirenn, die helende huid van een zwijn bezit. Ward 
Rutherford (‘Celtic mythology; Druids to king Arthur) gelooft dat Tuis dezelfde 
is als Theseus. Charles Squire (‘Celtic myth and legend’) meent dat de 
voorstelling van de magische zwijnenhuid afkomstig is van de hond van Lug die 
water in wijn verandert wanneer hij erin gebaad heeft [zie Ivn: Tuis (Kelt.) 
(Griekse koning)] 
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Kelt. termen: Tulach Bela (oi.) ‘de heuvel van de bijl’, gelegen bij Tráig 
Tuirbe (‘het strand van Tuirbe’), nu Turvey ten noorden van Dublin. Tráig 
Tuirbe is genoemd naar Tuirbe Trágmar, de vader van Gobán Saor (de 
goddelijke smid Goibniu). Deze wierp vanaf de heuvel een bijl zeer ver weg in 
zee met het verbod aan de zee de bijl te overspoelen (vgl. MD 4, 61 ‘Tráig 
Thuirbe’). In hoeverre hier sprake is van een kosmologisch of meteorologisch 
motief zoals dat bij Lén Linfiaclach het geval is, is onduidelijk [zie Ivn: Tulach 
(1) bela (Ierl.) (heuvel, nu het dorp Turvey = Tuirbhe = Tráig Tuirbi, bij het 
Rogerstown Estuary = Inbhear Bhaile Roiséir, Co. Dublin = Baile Átha Cliath, 
Laighin); Aardhoogte: berg: term: Tulach Bela (‘heuvel van de bijl’) (Kelt.) 
(Ierl.)] 
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Kelt. termen: Tulach na coibche (oi.) ‘(graf)heuvel waar de bruidsprijs betaald 
wordt’, nl. waar ouders voor hun kinderen het huwelijk vaststelden. Dit zou de 
grafheuvel in Telltown zijn van de godin Tailtiu, de pleegmoeder van Lug. Voor 
haar is hier het Lugnasad-feest ingesteld. Analyse: tulach ‘heuvel’, in ’t 
bijzonder ‘grafheuvel’ wanneer er ceremoniën plaatsvonden; coibche betekent 
‘contract’, hier m.b.t. de bruidsprijs [zie Ivn: Tulach (2) na coibche (Ierl.) 
(heuvel, tNv Teltown House bij Teltown = Tailtin, Co. Meath = An Mhí, 
Laighin); Graf: 1. loc.: Tailtin (‘Tulach na coibche’), grafheuvel van Tailtiu te 
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(Kelt.) (Ierl.); Graf: 3. type: grafheuvel: term: tulach na coibche (‘heuvel waar 
de bruidsprijs betaald wordt’) (Kelt.)] 

Kelt. termen: u̯aghlo* (protokelt.) zie lía fáil (oi.)   - 

Kelt. termen: úaithne (oi.) 1. ‘zuil, steun, ondersteuning’, 2. ‘hechting, 
verbinding, vereniging’, 3. ‘eenheid, harmonie, concordantie, correspondentie 
van klanken’. In de Ierse liedkunst is úaithne een bepaalde overeenstemming 
tussen de klanken van woorden (lengte der vocalen, consonanten van dezelfde 
soort e.d.). De harp kende drie melodieën: slaapmelodie, lachmelodie, 
klaagmelodie. Hij werd eens gestolen door de vijanden van de Túatha Dé 
Danann, maar teruggevonden door Dagda [zie Muziek en dans: harp van Dagda: 
‘Úaithne’ (Kelt.); Taal: rijm: assonantie: term: úaithne (Kelt.); Geluid: klank: 
gelijkluidendheid: term: úaithne (Kelt.)]                                            [uaithne] 
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Kelt. termen: Ucuetis (lat.-gall.) ‘groot van adem’, een Keltische god die 
vereerd werd in Alesia. Hij wordt begeleid door de godin Bergusia. Ucuetis is 
afgebeeld met een hamer in zijn hand, een van de redenen om in hem een 
ambachtsgod te zien, m.n. een beschermgod van de smeden. Vergelijk de 
inscripties CIL 13, 11247 en 02880 (bron: WP Ucuetis). Analyse: etym. en 
betekenis zijn onzeker, een mogelijkheid is: Ucuetis < protokelt. *uxs- (als 
component van uxs-(i)samo) ‘hoogste’ + *weto- ‘lucht’, wat resulteert in een 
betekenis ‘groot van adem’, iets wat past bij een macht achter de blaasbalg 
(bron: celtnet.org.uk) [zie Ivn: Ucuetis (Kelt.) (god); God: ‘Groot van adem’ 
(Ucuetis) (Kelt.); Adem: term: uc-uetis (‘grote adem’) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Uillend Fáebarderg (oi.) ‘Uillend Roderand’, de doder van de 
‘eerste’ god Manandán in de mythe van Manandáns vermeende dood. Uillend 
heeft in dezelfde passage van LGE in de diverse handschriften en redacties 
verschillende bijnamen en een andere vader. Behalve Fáebarderg kan hij 
Abratrúaid (‘met de rode wenkbrauwen’) heten en zijn vader is Cathair of 
Caicher, Tadg of Eochu Garb. Analyse: Fáebarderg ‘met de rode rand (d.i. het 
scherp van de snede)’: fáebar ‘rand’ van een mes of een zwaard; derg ‘rood’ 
[zie Ivn: Uillend Fáebarderg of Abratrúaid (Kelt.) (god; verschillende 
vadernamen)]                                                 [Uillend Faebarderg, Abratruaid] 
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Kelt. termen: Uinsinn, an (oi.) = eng. Unshin = lat. Unius ‘(rivier van de) es’, 
rivier in Connacht, bekend van de mythe van de Tweede slag bij Mag Tuired, 
waarin Dagda en Morrígu elkaar bij deze rivier ontmoeten en 
geslachtsgemeenschap hebben. Bij de ontmoeting staat Morrígu wijdbeens 
over de rivier om zich te wassen. Deze voorstelling doet sterk denken aan de 
ontmoeting van Thor met de reuzin Gjálp. Analyse: uinsinn ‘rivier van de 
essenboom’  (bron: theses.univ-lyon2.fr (B: Numinous rivers or springs)). 
Vergelijk: oi. ind-huinnius, uinseann ‘essenboom’ (bron: MacBain’s dictionary) 
en kelt. *onno ‘essenboom’ (bron: ws. wales.ac.uk) [zie Ivn: Uinsinn (Ierl.) 
(rivier, van Lough Arrow = Loch Arbhach tot Collooney = Cúill Mhuine, Co. Sligo 
= Sligeach, Connacht); Boom: es: term: ind-huinnius, uinseann: Uinsinn, an 
(oi.) = Unshin (eng.) = = Unius (lat.) (‘(rivier van de) es’) (rivier) (Ierl.)] 
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Kelt. termen: Uisnech (oi.) = ni. Uisneach, vóór Teamhair het politieke, 
religieuze en sacrale centrum (de navel) van Ierland waar de druïden 
samenkwamen, zoals Orléans in het land van de Carnutes in Gallië. In Uisnech 
zouden de vijf landsdelen bijeenkomen. Dit punt wordt gemarkeerd door de 
steen Ail na Míreanna (‘steen van de verdelingen’). Op de heuvel van Uisnech 
ontstak de Nemediër Mide (die zijn naam gaf aan het gewest Mide), de zoon 
van Bráth, voor het eerst het vuur in Ierland, dat zes of zeven jaar brandde en 
waarmee alle andere belangrijke vuren in Ierland werden ontstoken. Uisnech is 
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dan ook het centrum van het vuurfestival Beltene [zie Aardhoogte: berg, 
cultische: ‘Uisnech’ (Ierl.)] 

Kelt. termen: Uthr Ben (kymr.) ‘wonderlijk hoofd’ is een veelzijdig kunstenaar 
(bard, harpist en fluitist) die door Rhŷs wordt vergeleken met de god van de 
onderwereld (en dus van kunsten en wijsheid) Brān (bron: J.A. MacCulloch, 
‘Religion of the ancient Celts’). De relatie tussen Uthr Ben en Uthyr 
Pendragon, de vader van Arthur, is niet duidelijk; misschien zijn ze identiek 
[zie Ivn: Uthr Ben (Kelt.) (musicus); Hoofd: term: ben, uthr- (‘wonderlijk 
hoofd’) (musicus) (Kelt.); Hoofd: term: pen, ben (ook fig.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: uxellos (gall.) ‘hoog, verheven’, m.n. bekend in de 
gelatiniseerde vorm uxellimus, een bijnaam van Jupiter (3) [zie Latijnse 
termen: inscriptie: Jupiter (3): I. O. M. Uxellimo); Heerschappij: gezag: 
verhevenheid: term: uxellimus (superl.) (L/R-Kelt.)] 
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Kelt. termen: Vasio (gall. of lig.) ‘hij die een plengoffer ontvangt’, een 
Keltische god van de bron van Vaison-la-Romain (= Vasio Vocontiorum, dép. 
Vaucluse), waaraan hij zijn naam gaf. De stad hoorde toe aan de Vocontii. 
Analyse: Indien de naam Ligurisch is, blijft de betekenis onbekend, aangezien 
Ligurisch een niet-IE taal is. Indien Keltisch, dan is een mogelijke etym.: Vasio 
< *wes- ‘vet, vocht’, vgl. ital. vesticatu ‘plengoffer’, skt. vasā 1. ‘schitterend, 
wit’, 2. ‘vet’, skt. vedha ‘vroom’ (bron: ws. celtnet.org.uk) [zie Ivn: Vasio (1) 
(Kelt.) (god); God: ‘Plengofferontvanger’ (Vasio) (Kelt.); Offer: wijze: 
plengoffer: term: vasio (?) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Vassocaletus (lat.-gall.) ‘harde jongeling’, een epitheton van de 
Gallische Mercurius uit Clermont-Ferrand. Analyse: de betekenis is niet geheel 
duidelijk, maar de delen van de naam zijn van Keltische oorsprong: 1. < vasso 
‘jonge man’ + calet ‘hard’ (De Vries), 2. < vassos, vgl. bret. gwaz ‘jongen’ + 
Caletes, de stam die in de streek Caux woonde (Georges Dottin), 3. ‘hard in 
het onderwerpen’ (É. Bournazel, J-P Poly) 
[zie Ivn: Mercurius (3): ‘Vassocaletus’ (Kelt.) (god); God: ‘Harde jongeling’ 
(Vassocaletus) (Kelt.); Geslacht en rijpheid: jonge man: term: vassocaletus 
(‘harde jongeling’) (god) (L/R-Kelt.); Geslacht en rijpheid: jonge man: term: 
vasso (Kelt.); Karakter en gedrag: hardheid: term: calet (Kelt.)] 
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Kelt. termen: vates (lat.-gall.) = gr.-gall. ουατεις (pl.) ‘profeet’, de Griekse 
schrijfwijze (van Strabo) voor vates, dat weliswaar een Latijns woord is, maar 
waarschijnlijk uit het Gallisch is overgenomen. De Oud-Ierse term is fáith. De 
vates kon de wil van de goden vaststellen m.b.v. de stand van de 
hemellichamen en de interpretatie van de omina. De verkondiging van de 
goddelijke wil geschiedde d.m.v. poëtisch taalgebruik. De vates was naast 
‘natuuronderzoeker’ tevens offerpriester [zie Beroep en functie: rel. persoon: 
ziener: term: ουατεις (pl.) (Kelt.); Beroep en functie: dichter: term: vates 
(L/R-Kelt.); Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: vates (L/R-Kelt.); 
Priester: term: vates (Kelt.); Beroep en functie: natuuronderzoeker: vates 
(L/R-Kelt.))]                                                                                      [ouateis] 
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Kelt. termen: Vindonnus (lat.-gall.) ‘de schitterende’, een epitheton van de 
Keltische Apollo (2), voorkomend in verschillende inscripties (CIL 13, 05644, 
05645, 05646) uit Essarois. Analyse: Vindonnus ~ oi. vindos ‘wit’ [zie Ivn: 
Apollo (2): ‘Vindonnus’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Schitterende’ (Vindonnus) 
(Kelt.); Licht en duisternis: schittering: term: vindonnus (adj.) (god) (Kelt.); 
Kleur: wit: term: vindos (Kelt.)] 
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Kelt. termen: vindos (oi.) zie Vindonnus (lat.-gall.)   - 

Kelt. termen: Vintius (lat.-gall.) ‘wind’, een epitheton van de Keltische Mars. 
Deze god kan, gezien zijn naam en het feit dat hij door zeelieden werd 
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vereerd, in verband staan met de wind (bron: Patricia Monaghan, ‘The 
encyclopedia of Celtic mythology and folklore’). Analyse: vintius < protokelt. 
*winto- ‘wind’ (bron: ws. celtnet.org.uk) [zie Mars (3): ‘Vintius’, ~ (Kelt.) 
(god); Polydeuces: Pollux (2): ‘Vintius’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Wind’ (Vintius) 
(Kelt.); Natuurverschijnsel: wind: term: winto-*: Vintius (god) (Kelt.)] 

Kelt. termen: Vintius Pollux (lat.-gall.) resp. (lat.) ‘Wind-Pollux’. Vintius was 
een paardgod (De Vries) en een god van de zeelieden (ws. celtnet.org.uk). Hij 
staat vermeld in de inscriptie CIL 12, 2562. Misschien is hij degene die 
voorkomt op munten met de afbeelding van één Dioscuur, die voorkomen in 
het gebied waar hij vereerd werd, nl. westelijk van de Loire. Analyse: Vintius 
< protokelt. *winto- ‘wind’ (bron: ws. celtnet.org.uk) [zie Ivn: Pollux (2): 
‘Vintius’ (2) ~ (Kelt.) (god); God: ‘Wind-Pollux’ (Vintius Pollux) (Kelt.); 
Natuurverschijnsel: wind: term: *winto: vintius (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Virotutis (lat.-gall.) ‘weldoener der mensen’, een epitheton van 
de Keltische Apollo (2), voorkomend in verschillende inscripties (CIL 13, 03185 
en 12, 02525) uit resp. Jublains (Noviodunum) en Annecy (Boutae) [zie Ivn: 
Apollo (2): ‘Virotutis’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Weldoener der mensen’ (Virotutis 
) (Kelt.); Beroep en functie: gever: heilbrenger: term: virotutis (‘weldoener 
der mensen’) (god) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Visucius (Visucia) (lat.-gall.) ‘van de raven’, naam van een 
Keltische god die meestal gelijkgesteld wordt met de Gallische Mercurius en 
soms met de Gallische Mars. Hij komt vooral voor in Oost-Gallië. Visucius 
vormt samen met Visucia een godenpaar. Analyse: zijn naam heeft drie 
mogelijke betekenissen: 1. < protokelt. *wesāko ‘raaf’ (dus: ‘van de raven’), 
2. < protokelt. *witsu- ‘kennen, weten’ (dus: ‘de kenbare’) (bron: WP 
Visucius), 3. < protokelt. *wesu-/wīsu- ‘goed’ + *ki- (demon.) (dus: ‘deze’) [zie 
Ivn: Mercurius (3): ‘Visucius’ (2), ~ (Kelt.) (god); Ivn: Mars (3): ‘Visucius’ (1), ~ 
(Kelt.) (god); Ivn: Visucia (Kelt.) (godin); God: ‘Ravengod’ (Visucius) (Kelt.); 
God: ‘Ravengodin’ (Visucia) (Kelt.); Vogel: raaf: term: wesāko*: visucius, 
visucia (adj.) (god, godin) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Vorocius (lat.-gall.) ‘van Vorocium’, topografische bijnaam van 
de Keltische god Mars (3) die verbonden was met de stad Vorocium, mod. 
Vouroux, een wijk in Varennes-sur-Allier (dép. Allier), het gebied van de 
Arverni [zie Ivn: Mars (3): ‘Vorocius’, ~ (Kelt.) (god); Ivn: Varenas: Vorocium = 
mod. Vouroux (Frankr.) (wijk) (topogr., tNv Vichy en tZv Moulins, dép. Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes); God: ‘Vorocium, van’ (Vorocius) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: wesu* (protokelt.) zie su* en *wesu (protokelt.)   - 

Kelt. termen: Ymlech Ybuir (oi.) = ni. Imleach Iubhair = eng. Emly(beg) ‘oever 
van het meer bij de ijven’, kerk in Emly, co. Tipperary, gesticht door St. 
Albeus. De Vries e.a. spreekt over een klooster [zie Heiligdom: naam: Ymlech 
Ybuir = Imleach Iubhair (kerk) te Emly (Ierl.); Kosmografie en geografie: 
gebied: oever: term: Ymlech Ybuir (oi.) = Imleach Iubhair (ni.) (‘oever van het 
meer bij de ijven’) (kerk) (Ierl.)] 
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Kelt. termen: ynys (kymr.) ‘eiland’ [zie Kosmografie en geografie: eiland: 
term: ynys (kymr.) (Kelt.)] 
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Kelt. termen: Ynys Avallon, Avallach (mkymr.) ‘eiland der appels’, een 
eilandparadijs waar de gewassen en de vruchten spontaan groeien, zoals in 
Mag Mell. Hier wonen Morgan en haar acht zusters, bekend uit de Arthursage, 
maar ook Manandán zou hier verblijven. Avalon is de moderne weergave. De 
naam is voor het eerst gebruikt door Geoffrey of Monmouth in zijn Historia als 
Insula Avallonis, later in zijn Vita Merlini als Insula Pomorum. 
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Analyse: 1. mod. Avalon < Insula Avallonis (G. of Monm.) < mkymr. (Ynys) 
Avallon. mod. Avallach < kymr. Ynys Avallach < mi. Emhain Abhlach < oi. 
Emain Ablach (Isle of Man) (dus uit het Iers naar het Kymrisch; etym. vlgs 
Chotzen); vgl. kelt. *abal(l)o- ‘appel’, *aballon- ‘appelboomgaard’ en IE *ablu- 
‘appel’, 2. = Abalus (W. Laur) (zie Latijnse termen: Abalus). (Zie ook: Rachel 
Bromwich, ‘Trioed Ynys Prydein’) 
[zie Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of gelukzaligen, 
westelijk - der: ‘Avalon’ = ‘Insula Avallonis’ = ‘Insula Pomorum’ = ‘Ynys 
Avallon’ = ‘Ynys Avallach’ (Kelt.); Mythische woning: naam: ‘Ynys Avallach’, de 
~ van Manandán (Kelt.); Mythische woning: naam: ‘Ynys Avallach’, de ~ van 
Morgan (Kelt.); Vegetatie: vrucht: appel: term: aballo-*: Avalon (‘eiland der 
appels’) (Geoffrey van Monmouth) (eilandparadijs) (Kelt.); Vegetatie: vrucht: 
appel: term: aballo-*: Avallach (kymr.) (eilandparadijs) (Kelt.); Kosmografie 
en geografie: eiland van de appels: term: insula avallonis (Kelt.-L/R); 
Kosmografie en geografie: eiland van de appels: term: insula pomorum (L/R); 
Kosmografie en geografie: eiland van de appels: term: ynys avallach (Kelt.); 
Kosmografie en geografie: eiland van de appels: term: ynys avallon (Kelt.)] 

Kelt. termen: Ynys Fel Veli (kymr.) ‘honingeiland van Beli’, een bijnaam van 
Brittannië, afkomstig uit het gedicht Cadair Teym On, volgens de traditie 
geschreven door Taliesin ter ere van koning Arthur bij zijn inauguratie [zie 
Brittannië: ‘Ynys Fel Veli’ (Kelt.); Kosmografie en geografie: eiland: term: ynys 
fel Veli (‘honingeiland van Beli’) (kymr.) (epith.) (Kelt.); Ivn: Dis pater (2): 
Beli: ‘Veli’ (kymr.) (Kelt.) (god)] 

  58 

Kelt. termen: Ynys Prydain (kymr.) 1. ‘Brittannië’, 2. ‘eiland van Prydain’, de 
eponieme naamgever van Brittannië en de zoon van Aedd de Grote [zie Ivn: 
Brittannië: ‘Ynys Prydain’ = ‘Prydain’ (1)  (kelt.) (Eur.) (land); Ivn: Prydain (2) 
ap Aedd Mawr (Kelt.) (sagenfig., zoon van Aedd de Grote); Kosmografie en 
geografie: eiland: term: ynys Prydain (‘eiland van Prydain, i.e. Brittannië’) 
(kymr.) (Kelt.)] 

  58 

Kelt. termen: φritu-* (protokelt.) ‘voorde’, dat resulteert in plaatsnamen, 
eindigend op het gelat. ritus, zoals in Leatherhead (< kelt. *leito- + kelt. 
*(φ)ritu- ‘grijze voorde’) [zie Kosmografie en geografie: plaats, doorwaadbare: 
term: φritu-* = (gelat.) ritus (Kelt.)] 

  58 

LATIJNSE TERMEN     - 

Latijnse termen: ‘canta Boui, canta Boui, quid (taces)?’, woorden uit een 
Deens volksgebruik, volgens een Engelse monnik gezongen door twee vrouwen 
in de kraamkamer met een pop Bovi tegen wie ze onkuise gebaren maken. 
Volgens De Vries betreft het hier een vruchtbaarheidsgebruik waarin de 
vruchtbaarheidsgeest Bovi of Bous centraal staat [zie Rite: volksgebruik: 
geboortegebruik: Bovi-dans (Germ.); Taal: spreuk: frase: ‘canta Boui, canta 
Boui, quid (taces)?’ (Germ.)] 

  48 

Latijnse termen: ‘Ceres legifera leges sanctas docuit’, Ceres, de 
wettenbrengster, heeft de heilige wetten onderwezen [zie Ivn: Ceres: 
‘Legifera’, ~ (L/R) (godin); God: ‘Wettenbrengster’ (Legifera) (L/R); Wet en 
orde: wet van Ceres (L/R); Wet en orde: wet: term: lex (L/R)] 

  21 

Latijnse termen: ‘dearum aedes … accedit, ubi introspecto sacello ternas 
sedes totidem nymphis occupari cognoscit’, tekstgedeelte uit de Gesta 
Danorum (Saxo) m.b.t. de mythe van Fridlevus die de toekomst van zijn zoon 
wil weten en daarbij te rade gaat bij drie ‘nimfen’. Deze ‘nimfen’, 
waarschijnlijk een triade van moedergodinnen, zoals nornen of Matronen, 
huizen in een tempel, gezeten op drie zetels [zie Heiligdom: type: tempel, 

  49 
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Germaanse: term: dearum aedes (tempel van een triade van moedergodinnen) 
(Germ.) 

Latijnse termen: ‘do ut abeas’ ‘ik geef, opdat gij gaat’, offerterm die een 
sfeer van afwijzing aanduidt, waarna het positieve aspect (welzijn) overblijft 
[zie Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase: ‘do ut 
abeas’ (L/R)] 

  3 

Latijnse termen: ‘do ut des’ ‘ik geef, opdat gij geeft’, offerterm die een sfeer 
van samenzijn met de goden aanduidt [zie Bezit en roof: verwerving van een 
wederdienst van een god: frase: ‘do ut des’ (L/R)] 

  3  12 

Latijnse termen: ‘duas vis dispares colligavit’ ‘hij (Janus) heeft twee 
verschillende krachten samengebracht’, hetgeen de bemiddelende functie van 
Janus weergeeft [zie Strijd en vrede: bemiddeling: frase: ‘duas vis dispares 
colligavit’ (L/R)] 

  21 

Latijnse termen: ‘favete linguis’, lett. ‘wees met uw tongen (mij) gunstig’, 
d.w.z. ‘zwijgt’, een frase die vóór de cultushandeling werd uitgesproken door 
de priester [zie Taal: bevel: frase: ‘favete linguis’ (L/R)] 

  48 

Latijnse termen: ‘Ianus faciendis foederibus praeest’ ‘Janus beschermt het 
sluiten van verbonden’ (Ad Aenēidem, door Servius); hij is de verzoener [zie 
Strijd en vrede: verzoening: frase: ‘Ianus faciendis foederibus praeest’ (L/R)] 

  21 

Latijnse termen: ‘in eo tempore’, aanduiding van de oertijd waarin een 
bepaalde gebeurtenis plaatsvond [zie Begin: tijd, ~ van de (mythische oertijd, 
in den beginne, in eo tempore)] 

  39 

Latijnse termen: ‘in vino veritas’, d.w.z. door een roesopwekkende drank, 
zoals soma, komt de waarheid naar boven [zie Wet en orde: orde: waarheid: 
frase: ‘in vino veritas’ (L/R)] 

  12 

Latijnse termen: ‘manes exite paterni’, bevel aan de dodengeesten te 
verdwijnen [zie Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten: frase: ‘manes 
exite paterni’ (L/R)] 

  39 

Latijnse termen: ‘Mitis depone colla, Sigamber; adora quod incendisti, 
incende quod adorasti.’ ‘Buig uw hoofd, Sigamber [‘afstammeling van het volk 
der Sigambri’, dus Merovinger]; eer wat gij hebt verbrand, verbrand wat gij 
hebt geëerd.’, een citaat van bisschop Remigius uit de Historiae Francorum 
door Gregorius van Tours t.a.v. de bekering van Clovis. De leidende klasse 
bekeerde zich eerst tot het Christendom, waarna het volk volgde [zie Ivn: 
Chlodwig: ‘Sigamber’ (Germ.) (koning)] 

  51 

Latijnse termen: ‘natura naturans’ ‘de natuur die schept’, een filosofische 
term waarmee de natuur (God) wordt omschreven als een actieve instantie die 
zelf voortbrengt, het ding op zich [zie Filosofie: idee van de natura naturans; 
Natuurverschijnsel: natuur: term: natura naturans (‘de natuur die schept’) (fil. 
term) (L/R)] 

  10 

Latijnse termen: ‘natura naturata’ ‘de al geschapen natuur’, een filosofische 
term waarmee de natuur (God) wordt omschreven als een passieve instantie 
die deel is van een keten van oorzaak en gevolg [zie Filosofie: idee van de 
natura naturata; Natuurverschijnsel: natuur: term: natura naturata (‘de al 
geschapen natuur’) (fil. term) (L/R)] 

  10 

Latijnse termen: ‘Ogma frater regis qui litteras Scottorum invenit’, een zin 
uit het werk van Nennius, Historia Brittonum, waarin drie mededelingen 
worden gedaan: 1. De Keltische god Ogma is de broer van Dagda, de koning 
van de goden. 2. Er is sprake van het schrift der Schotten, i.e. de Kelten, 
namelijk het Ogam-schrift. 3. De uitvinder van dat schrift is Ogma, de 
goddelijke cultuurbrenger [zie Kunst en schrift: schrift, ogam-: term: litterae 
Scottorum (L/R)] 
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Latijnse termen: ‘parentatio non sacrificium’ ‘een dodenoffer, niet een 
gewoon offer’, hetgeen plaatsheeft op een tafelaltaar, dat immers chtonisch 
en funerair van aard is [zie Offer: ~ aan de doden: term: parentatio (L/R); 
Offer: term: sacrificium (L/R)] 

  22 

Latijnse termen: ‘si quando … anteponunt’, een citaat uit de Gesta 
Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (door Adam van Bremen), 
geparafraseerd: wanneer krijgers van een bepaalde god hulp menen te krijgen 
in de strijd, eren ze hem en de andere goden [Verschijning: openbaren: tonen 
van kracht of macht door een god: frase: ‘si quando … anteponunt’ (Adam van 
Bremen) (L/R)] 
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Latijnse termen: ‘similia similibus’, ‘gelijke (resultaten) door gelijke 
(methoden)’, het principe van de imitatieve of homeopatische magie (vgls 
Frazer), zoals iemand doden door een pop te vernietigen [zie Magie en 
mantiek: magie: methode: imitatieve of homeopatische magie: frase: ‘similia 
similibus’ (L/R)] 

  28 

Latijnse termen: ‘Urbs Jericho lunae fuit assimilata figurae’ ‘De stad Jericho 
was gelijk aan de gestalte van de maan’, tekst bij een afbeelding van een 
labyrint (12e eeuw), waarin Jericho de vorm heeft van de maan en het labyrint 
(dus Jericho) als woning wordt beschouwd van de maan of de maangod, d.w.z. 
het dodenrijk [zie Ivn: Jericho (Isr.) (topogr., tNWv Jeruzalem; archeol. site, 
tNWv Jericho (stad) en tZWv Ein al Sultan, Judea & Samaria); Steen: heilige 
opgerichte ~: steenkring: labyrint: ‘Muren van Jericho’ (Germ.); Bouwwerk: 
stad: ‘maanstad’; Maan: term: luna (L/R); Verschijning: overig specifiek: 
maan] 
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Latijnse termen: Abalus, eiland der doden, indien identiek aan Avalon (zie 
aldaar) en Basileia (zie aldaar), maar vooral bekend als een der 
barnsteeneilanden, de Glaesariae insulae of Electrides insulae, waaraan ook 
Glasisvellir (zie aldaar) verwant is [zie Kosmografie en geografie: eiland, 
mythisch: doden of gelukzaligen, westelijk - der: ‘Abalus’ (L/R)] 
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Latijnse termen: abrenuntiatio, afwijzing van met name de oude goden, zoals 
in de Germaanse doopgeloften [zie Bezit en roof: weigering: term: 
abrenuntiatio (afwijzing van de oude goden) (L/R)] 
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Latijnse termen: abyssus: immane baratrum abyssi ‘ontzaglijke diepte van een 
afgrond’, zoals Adam van Bremen Ghinmendegop (on. Ginnungagap) de 
oerruimte of de kosmische chaos, beschrijft [zie Kosmografie en geografie: 
chaos: term: immane baratrum abyssi (‘ontzaglijke diepte van een afgrond’) 
(L/R); Aardformatie: kloof: term: abyssi (gen.), immane baratrum 
(‘ontzaglijke diepte van een afgrond’) (kosmische chaos) (L/R)] 
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Latijnse termen: Acca Larentia ‘Larenmoeder’, de pleegmoeder van Romulus, 
de vrouw van Faustulus en de moeder van twaalf kinderen, van wie er één 
gestorven is en vervangen wordt door Romulus. De twaalf vormden de Fratres 
arvales, een priestercollege dat Dea Dia, de Lares en Mars vereerde [zie Ivn: 
Acca Larentia (L/R) (myth. fig.)] 
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Latijnse termen: aedemque ter lustrasse ‘en heeft het gebouw driemaal 
gereinigd’, Plinius n.a.v. een wagenspan dat drie maal rond een tempel reed 
en daarmee de lustratio volbracht [zie Kringloop: rite: locale ~: reinigende ~: 
term: lustrum, lustratio, lustrare (L/R)] 
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Latijnse termen: aedes Dianae ‘huis van Diana’, in de Historia Norvegiæ 
refererend  aan een disenheiligdom [zie Heiligdom: type: tempel, Germaanse: 
term: dísarsalr (= aedes Dianae) (Germ.)] 
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Latijnse termen: aedicula ‘huisje, kapelletje, nis voor een beeld’, zoals waarin 
de Matres en Matronae zijn afgebeeld [zie Bouwwerk: nis (voor een beeld): 
term: aedicula (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: aeneus 1. ‘koper’, 2. ‘brons’. a en e dienen gesplitst te 
worden uitgesproken, zodat tussen beide soms een h geschreven is: ăēnĕus of 
ăhēnĕus [zie Aardmaterie: koper: term: aeneus (L/R); Aardmaterie: brons: 
term: aeneus (L/R)]                                                               [aēneus, aëneus] 

  50 

Latijnse termen: aesculus: ‘Aesculus in primis quae quantum vortice ad auras 

aetherias, tantum radice in Tartara tendit’ (Vergilius: Georgica II, 291) ‘(de 

Jupiter-eik) die met zijn kruin tot in de hemelen reikt en met zijn wortels in 

de Tartarus’. Dit is een beschrijving van de wereldboom, die overeenkomt met 

die van de Germaanse Yggdrasil [zie Boom: eik: term: aesculus (L/R)] 

  50 

Latijnse termen: agmen ‘schaar, gevolg’. Misschien is er verband met kelt. 
ogmios, ogma dat dan ‘heer van het gevolg’ moet luiden [zie Sociologie: 
gemeenschap van het gevolg: term: agmen (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: Agri decumates ‘Decumaatland’, het niemandsland tussen de 

limes en de Rijn [zie Germanië, Zuid-: ‘Agri decumates’ = ‘Decumaatland’ 

(L/R)] 

  39 

Latijnse termen: Aius locutius of Aius loquens ‘de gesproken/sprekende 
bevestiging’, ‘de stem die gesproken heeft’, een Romeinse Sondergott, die 
eenmaal bestaan heeft ter redding van het Capitool, en aan wie men dank 
verschuldigd was [zie Ivn: Aius locutius (L/R) (Sondergott)] 

  28 

Latijnse termen: alces ‘eland’, waarmee Caesar de naam van de Germaanse 
Alcis verklaarde [zie Dier: eland: term: alces (L/R)] 

  48 

Latijnse termen: Alcis zie Germ. termen: Alhīz* (germ.)   - 

Latijnse termen: amatus: amata ‘beminde’, epitheton van de virgo Vestalis, 
omdat zij werd beschouwd als bruid van de geest in de haard. Vergelijk 
‘Philotis’. Dit is de opvattting van Kristensen; zie daarentegen virgo Vestalis 
[zie Huwelijk: gemalin: term: amata (Kristensen) (L/R); Priester: groep: 
‘Vestaalse maagden’: ‘Amatae’ (Kristensen)  (L/R) (vuurpriesteressen van 
Vesta)] 

  54 

Latijnse termen: Ammius zie Germ. termen: Sörli (on.)   - 

Latijnse termen: Ana.i.mater deorum Hibernensium ‘Ana is de moeder der 
goden van Ierland’, een passage uit de Sanas Cormaic [zie Ivn: Ana (1) (Kelt.) 
(godin)] 

  58 

Latijnse termen: ancilla zie feriae ancillarum   - 

Latijnse termen: anima ‘ziel’, oorspronkelijk verbonden met de adem [Geest: 
ziel: term: anima (L/R)] 

  2  28  44 

Latijnse termen: anima mundi ‘wereldziel’, een voorstelling uit de Gnostiek, 
vergelijkbaar met de Joodse Hokhma (Wijsheid) [zie Geest: wereldgeest: term: 
anima mundi (L/R)] 

  31 

Latijnse termen: annus magnus ‘groot jaar’, een periode van vier saecula (zie 
aldaar) [zie Kringloop: rite: temporaire ~: reinigende ~: term: annus magnus 
(vier saecula) (L/R); Tijd: jaar: term: annus magnus (‘groot jaar’) (temporaire 
rituele reinigende kringloop van vier saecula) (L/R)] 

  26 

Latijnse termen: Aquae Granni ‘wateren van Grannus’, i.e. Aken, waar 
Grannus werd vereerd. Grannus is een epitheton van Apollo (2), de god van de 
genezing d.m.v. warmwaterbronnen [zie Ivn: Aquae (3) Granni (Du.) (topogr., 
kr. Städteregion Aachen, Noordrijn-Westfalen); Wateren: bron: term: aquae 
Granni (‘bronnen van Grannus’) (topogr.) (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: aquila: ‘aenea aquila, quae in vertice palatii a Karolo magno 
acsi volans fixa erat’ ‘een bronzen arend die in vliegende houding op de nok 

  50 
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van het paleis van Karel de Grote was bevestigd’. Deze tekst uit de 
Historiarum Libri Quatuor door Richerus van Saint-Remy (of van Reims) laat 
zien dat de oude Germaanse koningshal aan de buitenkant voorzien was van 
dierfiguren. Vergelijk Germ. termen: Heorot en vargr: Vargr hangir enz. [zie 
Vogel: arend: term: aquila (L/R)] 

Latijnse termen: ara ‘altaar’, vgl. Germ. termen: runeninscriptie: aRina 
(oern.) [zie Religieus voorwerp: altaar: term: ara (L/R)] 

  39  42 

Latijnse termen: ara Ubiorum ‘altaar der Ubiërs’, het in Keulen gelegen 
heiligdom van de Germaanse stam der Ubiërs t.b.v. de keizercultus [zie 
Religieus voorwerp: altaar: term: ara Ubiorum (‘altaar der Ubiërs’) (Germ.- 
L/R)] 

  39 

Latijnse termen: arca ‘kist’, latere benaming voor zowel tēbâ (de ark van 
Noach) als ’ărôn (de ark van Jahweh) [zie Kist: ark: term: arca (L/R)] 

  21 

Latijnse termen: artificium ‘handwerk, ambacht, kunstvaardigheid’, de 
menselijke werkzaamheid waarover (de Gallische) Minerva volgens Caesar 
heerst en die zij de mensen leert: Minervam operum atque artificiorum initia 
tradere (‘Minerva wijdt de mensen in in de beginselen van de handenarbeid’) 
(De bello Gallico (VI, 17, 2) [zie Werkzaamheid: ec. ~: ambacht: term: 
artificium (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: auctoritas zie augere: auctoritas   - 

Latijnse termen: augere ‘vermeerderen’ [zie Getal: vermeerdering: term: 
augere (L/R)] 

  40  42 

Latijnse termen: augere: auctoritas ‘gezag’. De term is o.a. verbonden met de 
keizer en verwijst naar het sacrale koningschap; zie ook augustus. Bij de 
Kelten lag het hoogste gezag bij de opperdruïde [zie Heerschappij: gezag: 
term: auctoritas (L/R); Heerschappij: gezag: term: auctoritas, summa (L/R)] 

  42  59 

Latijnse termen: augere: augustus 1. ‘gezegend’, 2. ‘heiland’. De term is m.n. 
verbonden met de keizer en verwijst naar het sacrale koningschap; zie ook 
auctoritas. In Gallië werden bepaalde moedergodinnen vereerd, die Augustae 
werden genoemd. Zij zouden hulp en genezing bieden. Zie ook Latijnse 
termen: inscriptie: Augustae [zie Welzijn en ziekte: heil: term: augustus (adj.) 
(L/R); Welzijn en ziekte: heil: term: augustus: Augustae (godinnen) (Kelt.-
L/R); Beroep en functie: rel. persoon: verlosser, menselijke: term: augustus 
(L/R); Beroep en functie: verlosser: term: Augustae (pl.) (godinnen) (Kelt.-
L/R); God: groep: godentriade van moedergodinnen: ‘Matres Augustae’ (Kelt.); 
God: ‘Moeders van de zegening’ (Augustae) (Kelt.)] 

  40  42  58 

Latijnse termen: augurium ‘orakel’ op basis van de bestudering van het gedrag 
van dieren, m.n vogels. Dieren overtreffen de mens in kennis. Vooral vogels 
zijn divinatorisch, omdat ze hoog in de lucht, dus dichter bij de hemel, 
verblijven. Analyse: augurium < augur (eig.) ‘die doet gedijen’ < augēre [zie 
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: bestudering van het 
gedrag van dieren (augurium) (L/R); Magie en mantiek: mantiek, type: op basis 
van een omen: bestudering van het gedrag van dieren: term: augurium (L/R)] 

  43  59 

Latijnse termen: augurium equorum ‘paardenorakel’, zoals bij de Germanen 
[zie Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: bestudering van 
het gedrag van dieren: gehinnik van paarden (paardenorakel): term: augurium 
equorum (L/R)] 

  43 

Latijnse termen: augurium: fontium auguria ‘waarzeggerij op basis van 
waterbronnen’, een gebruik in Germaans gebied dat door de paus in 731 
verboden werd [zie Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van een heilige bron: term: auguria fontium (L/R); Ethiek: verbod 
op waarzeggerij op basis van bronnen] 

  39 
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Latijnse termen: augustus zie augere: augustus   - 

Latijnse termen: aurum: auri sacra fames ‘de heilige begeerte naar goud’ 
(Vergilius), een menselijke zwakte die onheil veroorzaakt [zie Macht en 
kracht: verlokkende kracht van het goud: frase: ‘auri sacra fames’ (Vergilius) 
(L/R); Karakter en gedrag: begeerte: term: fames (L/R)] 

  47 

Latijnse termen: auspicium ‘vogelwichelarij’, een orakel op basis van de 
vlucht en de stemmen der vogels [zie Magie en mantiek: mantiek, type: op 
basis van een omen: bestudering van het gedrag van dieren: vlucht en 
stemgeluid van vogels: term:  auspicium (L/R) 

  - 

Latijnse termen: axis mundi ‘as der wereld’, (onzichtbare) zuil waaromheen 
de wereld draait, ook gezien als wereldboom [zie Kosmografie en geografie: 
centrum van de ruimtecirkel of de kosmos: wereldas: term: axis mundi (L/R)] 

  3 

Latijnse termen: Baduhenna: ‘apud lucum, quem Baduhennae vocant’ ‘(een 
legerafdeling verbleef) bij een woud dat, naar men zei, van Baduhenna was’, 
een citaat uit de Annales door Tacitus. Analyse: badu- < germ. *badwa- ‘strijd’ 
(Müllenhoff) + suffix –henna ~ winnen ‘strijden’ (Von Grienberger), dus de 
strijdlustige’, een oorlogsgodin [zie Ivn: Baduhenna (Germ.) (godin); Strijd en 
vrede: strijd: term: badwa-* (Germ.); Strijd en vrede: strijdvaardigheid: term: 
baduhenna (subst. adj.) (tevens naam van een godin) (Germ.); God: God: 
‘Strijdlustige’ (Baduhenna) (Germ.)] 
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Latijnse termen: Baldruus zie Germ. termen: Baldr (on.)   - 

Latijnse termen: baratrum zie abyssus: immane baratrum abyssi; Germ. 
termen: Ginnungagap (on.) 

  - 

Latijnse termen: Barbatus ‘de baardige’, epitheton van een Germaanse of 
Keltische god Hercules, vereerd in Brohl (Du.) [Ivn: Hercules (3): ‘Barbatus’, - 
(Kelt.) (god); God: ‘Baardige’ (Barbatus) (Germ.-Kelt.-L/R); Lichaam: haar: 
baard: term: barbatus (adj.) (L/R)] 
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Latijnse termen: barditus 1. missch. oorspr. ‘krijgsgezang’ < kelt. bard 
‘dichter’, 2. ‘krijgsgeschreeuw’, misschien < barritus ‘olifantengebrul’. Deze 
krijgsschreeuwen werden in het schild gebruld. Vgl. carmen [zie Taal: uitroep: 
krijgsroep: term: barditus (L/R); Taal: zang, samen-: krijgsgezang: term: 
barditus (L/R); Geluid: brullen van olifanten: term: barritus (L/R)] 

  43  46 

Latijnse termen: barritus zie barditus   - 

Latijnse termen: Baunonia, eiland der doden, indien identiek aan Abalus (= 
kelt. Avalon vlgs W. Laur, zie aldaar) en Basileia (zie aldaar), maar vooral 
bekend als een der barnsteeneilanden, de Glaesariae insulae of Electrides 
insulae, waaraan ook Glasisvellir (zie aldaar) verwant is. Volgens Timaios zou 
Baunonia op één dag reizen van Scythia liggen [zie Kosmografie en geografie: 
eiland, mythisch: doden of gelukzaligen, westelijk - der: ‘Baunonia’ (L/R)] 
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Latijnse termen: Bellona ‘strijdster’, een oude Romeinse oorlogsgodin, 
geassocieerd met Mars en corresponderend met de Griekse Enyo. Haar 
attribuut is de helm en in haar tempel, de Templum Bellonae, werd door de 
senaat over oorlog en vrede gediscusieerd. Analyse: Bellona’s naam hangt 
samen met bellum ‘oorlog’, maar haar vroegere naam was Duellona met 
dezelfde betekenis. Naast deze Romeinse Bellona is er ook een Gallische 
Bellona, die mogelijk is afgebeeld op munten uit het arr. Falaise [zie Ivn: 
Bellona (2) (L/R benaming van een Kelt. godin); God: ‘Strijdster’ (Bellona) 
(Kelt.) + (L/R); Beroep en functie: strijder: term: bellona (godin) (L/R-Kelt.); 
Kunst en schrift: voorstelling: vrouwenfiguur [rennend; mogelijk Bellona] met 
sikkel in de rechterhand en in de linkerhand een onbekend voorwerp, op 
munten uit arr. Falaise (Kelt.); idem, met zwaard in de linkerhand] 
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Latijnse termen: bidental, ‘plaats waar de bliksem is ingeslagen en een 
persoon heeft geraakt’, waarna de plaats is gewijd door het offer van een 
schaap van twee jaar oud, dat dan een dubbele rij tanden heeft (dit schaap 
heette een bidens). In die zin is deze plaats een bliksemsymbool [zie 
Kosmografie en geografie: plaats van een blikseminslag: term: bidental (L/R)] 

  39 

Latijnse termen: bipennis ‘tweesnijdende bijl’, eig. ‘tweevleugelig’, de 
Romeinse benaming voor de dubbele bijl, zoals bekend uit Kreta, gr. labrys. 
De Hurritische stormgod Teshub en Jupiter Dolichenus waren dragers van de 
bipennis [zie Voorwerp: bijl, dubbele: term: bipennis (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: Bolvisus luminibus captus zie Germ. termen: Blindr inn 
bölvisi (on.) 

  45 

Latijnse termen: Bous zie Germ. termen: Bovi (on.)   - 

Latijnse termen: Buxenus zie Kelt. termen: Buxenus (lat.-gall.)   - 

Latijnse termen: caduceus, staf met twee ineengedraaide of parende slangen 
als symbool van wedergeboorte en het eeuwige leven. Analyse: caduceus < gr. 
κηρυκειον [zie Staf: scepter: slangenstaf: term: caduceus (twee 
ineengedraaide of parende slangen) (L/R); Symboliek: staf (caduceus) als 
symbool van wedergeboorte en het eeuwige leven (L/R)] 

  3 

Latijnse termen: Campestres, beschermgodinnen van de legerplaatsen, met 
wie de Matres soms samen genoemd worden [zie Godenstelsel: godengroep: 
03. triade van moedergodinnen: ‘Campestres’ (L/R-Kelt.); God: 
‘Legerplaatsgodinnen’ (Campestres) (L/R-Kelt.)] 

  49 

Latijnse termen: cantus funereus ‘dodenzang’, als onderdeel van een 
begrafenisrite [zie Taal: zang, samen-: dodenzang: term: cantus funereus 
(L/R)] 

  43 

Latijnse termen: caper: capra ‘geit’, het symbool van bevruchting bij de 
Romeinen [zie Dier: geit: term: capra (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: caper: Capri palus ‘de geitenvijver’, op de Campus Martius, 
waar volgens Plutarchus Juno Caprotina werd vereerd, aangezien de geit het 
symbool is van bevruchting bij de Romeinen en Juno de godin van de 
bevruchting [zie Ivn: Rome: Capri palus (It.) (vijver) (topogr., Lazio); Wateren: 
meer: term: palus, capri (‘geitenvijver’) (op de Campus Martius) (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: caper: caprificus ‘de bokkenvijg’, de wilde vijgenboom, 
waarvan de vrucht en het vocht dat uit de boom komt (lac), evenals de geit 
(capra) en de bok (caper) symbolen van seksualiteit zijn. Juno Caprotina werd 
bij de caprificus vereerd [zie Boom: vijgenboom: term: caprificus 
(‘bokkenvijg’) (Ficus carica) (L/R); Vegetatie: plantensap: term: lac (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: caper: Caprotina ‘Geitengodin’, een epitheton van Juno, die 
bekleed is met een geitenvel, aangezien de geit het symbool is van 
bevruchting bij de Romeinen. Ze werd vereerd bij de caprificus en de Capri 
palus (zie aldaar) [zie Ivn: Juno (1): ‘Caprotina’, ~  (L/R) (geest-godin); God: 
‘Geitengodin’ (Caprotina) (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: capite operto ‘met bedekt hoofd’, zodat de offeraar niet de 
dood van het slachtoffer hoeft te zien [zie Waarneming: zien: niet zien: frase: 
‘capite operto’ (L/R)] 

  13 

Latijnse termen: capitularium, wet of verordening van de Frankische koningen 
uit de 8e en 9e eeuw, bijv. het Capitularium De partibus Saxoniae of het 
Capitularium Karlmanns [zie Wet en orde: wet, Germaanse: Frankische -: 
term: term: capitularium (L/R); Literatuur: wet: Capitularium etc.] 

  42 

Latijnse termen: carcer ‘kerker’, dus een stenen omwalling. Het woord is 
verwant met germ. harug en hörgr en kelt. carn (zie aldaar) [zie Bouwwerk: 
gevangenis: term: carcer (L/R)] 

  42 
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Latijnse termen: carmen ‘lied’. Tacitus noemt in Germ. 3 de carmina ter ere 
van Hercules (Donar), die echter barditi ‘krijgsschreeuwen’ genoemd worden. 
Op grond van de klank van deze carmina in het schild kon men het lot 
vaststellen. Vgl. barditus [Taal: lied: term: carmen (L/R)] 

  46 

Latijnse termen: castus zie nemus: castum nemus   - 

Latijnse termen: catenula ‘kettinkje’, m.n. de kettingen aan de zuilen van de 
tempel van Salomo [zie Voorwerp: ketting: term: catenula (L/R)] 

  42 

Latijnse termen: catulus ‘jong van een dier’, hetgeen F.R. Schröder verbindt 
met de Germaanse godin Skaði, die hij als ‘jonge geit’ ziet [zie Dier: jong ~: 
term: catulus (L/R)] 

  49 

Latijnse termen: celeritas ‘snelheid’, waarmee Dumézil Varuna omschrijft 
i.t.t. Mitra (gravitas) [zie Karakter en gedrag: snelheid: term: celeritas (L/R)] 

  45 

Latijnse termen: cella 1. ‘vertrek’, 2. ‘voorraadkamer’, 3. ‘cultusvertrek’ in 
de Grieks-Romeinse tempel, m.n. ‘allerheiligste, waar het godenbeeld staat’. 
De Griekse tempel had één cella, de Minoïsch-Myceense meerdere. Typerend 
voor de Gallo-Romeinse tempel is dat de cella (die men wordt geacht niet te 
betreden) in een hal staat, waardoor circumambulatio mogelijk wordt [zie 
Heiligdom: deel: cultusvertrek: term: cella (L/R); Heiligdom: deel: 
allerheiligste: term: cella (L/R)]] 

  53  58  59 

Latijnse termen: census ‘schatting van het vermogen’ van de burgers door de 
censor, ingesteld door koning Servius Tullius, om hen in sociale klassen in te 
delen en te bepalen wie in aanmerking kwam voor het stemrecht. Daarna 
werden de burgers in  een exercitus op het Marsveld opgesteld om een 
lustratio te ondergaan [zie Instelling en organisatie: instelling van de 
maatschappelijke orde: constituering van het volk: term: census (L/R)] 

  26 

Latijnse termen: cervisia plenum ‘vol met bier’ (Vita S. Columbani); bedoeld 
wordt een medevat van de Sueven, waaruit tijdens het cultische feestmaal 
geschept wordt [zie Eten en drinken: bier: term: cervisia (L/R)] 

  42 

Latijnse termen: cervulum facere ‘een hert nadoen’, naam van een hertenspel 
in Zuid-Germanië, dat de Homilia de Sacrilegiis (8e eeuw) verbiedt omdat het 
hert geassocieerd werd met de heidense cultus. In Frankrijk werden tijdens 
ommegangen hertenmaskers gedragen, wat eveneens op afkeuring van de 
geestelijken kon rekenen [zie Drama: spel, herten-: term: cervulum-facere 
(Germ.); Rite: rituele handeling: herten imiteren: term: cervulum / cervula 
facere (L/R); Verschijning: illusie: imitatie: term: facere cervulum (‘een hert 
nadoen’) (rituele hand. / spel) (L/R)] 

  41  59 

Latijnse termen: circuire ‘omcirkelen’; de kringloop werd gezien als een 
lustratie (reiniging) [zie Kringloop: term: circuire (vb.) (L/R)] 

  26 

Latijnse termen: circus ‘renbaan’, ‘hippodroom’; het blijvend leven van de 
heros die in het centrum van de circus was begraven, werd door de wedren 
(dus de kringloop) gewaarborgd [zie Bouwwerk: hippodroom: term: circus 
(L/R)] 

  26 

Latijnse termen: Civitas dei, de ideale staatsvorm van de antieke volkeren, 
gebaseerd op de overtuiging dat de wetten en instellingen van de goden 
afkomstig, en dus heilig zijn [zie Heerschappij: vorm: staat, sacrale: ‘Civitas 
dei’ (Eur. en MO)] 

  54 

Latijnse termen: clavus ‘sluiter’, d.w.z. ‘spijker’, waarmee het 
onverbiddelijke noodlot, de goddelijke wilsbeschikking, werd vastgesteld; het 
inslaan van de clavus door de hoogste magistraat, zoals de dictator clavi 
figendi causa, betekende het einde, maar ook een nieuw begin (van leven) [zie 
Voorwerp: spijker, heilige: term: clavus (L/R)] 

  26 
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Latijnse termen: clavus: ‘In capite infigunt clavum ferreum, cum silicis 
particula, ut si videatur ignem Thor excutiat’ ‘In zijn hoofd slaan ze een 
ijzeren pin tezamen met een stukje vuursteen, alsof het lijkt of Thor vuur kan 
maken’, een citaat uit De diis Lapponum paganicis (door Scheffer, AD 1673). 
Het betreft een gebruik (van Germaanse oorsprong) bij de Lappen om in het 
hoofd van het godenbeeld van Horagalles een ijzeren nagel en een stuk 
vuursteen te slaan. Vergelijk de wetsteen in het hoofd van Thor. Zie ook 
Germ. termen: reginnagl (on.) [zie Voorwerp: spijker, heilige: term: clavus 
(L/R)] 

  50 

Latijnse termen: collegium funeraticium ‘begrafenisorganisatie’; zie ook 
Latijnse termen: inscriptie: Deae Sandraudigae cultores templi [zie Instelling 
en organisatie: organisatie, begrafenis-: term: collegium funeraticium (L/R)] 

  49 

Latijnse termen: Colonia Julia Firma Secundanorum Arausio ‘de Juliaanse 
kolonie Arausio, gesticht door soldaten van het tweede legioen’, nl. de huidige 
stad Orange (dép. Vaucluse), waaraan de brongod Arausio zijn naam gaf [zie 
Ivn: Colonia (03) Julia Firma Secundinorum Arausio = mod. Orange (Frankr.) 
(topogr., tNv Avignon, dép. Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur)] 

  58 

Latijnse termen: colossus ‘kolos’ 1. eig. het 70 m hoge beeld op Rhodos, 2. 
(oberdeutsche) glosse voor de Saksische Irminsūl [zie Bouwwerk: zuil: paal, 
heilige: als wereldzuil: ‘Irminsūl’: term: colossus (glosse) (Germ.-L/R)] 

  50 

Latijnse termen: columna ‘zuil’ [zie Bouwwerk: zuil: term: columna (L/R)]   39 

Latijnse termen: columna: ‘nomine Martem, effigie columnarum imitantes 
Herculem ‘(hun verering werd gekenmerkt en betrof) door de naam: Mars, 
door de uitbeelding van de zuilen: Hercules’, een citaat uit de Res gestae 
Saxonicae (door Widukind van Corvey), waarin beschreven wordt hoe een 
contingent Saksen in 531 een overwinning vierden, nl. door de oprichting van 
een zuil, in hun taal genaamd ‘Hirmin’. Ook wordt vermeld dat de huidige 
functie van de naam van de paal nu is ad laudem vel ad vituperationem ‘om 
iemand te eren of te berispen’ [zie Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als 
wereldzuil: ‘Irminsūl’: ‘Mars’- of ‘Hermes’-zuil (L/R-Gr.-Germ.)] 

  50 

Latijnse termen: columna: ‘universalis columna, quasi sustinans omnia’ ‘een 
wereldzuil, die als het ware alles draagt’, een citaat uit de Translatio 
Alexandri (door Rudolf van Fulda), die schrijft dat de Saksen een hoge paal 
vereerden, de Irminzuil [zie Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: 
‘Irminsūl’: term: universalis columna (Germ.-L/R)] 

  50 

Latijnse termen: columna: columna mirae magnitudinis ‘een zuil van 
wonderbaarlijke grootte’, een citaat uit de Ebonis Vita Ottonis Episcopi 
Bambergensis (door Ebbo of Ebo, bisschop van Reims), waarin een beschrijving 
wordt gegeven van de West-Slavische tempel te Wollin (mod. Wolin), waar een 
grote zuil stond, die herinnert aan de Saksische Irminsūl [zie Bouwwerk: zuil: 
term: columna (L/R); Heiligdom: loc.: Wollin, tempel te (Polen)] 

  50 

Latijnse termen: columna: columpna Ermelo zie Germ. termen: ermina-*: 

Irmin (Germ.) 

  - 

Latijnse termen: columna: Solis columna ‘zonnezuil’, benaming van de 
wereldzuil, zoals de Kelten volgens Avienus die zouden hebben gegeven aan de 
‘rots’ die bij de bron ligt van de Rhône, waarschijnlijk de Dammastock in 
Centraal-Zwitserland [zie Bouwwerk: zuil: term: columna, Solis (‘zonnezuil’) 
(L/R); Aardhoogte: berg, wereld-: zonnezuil: ‘Solis columna’ (Kelt.-L/R)] 

  58 

Latijnse termen: comitatus, een gevolg van jongelingen die d.m.v. een 
initiatierite toegang krijgen tot de cultusgemeenschap der krijgers, geleid door 
de koning [zie Sociologie: gemeenschap van het gevolg: term: comitatus (L/R)] 

  43 
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Latijnse termen: compedes Saturni ‘voetboeien van Saturnus’. Volgens 
Apollodorus had het beeld van Saturnus te Rome voetboeien zoals slaven die 
hadden, en waarvan het op rituele wijze bevrijd werd tijdens de Saturnalia 
[zie Voorwerp: band: voetboei: term: compes (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: Compitalia, Romeins slavenfeest, gewijd aan de Lares. Offers 
werden gebracht op kruispunten van wegen of grenzen (compita) of bij de 
huiselijke haard [zie Feest: Laren-feest: ‘Compitalia’ (L/R); Kosmografie en 
geografie: weg: kruising van wegen: term: compitum (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: confarreatio ‘speltkoekhuwelijk’, het oudste type huwelijk 
bij de Romeinen, waarbij een koek van spelt (far) werd geofferd en het 
bruidspaar erd geacht op het vel van een geofferd dier te gaan zitten [zie 
Huwelijk: term: confarreatio (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: conscientia ‘geweten’. De Germaanse termen zijn een 
letterlijke vertaling van conscientia. Voor de Germanen is een persoonlijk 
geweten onbelangrijk; alleen de moraal van de sibbe telt [zie Ethiek: geweten: 
term: conscientia (L/R)] 

  39 

Latijnse termen: consul, een van de twee hoogste magistraten van Rome 
tijdens de republiek [zie Instelling en organisatie: ambt: consul (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: continuum, filosofische term: het niet zelfstandig zijn van de 
dingen [zie Eén: integratie: term: continuum (L/R)] 

  34 

Latijnse termen: convivium ‘gastmaal’ [zie Rite: rituele handeling: sacrament: 
heilig maal: term: convivium (L/R)] 

  43 

Latijnse termen: copia ‘overvloed, rijkdom’; vgl. Latijnse termen: inscriptie: 
Gabiae [zie Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: copia (L/R)] 

  49 

Latijnse termen: cornu copiae ‘hoorn des overvloeds’. De maansikkel werd 
soms gezien als hoorn vol rijkdom en overvloed [zie Hoorn: overvloeds, ~ des: 
term: cornu copiae (L/R)] 

  3 

Latijnse termen: corona ‘krans’, een teken van heiligheid zoals in het 
Romeinse sub-corona-gebruik bij de verkoop van een krijgsgevangene. De 
gevangene was aan de goden gewijd en bleef dat als slaaf na de verkoop 
(Kristensen). Vergelijk: corona signum erat captivorum venalium ‘de krans was 
het teken van de te koop aangeboden krijgsgevangenen’ (Gellius) [zie 
Vegetatie: krans: term: corona (L/R); Rite: volksgebruik: ‘Sub-corona’-gebruik 
(L/R); Rite: rituele handeling: verkoop van een krijgsgevangene (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: cortina ‘drievoetketel’, die dezelfde betekenis heeft als de 
mundus, het dodenrijk [zie Vat: drievoet(ketel): term: cortina (L/R)] 

  22 

Latijnse termen: cultor 1. ‘onderhouder’, een epitheton van de Gallische 
Mercurius, die verbonden was met cultuur en handel, 2. (oneig.) ‘vereerder’ 
[zie Ivn: Mercurius (3): ‘Cultor’ (Kelt.) (god); God: ‘Onderhouder’ (Cultor) 
(Kelt.); Werkzaamheid: onderhouden: term: cultor (nom. ag.) (god) (L/R-
Kelt.); Beroep en functie: rel. persoon: vereerder: term: cultor (L/R)] 

  49  58 

Latijnse termen: custodia mundi ‘wacht over de wereld’, een functie van de 
god Janus als wereldwachter [zie Strijd en vrede: beschermen: wacht over de 
wereld: term: custodia mundi (L/R)] 

  48 

Latijnse termen: daps ‘offermaal’; vgl. Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: tafn 
(on.). Müllenhoff brengt deze term in verband met Tamfana. Zie ook Latijnse 
temen: Tamfana [zie Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: 
daps (L/R); Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: tafn 
(Germ.)] 

  42  49 

Latijnse termen: De coelo ‘Over de hemel’, Latijnse vertaling van Peri ouranou 
door Aristoteles [zie Literatuur: Peri ouranou (Περι ουρανου, De coelo) (door 
Aristoteles) (Gr.)] 

  26 
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Latijnse termen: De XII abusivis saeculi ‘Over de twaalf misstanden van de 
wereld’, een 7e-eeuws Iers tractaat van een onbekende auteur, genaamd 
Pseudo-Cyprianus, waarin de kenmerken van het sacrale koningschap worden 
uiteengezet [Literatuur: De XII abusivis saeculi (door Pseudo-Cyprianus) (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: dea Syria ‘de Syrische godin’, dezelfde als Atargatis, een 
vruchtbaarheidsgodin uit Hierapolis, gezeten op twee leeuwen. Lucianus van 
Samosata beschreef haar in zijn boek De dea Syria [zie Ivn: Atargatis: ‘Dea 
Syria’ = ‘Deasura’ (NW-Sem.) (godin); God: ‘Syrische godin’ (dea Syria) (Syr.)] 

  49 

Latijnse termen: dei terreni ‘aardgoden’, een uitdrukking uit het Book of 
Armagh betreffende de Túatha Dé Danann, die volgens De Vries niets zegt over 
hun oorspronkelijke aard. De Túatha Dé Danann waren geen aardgoden of 
vruchtbaarheidsgoden, maar waren wel reeds verbonden met de grafheuvels 
als áes síde en hadden als zodanig de vruchtbaarheidsfuncties van de 
aardgoden overgenomen [zie God: aardgod: term: dei terreni (pl.) (áes síde) 
(Kelt.-L/R)] 

  59 

Latijnse termen: deificatus ‘vergoddelijkt’. Volgens St. Peter Damian is Maria 
vergoddelijkt [zie Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking: 
term: deificatus (L/R)] 

  31 

Latijnse termen: delubrum ‘tempel, heiligdom’, algemene term [zie 
Heiligdom: type: ~ alg.: term: delubrum (L/R)] 

  42  58 

Latijnse termen: deus ‘god’. Verwant aan IE * diēus, zie Overige IE termen: 
deieu*: diēus* (IE) [zie God: term: deus (L/R)] 

  44  53 

Latijnse termen: dexter ‘rechts’, verwant met skt. dakṣa, een Vedische god 

[zie Kosmografie en geografie: weg: richting: rechts: term: dexter (L/R)] 

  37 

Latijnse termen: dictator clavi figendi causa ‘hoogste magistraat in tijden van 
nood wegens het inslaan van de spijker’, die, evenals de praetor maximus, 
gemachtigd was de spijker (clavus) in de wand van de tempel van Jupiter te 
slaan [zie Instelling en organisatie: ambt: dictator clavi figendi causa (‘hoogste 
magistraat in tijden van nood wegens het inslaan van de spijker’) (L/R)] 

  26 

Latijnse termen: dies ‘dag’. Verwant aan IE * diēus, zie Overige IE termen: 
deieu*: diēus* (IE) {zie Tijd: dag: term: dies (L/R)] 

  44 

Latijnse termen: dies faustus en dies infaustus ‘gunstige resp. ongunstige 
dage’, dag waarop het gunstig dan wel ongunstig is om iets te ondernemen. 
Met betrekking tot de Gallische kalender van Coligny worden bepaalde 
maanden MAT resp. ANM(AT) genoemd. Vergelijk mkymr. mad ‘gelukbrengend’ 
resp. anfad ‘onheilbrengend’ (bron: WP Kalender von Coligny) [zie Tijd: dag: 
term: dies: dies fausti en dies infausti (pl.) (‘gunstige resp. ongunstige dagen’) 
(L/R)] 

  59 

Latijnse termen: dies Jovis ‘dag van Jupiter’, d.w.z. ‘donderdag’. Jupiter 
werd in de eerste eeuw na Chr. gelijkgesteld met Donar, hoewel deze god al 
eeuwen lang geïdentificeerd werd met Hercules [zie Tijd: dag, week-: 
donderdag: term: dies Jovis (L/R)] 

  46 

Latijnse termen: dies Martis ‘dag van Mars’, d.w.z. ‘dinsdag’, de dag van 
Tīwaz die aan Mars erd gelijkgesteld [zie Tijd: dag, week-: dinsdag: term: dies 
Martis (L/R)] 

  44 

Latijnse termen: dies Veneris zie Germ. termen: vrijdag (nl.)   - 

Latijnse termen: Dis Pater ‘rijke vader’, de Romeinse god van de onderwereld 
en het verrijzend leven, de ‘rijkdom’ der aarde, zoals de Griekse Pluto [zie 
Ivn: Dis Pater (1) (L/R) (god); God: ‘Rijke Vader’ (Dis Pater) (L/R); Welzijn en 
ziekte: rijkdom: term: dis of dives (adj.) (L/R); Familierelaties: vader: term: 
pater, dis (‘rijke vader’) (god) (L/R)] 

  54 
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Latijnse termen: discretum of quantum, filosofische term: het zelfstandig zijn 
der dingen [zie Eén: individualiteit: term: discretum of quantum (L/R)] 

  34 

Latijnse termen: divini et augures et magi et incantatores, aanduiding voor 
allerlei tovenaars in Noord-Germanië volgens Adam van Bremen [zie Beroep en 
functie: tovenaar: term: divini et augures et magi et incantatores (pl.) (Adam 
van Bremen) (Germ.-L/R)] 

  40 

Latijnse termen: doctrinae laudabiles (pl.) ‘vrije kunsten’, een term, genoemd 
door Ammianus Marcellinus betreffende de beoefening van de wetenschap door 
de ontwikkelde Galliërs. Volgens Mone en Creuzer (‘Geschichte des 
Heidentums im nördlichen Europa’, 1823) waren deze vrije kunsten de leer van 
de ziel en de zielsverhuizing, de leer van de wereld (omvang en beweging der 
planeten) en de leer betreffende de goden (theologie en ethiek) [zie 
Wetenschap: vrije kunsten: term: doctrinae laudabiles (Ammianus Marcellinus) 
(L/R)] 

  59 

Latijnse termen: dogma: ‘ad suam dogmam perduxerunt’ ‘Zij (de Rugiërs) 
hebben (hen, de Langobarden) tot hun (Christelijke) leer bekeerd’, een citaat 
uit de aninieme Historia Langobardorum codicis Gothani, waarin de Rugiërs, 
die al vóór 482 waren bekeerd, op hun beurt de (in Tsjechië) binnenvallende 
Langobarden kerstenden [zie Filosofie: type: term: dogma (L/R-Gr.)] 

  51 

Latijnse termen: Dolichenus ‘van Doliche’, epitheton van de Jupiter die 
vereerd werd in de stad Doliche of Dolike in het huidige zuidoosten van 
Turkije. Jupiter Dolichenus is een voortzetting van de Syrische god Hadad en 
Ba‘al [zie Ivn: Jupiter (4): ‘Dolichenus’, ~ (NW-Sem.) (god); God: ‘Dolichener’ 
(Dolichenus) (L/R-Syr.); Ivn: Doliche (Turk.) (topogr./archeol. site, tNv 
Gaziantep, Zuidoost-Anatolië)] 

  58 

Latijnse termen: dominae nocturnae ‘nachtelijke heerseressen’. De term is 
van bisschop Guillaume d’Auvergne van Parijs die waarschijnlijk doelde op het 
geloof in een triade van moedergodinnen die ’s nachts het hun geboden 
offervoedsel tot zich nemen en in ruil daarvoor welvaart en overvloed 
schenken [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Dominae nocturnae’ (Kelt.-Germ.-L/R); God: ‘Nachtelijke heerseressen’ 
(Dominae nocturnae) (Kelt.-Germ.-L/R); Heerser: leidster: term: domina 
nocturna (‘nachtelijke heerseres’) (moedergodin) (L/R)] 

  49 

Latijnse termen: Dragani zie Griekse termen: δρακων   - 

Latijnse termen: dux gregis ‘leider van de kudde’. Zoals de ram een leider van 
de kudde is, zo is ook de god van de ram, Heimdallr, een goddelijke leider [zie 
Heerser: leider, kudde-: term: dux gregis (L/R)] 

  48 

Latijnse termen: Egidora zie Germ. termen: Eider   - 

Latijnse termen: Electrides insulae zie Germ. termen: Glasisvellir (on.)   - 

Latijnse termen: ensis ‘zwaard’, vgl. skt. asi ‘zwaard’, wat vreemd genoeg 
oorspronkelijk ‘vuur op het graf van de overledene’ zou betekenen volgens 
Loewenthal, die tevens verband legt met Ase [zie Wapen: zwaard: term: ensis 
(L/R); Wapen: zwaard: term: asi (Ind.)] 

  44 

Latijnse termen: Equites ‘ruiters, ridders’, term voor de adel of de 
ridderstand, zowel bij Romeinen als Galliërs [zie Instelling en organisatie: 
klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie: term: equites (‘ruiters, ridders’) 
(L/R-Kelt.)] 

  58  59 

Latijnse termen: Equites singulares (pl.) ‘persoonlijke cavalerie’, i.e. de 
bereden lijfwacht van de keizer, vaak niet-Romeinen zoals Batavieren [zie 
Beroep en functie: strijder: ridder: ‘Equites singulares’ (pl.) (L/R)] 

  48 

Latijnse termen: Eva zie NW-Sem. termen: hawwah   - 
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Latijnse termen: evocatio ‘oproep’, een methode van de Romeinen om de 
vijanden te dwingen zich over te geven door hun goden uit de stad te lokken 
met de belofte van spelen en een tempel in Rome [zie Taal: gebed: term: 
evocatio (‘oproep aan de goden’) (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: ex nihilo ‘uit het niets’, meestal m.b.t. scheppingsactiviteit 
[zie Schepping: methode: ex nihilo (L/R)] 

  37 

Latijnse termen: exercitus ‘leger’ [zie Sociologie: gemeenschap, militaire: 
term: exercitus (L/R)] 

  26  39  43 

Latijnse termen: exercitus feralis ‘leger van de dood’, i.e. een leger van 
geesten bij de Germaanse stam der Hariërs [zie Sociologie: gemeenschap van 
geesten: term: feralis exercitus (Germ.); Dood en leven: dood: term: feralis 
(adj.) (L/R)] 

  39  43 

Latijnse termen: exta 1. edele inwendige delen van het lichaam, 2. offermaal. 
De Romeinen offerden de exta; vergelijk het omentum(offer) [zie Lichaam: 
ingewand: term: exta (L/R); Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: 
ingewandenoffer: term: exta-offer (L/R)] 

  13 

Latijnse termen: ex-voto ‘offergave op grond van een belofte of wens’ [zie 
Offer: rel.: eedoffer; Eed: term: votum: ex-voto (‘krachtens een belofte’) 
(eedoffer) (L/R)] 

  39 

Latijnse termen: fagus ‘beuk’. Er is ook een Keltische god Fagus; zie inscriptie: 
Fagus: Fago deo [zie Boom: beuk: term: fagus (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: fanum ‘tempel, heiligdom’, algemene term; vgl. fanum qui a 
Francis colitur, een tempel der Franken en omnia eiusdem Fosetis fana, al de 
heiligdommen van de god Fosite, een bewering die het kleine Helgoland als 
locatie van Fositesland minder waarschijnlijk maakt [zie Heiligdom: type: ~ 
alg.: term: fanum (L/R)] 

  42  48 

Latijnse termen: fanum: ‘fanum et lucum eorum famosum Irminsul subvertit’ 
‘hij heeft de beroemde Irminzuil, hun heiligdom en hun heilig woud verwoest’, 
een citaat uit het Chronicon Laurissense breve (AD 806), waarin vermeld wordt 
dat Karel de Grote de Eresburg veroverd heeft en de Saksische heiligdommen 
heeft verwoest [zie Heiligdom: type: ~ alg.: term: fanum (L/R); Vegetatie: 
woud, heilig: term: lucus (L/R); Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: 
‘Irminsūl’ (Germ.); Literatuur: Chronicon Laurissense breve (AD 806) (L/R)] 

  50 

Latijnse termen: fanum: fana templaque ‘heiligdommen en tempels’, die 
volgens Suetonius (Vita divi Iuli, 54) door Caesar beroofd worden. Naast 
tempels, dus gebouwen, bestonden er blijkbaar ook andere heiligdommen. Dit 
konden openluchtheiligdommen zijn geweest of een groot terrein waar (ook) 
een tempel stond [zie Heiligdom: type: ~ alg.: term: templum (L/R); 
Heiligdom: type: ~ alg.: term: fanum (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: far zie Overige IE termen: bhares-* (IE)   - 

Latijnse termen: fas 1. ‘goddelijk recht’, 2. ‘goddelijke wet’. Zo eisen de 
Galliërs het goddelijke recht op om na de oorlog krijgsgevangenen te offeren 
[zie Wet en orde: recht, goddelijk: term: fas (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: fascia ‘band’; vgl. Germ. termen: seiðr (on.) [zie Voorwerp: 
band: term: fascia (L/R)] 

  40 

Latijnse termen: fascinum 1. ‘toverij’ (< fascinare ‘’betoveren’), 2. 
‘fallusbeeldje’ (amulet), dat een godheid, Fascinus, vertegenwoordigde en 
onheil afweerde, 3. ‘fallus’. Het Fascinus-beeld werd volgens Plinius door de 
Vestaalse maagden vereerd 
[zie Magie en mantiek: magie: term: fascinum (of –s) (L/R); Kunst en schrift: 
beeld, fallus-: term: fascinum (of –s) (L/R); Ivn: Fascinus (L/R) (god); God: 
‘Fallus’ (Fascinus) (L/R); Seksualiteit: fallus: term: fascinum (of -s) (L/R)] 

  40  54 
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Latijnse termen: fascis ‘roedenbundel’ van de magistraat, op te vatten als 
scepter [zie Staf: scepter: term: fascis (L/R)] 

  55 

Latijnse termen: Fata (fem.) ‘noodlotsgodin’, pl. Fatae. De Fata, evenals de 
Parca, kent de toekomst; beide termen worden gebruikt als titels voor de 
moedergodinnen, zoals de Keltische Fatae Dervones. Fata verscheen later als 
fairy en fée [zie God: groep: godentriade van moedergodinnen: ‘Fatae’ (titel) 
(Kelt.-L/R) (alg.); Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Fatae Dervones’ (Kelt.-L/R); God: ‘Noodlotsgodinnen’ (Fatae) (L/R); God: 
‘Noodlotsgodinnen van de eik’ (Fatae Dervones) (Kelt.-L/R); God: noodlot, 
godin van het: term: fata (pl. fatae) (L/R-Kelt.)] 

  59 

Latijnse termen: fatum 1. eig. ‘godspraak’ (< fari ‘spreken’), d.w.z. 2. 
‘noodlot’, 3. de goddelijke macht van het noodlot, 4. ‘dood’. Identiek met gr. 
μοιρα. Vergelijk gr. μορος  [zie Taal: godspraak: term: fatum (L/R); Lot: 
noodlot: term: fatum (L/R); Dood en leven: dood: term: fatum (L/R); Wet en 
orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: fatum (L/R)] 

  26  54 

Latijnse termen: faustus en infaustus ‘(on)gunstig, (on)welgezind’, termen die 
m.n. betrekking hebben op het lot en de dagen waarop men iets onderneemt; 
vgl. dies faustus [zie Karakter en gedrag: welgezindheid: term: faustus (adj.) 
(L/R); Karakter en gedrag: onwelgezindheid: term: infaustus (adj.) (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: februa (pl.) 1. eig. ‘riemen van geitenvel’, waarmee de 
Luperci de vrouwen sloegen om hen vruchtbaar te maken, 2. vandaar: 
‘reinigingsmiddelen’, 3. ‘reinigings- en zoenfeest’ in deze laatste maand van 
het jaar. De Keltische tegenhanger is het Imbolc-feest [zie Feest: naam: 
Februa (L/R)] 

  58  59 

Latijnse termen: feralis zie exercitus feralis   - 

Latijnse termen: feriae ancillarum ‘feestdagen van de slavinnen’, dus een 
slavinnenfeest, zoals de Nonae Caprotinae [zie Feest: slavinnen, ~ van de: 
term: feriae ancillarum (pl.) (L/R); Beroep en functie: dienares: slavin: term: 
ancilla (L/R)] 
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Latijnse termen: feriae servorum ‘feestdagen der slaven’, zoals een 
slavenfeest ook werd aangeduid [zie Feest: slaven, ~ van de: term: feriae 
servorum (pl.) (L/R); Beroep en functie: dienaar: slaaf: term: servus (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: fervēre ‘koken’, een term verwant aan oi. berbaim en 
Borvo/Bormo, het epitheton van de Keltische god Apollo (2), die geassocieerd 
wordt met geneeskrachtige warme bronnen [zie Werkzaamheid: bereiden: 
koken: term: fervēre (L/R)]                                                               [fervere] 

  58 

Latijnse termen: fetialis ‘heraut’, woordvoerder van het volk en eeddoener 
van Jupiter, lid van het fetialencollege. Hij droeg op hand of hoofd de sagmina 
of verbenae als heilige symbolen van het goddelijke woord der aarde [zie 
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar: term: fetialis 
(L/R)] 
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Latijnse termen: flagrare ‘branden’ [zie Vuur: branden: term: flagrare (L/R)]   10 

Latijnse termen: flamen, Romeinse priester van hogere rang voor bepaalde 
godheden. Zo is de flamen dialis een priester van Jupiter [zie Priester: term: 
flamen (L/R); Priester: term: flamen dialis (L/R) (Jupiter-priester)] 

  42 

Latijnse termen: flaminica dialis, de priesteres van Juno en de vrouw van de 
flamen dialis (de Jupiter-priester) [zie Priester: term: flaminica dialis (L/R) 
(Juno-priesteres)] 

  31 

Latijnse termen: Fratres arvales ‘akkerbroeders’, vereerders van de aardgodin 
Dea Dia, de Lares en Mars. Ze zijn de twaalf kinderen van de slaaf Faustulus en 
de slavin Acca Larentia. Romulus treedt in de plaats van een dezer kinderen, 
dat gestorven was [zie Priester: groep: ‘Fratres Arvales’ (L/R); Familierelaties: 

  54 
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broeder: term: fratres arvales (‘akkerbroeders’) (priestergroep) (L/R); 
Kosmografie en geografie: gebied: akker: term: arvalis (adj.) (L/R)] 

Latijnse termen: fricato ligna zie Germ. termen: noodvuur   - 

Latijnse termen: furor: ‘Wodan, id est furor, bella gerit’ ‘Wodan, dat 
betekent ‘woede’, voert oorlog’, een citaat uit de Gesta Hammaburgensis 
Ecclesiae Pontificum (door Adam van Bremen). Furor zou dan hier 
‘krijgswoede’ betekenen, hetgeen volgens De Vries niet geheel juist zou zijn. 
Zijn woede is extase, trance, opwinding [zie Karakter en gedrag: toorn: term: 
furor (L/R); Psychologie: extase: term: furor (L/R)] 

  45 

Latijnse termen: furvae hostiae (pl.) ‘zwarte offerdieren’, die bijvoorbeeld 
Haddingus offert aan Frø, het latere Frøblod (zie aldaar) [zie Dier: offerdier: 
term: hostiae, furvae (‘zwarte offerdieren’) (pl.) (L/R)] 

  47 

Latijnse termen: fuscus ‘donker’, verwant met kelt. *dhus-no > donn, de Ierse 
dodengod [zie Licht en duisternis: duisternis: term: fuscus (adj.) (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: geldonia (ME Latijn) ‘heidens gilde’. De geldoniae werden als 
bedreigend ervaren en werden daarom in het kerkelijk systeem opgenomen 
[zie Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep:  gilde, heidens: term: 
geldonia (Germ.-L/R)] 

  43 

Latijnse termen: geminus 1. ‘tweeling-’ , 2. ‘twee, dubbel’, zoals in Janus 
geminus. De term is verwant met skt. Yama, av. Yima en on. Ýmir ‘tweeling of 
tweegeslachtelijk (oer)wezen’ [zie Familierelaties: tweeling: term: geminus 
(adj.) (L/R); Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-: term: geminus (adj.) (L/R); 
Twee: dualiteit: term: geminus (adj.) (L/R); Geest: wezen, tweevoudig: term: 
geminus (adj.) (L/R); Ivn: Janus: ‘Geminus’, ~ (L/R) (god); God: ‘Dubbele’ 
(Geminus) (L/R)] 

  50 

Latijnse termen: Genius ‘verwekker’, de beschermgeest van het mannelijke 
individu en vrijwel identiek met de Lar familiaris, de beschermgeest van het 
huis, die immers in mystieke zin de bruidegom was van de slavin Tutela of 
Philotis (‘de minnende’) en de vader van Servius Tullius in de legende [zie 
Geest: beschermgeest van het individu: genius (van de mannen) (L/R); Beroep 
en functie: verwekker: term: genius (L/R); Geest: ‘Verwekker’ (Genius) (L/R)] 

  29  54 

Latijnse termen: genius cucullatus ‘geleidegeest met hoofdkap’, beeld van een 
kind, gehuld in een mantel met capuchon; zijn gezicht heeft een droevige 
uitdrukking. Het kan echter ook een (bebaarde) volwassene zijn. Genii 
cucullati kunnen in groepen (van drie) worden afgebeeld. De term genius 
cucullatus verschijnt in de Latijnse epigrafie soms alsof het een eigennaam is. 
Deze figuur in reiskleding komt in het hele Keltische gebied voor, maar uit 
Pergamon is een sculptuur afkomstig die Asklepios en Telesphoros voorstelt. 
Deze zou zijn zoon zijn. Over de oorsprong en de functie van de genius 
cucullatus zijn de meningen verdeeld. Jan de Vries ziet in hem de dode in de 
gedaante van een kind dat spoedig opnieuw geboren  zal worden. Anderen (WP 
Genius cucullatus) menen met een vruchtbaarheidsdemon of een 
beschermgeest van doen te hebben. Telesphoros in ’t bijzonder wordt 
beschouwd als genezer van ziekte en had zijn eigen tempel (ws. theoi.com; 
WP Telesphorus (mythology)) [zie Geest: beschermgeest van het individu: 
genius cucullatus (‘genius met hoofdkap’) (L/R-Kelt.); Kunst en schrift: 
voorstelling: kind of kleine volwassene, gehuld in een mantel met capuchon 
(genius cucullatus); Kunst en schrift: beeld, geesten-: genius cucullatus 
(Kelt.)] 

  59 

Latijnse termen: Germani Cisrhenani, de Germanen ten westen van de Rijn in 
België en Noord-Frankrijk [zie Ivn: Germanië, Zuid-: West- en Zuid-Rijn-

  39 
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Germanen = lat. Germani Cisrhenani (vlgs Caesar) (L/R-Germ.) (volken tZv en 
tWv de r. Rijn)] 

Latijnse termen: Glaesariae insulae (Glesiae, Electrides insulae) zie Germ. 
termen: Glasisvellir (on.) 

  - 

Latijnse termen: glans: ‘(Driadae) glandibus comestis divinare fuerant 
consueti’ ‘Eiknimfen deden gewoonlijk voorspellingen nadat ze eikels hadden 
gegeten.’ (Commenta Bernensia ad Lucanum). De eik, die heilig was bij de 
Kelten, hield verband met het voorspellen van de toekomst en het uitspreken 
van vonnissen. De eikels die de eiknimfen aten, bracht hen inspiratie [zie 
Vegetatie: vrucht: eikel: term: glans (L/R); Magie en mantiek: mantiek, type: 
op basis van de inname van eikels] 

  59 

Latijnse termen: Glesiae zie Germ. termen: Glasisvellir (on.)   - 

Latijnse termen: gravitas ‘traagheid’, zoals Dumézil Mitra omschrijft i.t.t. 
Varuna (celeritas) [zie Karakter en gedrag: traagheid: term: gravitas (L/R)] 

  45 

Latijnse termen: Hasdingi zie Germ. termen: haddr: Haddingjar (on.)   - 

Latijnse termen: herbae purae zie Lat. termen: sagmina   - 

Latijnse termen: herbaria ‘gifmengster’, een verwijzing naar Zuid-germaanse 
tovenaressen, de stri(g)a [zie Beroep en functie: tovenares: term: striga of 
stria: herbaria (‘gifmengster’) (Germ.-L/R)] 

  40 

Latijnse termen: herus ‘heer, meester’, volgens F. Guiraud verwant met Esus, 
de Keltische god [zie Heerser: leider: term: herus, erus (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: Hesperius ‘van het westen’, een epitheton van de Keltische 
god Neptunus (2) aan de kust van Armorica [zie Ivn: Neptunus (2): ‘Hesperius’, 
~ (Kelt.) (god); God: ‘God van het westen’ (Hesperius) (L/R); Kosmografie en 
geografie: windstreek: westen: term: hesperius (adj.) (god) (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: Hibernia ‘winters land’ (De Vries), naam voor Ierland, 
gebruikt door Caesar, Plinius en Tacitus en melat.. Analyse: Hibernia < 
hibernus ‘winters’ (De Vries). Een andere afleiding is de volgende: Hibernia = 
Hivernia, gr. Ιβερνια < protokelt. *Īwerni, een volksnaam, later bekend als de 
Zuid-Ierse Érainn, waarvan de betekenis onbekend is [zie Ierland: Hibernia 
(Caesar, Plinius, Tacitus) (L/R); Tijd: jaargetijde: winter: term: hibernus 
(adj.): Hibernia (‘winters land’, De Vries) (Ierland) (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: holocaustum ‘brandoffer’ [zie Offer: wijze: brandoffer: term: 
holocaustum (L/R)] 

  41 

Latijnse termen: homo sacer ‘heilige mens’, iemand die gewijd is aan de 
goden, zoals een slaaf of een krijgsgevangene [zie Mens: heilge mens: term: 
homo sacer (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: homunculus ‘mensje’, dubbelganger [zie Geest: 
dubbelganger: homunculus (L/R); Mens: term: homunculus (‘mensje’) 
(dubbelganger) (L/R)] 

  28 

Latijnse termen: horrendus ‘vreesaanjagend’ aspect, bijv. het mensenoffer als 
kenmerk van Wodan-Odin [zie Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: 
horrendus (adj.) (L/R)] 

  45 

Latijnse termen: hostia ‘offerdier’ [zie Dier: offerdier: term: hostia (L/R)]   41 

Latijnse termen: I.O.M. ‘Jupiter Optimus Maximus’ [zie Ivn: Jupiter (1): 
‘Optimus Maximus’, ~ (L/R) (god); God: ‘Zeer verhevene’ (Optimus Maximus) 
(L/R); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: optimus maximus (‘zeer 
verhevene’) (adj.) (god) (L/R)] 

  43 

Latijnse termen: idololatria ‘afgodendienst’, overeenkomend met ohd. 
heidangelt [zie Cultus: beeldenverering: afgodendienst: term: idololatria 
(L/R)] 

  43 
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Latijnse termen: idolum: ‘idolum, quod vocabatur Irminsul’ ‘het afgodsbeeld, 

dat Irminzuil heet’, een citaat uit de Annales Fuldenses (door Einhard), waarin 

de verwoesting van de Irminsūl door Karel de Grote beschreven wordt [zie 

Kunst en schrift: beeld, goden-: afgodsbeeld: term: idolum (L/R); Bouwwerk: 

zuil: paal, heilige: als wereldzuil: ‘Irminsūl’ (Germ.)] 

  50 

Latijnse termen: ignis ‘heilig vuur’ i.t.t. profaan vuur. het woord is verwant 
met lit. ugnis en skt. Agni [zie Vuur: heilig ~: term: ignis (L/R)] 

  12  41 

Latijnse termen: ignis: sacrelegus ignis zie Germ. termen: noodvuur   - 

Latijnse termen: imitatio dei  ‘navolging van God’, het streven gelijk te zijn 
aan God (mythische identificatie) [zie Ethiek: streven en verplichting: ‘Imitatio 
dei’ (L/R); Verschijning: illusie: imitatie: term: imitatio dei (‘navolging van 
God’) (L/R)] 

  1 

Latijnse termen: incubatio 1. (eig.) ‘op eieren liggen broeden’, 2. 
‘tempelslaap’, een rituele handeling, waarbij men, liggend op een dierenvel, 
contact hoopt te krijgen met de godheid en in een droom inzicht ontvangt in 
wat men verlangt (genezing, toekomstvisie) [zie Psychologie: slaap, tempel-: 
term: incubatio (L/R); Rite: rituele handeling: tempelslaap (incubatio)] 

  59 

Latijnse termen: infaustus zie faustus   - 

Latijnse termen: inscriptie: Abirenae: Ambiorenensibus (IKoeln 00003) resp. 
Ma[tron]is Abirenibu[s] (CIL 13. 8492), twee inscripties uit Deutz, waarvan de 
eerste gewijd is aan een aantal godinnen waaronder de eerstgenoemde; de 
tweede is gewijd aan Hercules Magusanus waarbij Abirenibus door 
Gutenbrunner verbonden werd met de Ambirenes (of Ambiorenses) die in dit 
gebied woonden. Analyse: Abirenae mogelijk < Ambirenae < protokelt. *ambi 
‘rondom’ + *renwo ‘snel (stromend)’, dus de godinnen van het gebied van de 
snel stromende, d.i. de Rijn (bron: celtnet.org.uk) [zie Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matronae Abirenae of 
Ambirenae’ (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae 
Ambirenae uit Keulen (IKoeln 00003) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan de Matronae Abirenae uit Keulen (CIL 13. 8492) (Germ.)) 

  46 

Latijnse termen: inscriptie: Afliae: Matronis Afliabus, inscriptie (CIL 13, 8211), 
gewijd aan de Matronae uit Keulen.; dezelfde als de Matronae Aflims (zie 
aldaar). Analyse: 1. ‘de versterkenden’; ~ on. afl, oe. afol ‘kracht, sterkte’, 2. 
~ Eifel (Kauffmann) [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Matronae Afliae of Aflims’ (Germ.); God: ‘Moeders, de 
krachtschenksters’ (Matronae Afliae of Aflims) (Germ.); Steen: heilige 
opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Afliae uit Keulen (CIL 13, 8211) 
(Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Afliae: Matronis Aflims, inscriptie (CIL 13, 8157), 
gewijd aan de Matronae uit Keulen met een topografische bijnaam op een 
oude dat. pl. –ms, -mis; dezelfde als de Matronae Afliae (zie aldaar). Analyse: 
1. ‘de versterkenden’; ~ on. afl, oe. afol ‘kracht, sterkte’, 2. ~ Eifel 
(Kauffmann) [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Afliae of Aflims’ (Germ.); God: ‘Moeders, de krachtschenksters’ 
(Matronae Afliae of Aflims) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan 
de Matronae Aflims uit Keulen (CIL 13, 8157) (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Ahueccanae: Ahueccanis Avehae et Hellivesae … 
ex reditu ipsarum, inscriptie (CIL 13, 8161), gewijd aan de beide godinnen 
Aveha en Hellivesa, samen de Ahueccanae genoemd, uit Gleuel (bij Keulen). 
Blijkbaar bezaten ze een tempel, omdat er van ‘inkomsten’ (reditu) sprake is 
[zie Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Ahueccanae uit Gleuel (CIL 
13, 8161) (Germ.); Godenstelsel: godengroep: 02. dyade van godinnen: 
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‘Ahueccanae’ (Germ.); Ivn: Aveha (Germ.) (godin, een der Ahueccanae); 
Hellivesa (Germ.) (godin, een der Ahueccanae); Heiligdom: tempel van de 
Ahueccanae te Gleuel (Du.)] 

Latijnse termen: inscriptie: Alaferhuiae: Alaferhuiab[us], inscriptie, gewijd 
aan de Matronae met een ‘schenkster’-bijnaam, op een wijsteen uit Altdorf. 
Analyse: mogelijke betekenis: ‘de rijkelijk levenskracht schenkenden’; etym.: 
ferhuiae ~ got. fairhwus ‘levenskracht’ en on. fjör ‘leven’ [zie Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matronae Alaferhuiae’ (Germ.); 
God: ‘Moeders van het alschenkende leven’ (Matronae Alaferhuiae) (Germ.); 
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Alaferhuiae uit Altdorf 
(CIL, 13, 12012)  (Kelt.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Alagabiae: Matroni[s] Alagabiabus, inscriptie (CIL 
13, 8529), gewijd aan de Matronae met een ‘schenkster’-bijnaam. Analyse: 
betekenis: ‘de rijkelijk gevenden’; vgl. Gabiae [zie Godenstelsel: godengroep: 
03. triade van moedergodinnen: ‘Matronae Alagabiae’ (Germ.); God: ‘Moeders 
de alschenkenden’ (Alagabiae, Gabiae) (Germ.) + (Ollogabiae) (Kelt.); Steen: 
heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Alagabiae (CIL 13, 8529) 
(Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Alaisiagae: Deabus Alaisiagis Baudihilliae et 
Friagabi et n(umini) Aug(usti) n(umerus) Hnaudifridi v.s.l.m., inscriptie (RIB 
1576), gewijd aan de Alaisiagae uit Housesteads (muur van Hadrianus) door het 
onderdeel van Hnaudifridus. Vertaling: ‘Aan de twee Alaisiagae Baudihillia en 
Friagabis en de goddelijkheid van de keizer heeft het onderdeel van 
Hnaudifridus zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden’ 
[zie Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Alaisiagae uit Housesteads 
(muur van Hadrianus) (RIB 1576) (Eng.); God: groep: godenpaar van godinnen: 
‘Alaisiagae’ (Germ.); Ivn: Baudihillie (Germ.) (godin (in dativ.), een der 
Alaisiagae); Ivn: Friagabis (Germ.) (godin, een der Alaisiagae); Ivn: 
Hnaudifridus (Germ.) (militair)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Alaisiagae: diverse inscripties (RIB 1576, 1593, 
1594) uit Engeland, gewijd aan een Germaans godinnenpaar of in combinatie 
met Mars Thincsus (Tīwaz) door soldaten van het vasteland (Twente, 
Friesland): 1. zie Latijnse termen: inscriptie: Alaisiagae: Deabus Alaisiagis 
Baudihilli[a]e et Friagabi et n[umini] Aug[usti] n[umerus] Hnaudifridi v.s.l.m. 
(RIB 1576), 2. zie Latijnse termen: inscriptie: Mars (2): Deo Marti Thincso et 
duabus Alaesiagis Bede et Fimmilene (RIB 1593), 3. zie Latijnse termen: 
inscriptie: Mars (2): Deo Marti et duabus Alaisiagis et n(umini) Aug(usti) (RIB 
1594). 
Analyse: ala- ‘al’ + 1. < germ. aizjan, ~ on. eira = æra ‘eer’ en de Scand. godin 
Eir, dus ‘de behulpzame of vererenswaardige godinnen’, die mogelijk de beide 
tegengestelde aspecten van Tīwaz, de god van de dingvergadering, 
symboliseren, nl. oorlog en vrede (De Vries), 2. < Alaisagiis ~ ofr. āsega 
‘wetspreker’ (Weinhold), 3. < germ. aizjan, ~ on. eisa ‘aanstormen’, dus ‘de 
geweldig aanstormenden, de walkuren’ (andere onderzoekers). 
Het godinnenpaar heeft verschillende bijnamen: Friagabi (‘de genadig 
gevende’), Baudihillie (onverklaard), Bede (~ ofr. bodthing ‘verplichte ding- en 
rechtsvergadering’) en Fimmilene (~ ofr. fimelthing ‘latere 
rechtsvergadering’, beide onzeker) (De Vries) 
[zie Godenstelsel: godengroep: 02. dyade van godinnen: ‘Alaisiagae’ (Germ.); 
Ivn: Baudihillie (Germ.) (godin (in dativ.), een der Alaisiagae); Ivn: Bede 
(Germ.) (godin (in dativ.), een der Alaisiagae); Ivn: Fimmilene (Germ.) (godin 
(in dativ.), een der Alaisiagae); Ivn: Friagabis (Germ.) (godin, een der 
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Alaisiagae); God: ‘Vererenswaardige’ (Alaisiagae) (Germ.); God: ‘Schenkster’ 
(Friagabi) (Germ.); 
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Alaisiagae uit Housesteads (muur 
van Hadrianus) (RIB 1576) (Eng.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan 
Mars (2) Thingsus uit Housesteads (muur van Hadrianus) (RIB 1593 = Dessau 
4760 = Riese 2460) (Eng.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mars (2) 
Thingsus uit Housesteads (muur van Hadrianus) (RIB 1594 = Eph. ep. 7, 1041) 
(Eng.); 
Karakter en gedrag: welgezindheid: term: aizjan (verb.) (Germ.); 
Heerschappij: eer: term: æra (eira) (Germ.); Ivn: Eir (Germ.) (godin); 
Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen: term: eisa (Germ.); Instelling en 
organisatie: vergadering, volks-: ding: term: bodthing (Germ.); Instelling en 
organisatie: vergadering, volks-: ding: term: fimelthing (Germ.)] 

Latijnse termen: inscriptie: Alateiviae: Alateiviae ex iussu Divos medicu(s), 
inscriptie (CIL 13, 8606), gewijd aan de godin Alateivia uit Xanten door de arts 
Divos. Analyse: ala- ‘al’ + –teivia < *deiu̯o- ‘god’, dus ‘de algoddelijke’, 
misschien een bijnaam van een hoofdgodin zoals Frīja [zie Ivn: Alateivia 
(Germ.) (godin); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Alateivia uit Xanten 
(CIL 13, 8606) (Germ.); God: term: teiwī (teivia) (‘godin’) (Germ.); God: 
‘Algoddelijke’ (Alateivia) (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Alatervae: Matrib(us) Alatervis et matrib(us) 
Campestrib(us) coh(ortis) I[I] Tungr(orum) … inscriptie (CIL 7, 1084, RIB 2135), 
gewijd door een soldaat uit Tongeren (Coh. I Tungrorum) aan de Matronae met 
een ‘schenkster’-bijnaam, op een wijsteen uit Cramond (Schotland). Analyse: 
mogelijke betekenissen: 1. ~ got. triu, dus ‘Matres Silvestres’ (Kern), 2. = 
Alaterwōnz (familienaam) (Von Grienberger), 3. ~ germ. treua, dus ‘de 
alversterkenden’ (Much), 4. topografische aanduiding (Helm). Voor de 
Campestres zie Latijnse termen: inscriptie: Matres-Campestres 
[zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matronae 
Alatervae’ (Germ.); God: groep: ‘Moeders van alle wouden’ (Matronae 
Alatervae) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae 
Alatervae (CIL 7, 1084; RIB 2135) (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Alaunus: (G)enio Mercur(i) / Alauni, inscriptie (CIL 
13, 06425) uit Mannheim, waar Alaunus of Alannus (De Vries) een epitheton 
van Mercurius is [zie Ivn: Mercurius (3): ‘Alaunus’ (2), ~ (Kelt.) (god)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Alaunus: Alvn, inscriptie (CAG-57-01) uit 
Cadenbronn, nu een deel van Nousseviller-Saint Nabor (dép.Moselle). 
Waarschijnlijk wordt hier de god Alaunus of Alannus bedoeld, hoewel 
Linckenheld het op dea Alouna houdt [zie Ivn: Alaunus (1) (Kelt.) (god)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Alaunus: Bedaio Aug[usto] et  Alounis sacr[um] …, 
inscriptie (CIL 03, 05581) op een zuil uit Seebruck (bij Salzburg). Alaunus was 
de stamgod van de Alauni die in deze streek woonden. Bedaium is het huidige 
Seebruck aan de Chiemsee, Duitsland [zie Ivn: Alaunus (1) (Kelt.) (god)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Albiahenae: Albiahenis e.d., inscripties (CIL 13, 
7933-6), gewijd aan de Matronae met een topografische bijnaam op het suffix 
–nehiae, -neihiae of –nehae. Analyse: mogelijke betekenis: ‘(de Matronae van) 
*Albiniacum > nhd. Elvenich’ [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Matronae Albiahenae’ (Germ.); God: groep: ‘Moeders van 
Albiniacum’ (Matronae Albiahenae) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan de Matronae Albiahenae (CIL 13, 7933-6) (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Alisanus: Deo Alisano ‘aan de god Alisanus’, 
inscriptie (CIL 13, 2843) uit Visignot, gewijd aan de god van de Alisanus, een 
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(onbekende) boom [zie Boom: els: ‘Alisanus’ (L/R-Kelt.) (god); God: ‘Els’ 
(Alisanus) (Kelt.); God: attribuut: elsgod ; Boom: els: term: alisā* (protokelt.) 
(Kelt.); Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering: els] 

Latijnse termen: inscriptie: Alisanus: Ieuru Alisanu ‘aan de heilige Alisanus’, 
inscriptie (CIL 13, 5468) op een bronzen offerschaal uit Gevrey-Chambertin, 
gewijd aan de god van de Alisanus, een (onbekende) boom. Sommigen (bijv. 
l’Arbre Celtique) verbinden de naam echter met alisier ‘elzenboom, els’ < 
protokelt. *alisā [zie Boom: els: ‘Alisanus’ (L/R-Kelt.) (god); God: ‘Els’ 
(Alisanus) (Kelt.); God: attribuut: elsgod ; Boom: els: term: alisā* (protokelt.) 
(Kelt.); Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering: els] 

  59 

Latijnse termen: inscriptie: Ambiomarcis: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et Genoi 
loc[i] Marti Hercul[i] Mercurio Ambiomarcis …, inscriptie (CIL 13, 07789) uit 
Remagen, gewijd aan o.a. Ambiomarcis, een naam die volgt op Jupiter, Mars, 
Hercules en Mercurius, is waarschijnlijk een Keltische god [zie Ivn: 
Ambiomarcis (Kelt.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Jupiter, 
Mars, Hercules, Mercurius en Ambiomarcis uit Remagen (CIL 13, 07789) (Kelt.)] 

  48 

Latijnse termen: inscriptie: Annaneptiae: Matribus Annaneptis, inscriptie (CIL 
13, 8629), gewijd aan de Matres uit Wissen. Betekenis: ‘vriendelijke 
verwanten’ (onzeker) [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Matres Annaneptiae’ (Germ.); God: ‘Moeders, de 
vriendelijke verwanten’ (Annaneptiae) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan de Matres Annaneptiae uit Wissen (CIL 13, 8629) (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Anvallus: Aug[usto] sacr[um] / deo Anvallo / 
C[aius] Secund[ius] Vi / talis App / gutuater / d[e] s[uo] p[osuit] ex voto, 
inscriptie (CIL 13, 11226) op een altaar uit Autun (dép. Saône-et-Loire), gewijd 
aan de god Anvallus door een gutuater. De afkorting App kan apparitor 
betekenen. De vertaling luidt als volgt: ‘Wijding aan Augustus (de keizer) en 
aan de god Anvallus. Gaius Secundus Vitalis, religieus beambte, gutuater 
[heeft] uit eigen middelen [dit monument betaald] op grond van een gelofte.’ 
(bron: Yann Le Bohec, ‘Gutuater, nom propre ou nom commun?’, in: ws. 
persee.fr). Analyse: Anvallus < an ‘geen’ + ualus ‘heer, prins’, d.w.z. boven 
wie geen heer gesteld is, ‘gezagsvrij’ [zie Ivn: Anvallus (Kelt.) (god); God: 
‘Gezagsvrije’ (Anvallus) (Kelt.); Heerser: leider: term: ualus, an- (‘zonder 
heer’) (Anvallus) (god) (Kelt.);  Priester: term: gutuater (gall.) (Kelt.)] 

  59 

Latijnse termen: inscriptie: Apollo (2): Apollini Toutiorigi, inscriptie (CIL 13, 
07564) uit Wiesbaden, gewijd aan Apollo Toutiorix, de Gallische Apollo, 
bijgenaamd Teutates (of Toutates) (zie ook Teutates) [zie Ivn: Apollo (2): 
‘Toutiorix’, ~ (Kelt.) (god); God: ‘Stamvader’ (Teutates e.var.) (Kelt.)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Apollo (2): Deo Apollini et Sanct(a)e Siron(a)e, 
inscriptie (Ness-Lieb 00009) uit Hochscheid (Du.), gewijd aan Apollo (2) en 
Sirona [zie Ivn: Apollo (2) (Gr. benaming van een Kelt. god); Ivn: Sirona (Kelt.) 
(godin)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Artaius: Mercurio / Aug(usto) Artaio, inscriptie 
(CIL 12, 2199) uit Beaucroissant (dép. Isère), gewijd aan de god Mercurius 
Artaius, die dan de mogelijke tegenhanger zou zijn van de godin Artio (zie 
aldaar) [zie Ivn: Mercurius (3): ‘Artaius’, ~ (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Arvagastae: Matronis Arvagastis, inscriptie (CIL 13, 
7855), gewijd aan de Matronae, op een wijsteen uit Müddersheim. Analyse: 
mogelijke betekenis: onbekend, maar Nico Roymans (‘Tribal societies in 
northern Gaul’) denkt dat Arvagast mogelijk de naam is van een werkelijke of 
mythische voorvader [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Matronae Arvagastae’ (Germ.); God: ‘Moeders van Arvagast’ 

  49 
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(Matronae Arvagastae) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de 
Matronae Arvagastae uit Müddersheim (CIL 13, 7855) (Germ.)] 

Latijnse termen: inscriptie: Atesmerius: D[eo] Atesmeri / o, inscriptie (CIL 13, 
03023) op een voetstuk van een standbeeld uit Meaux (dép. Seine-et-Marne) 
[zie Ivn: Mercurius (3): ‘Adsmerius’ = ‘Atesmerius’ (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Atesmerta: Atesmert[a], inscriptie (ILTG 00414) op 
een altaar uit Le Corgebin (bij Chaumont, dép. Haute-Marne, het woongebied 
van de Lingones), gewijd aan de godin Atesmerta, blijkbaar een onafhankelijke 
godin, maar semantisch wel verwant met Rosmerta en Adsmerius/Atesmerius 
[zie Ivn: Atesmerta (Kelt.) (godin)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Audrinehae: Matronis Audrinehis (of 
Audrinehabus) inscripties (Ikoeln 00122/3/5/6/7), gewijd aan de Matronae 
met een ‘schenkster’-bijnaam, op een wijstenen uit Keulen. Analyse: 
mogelijke betekenis: ‘de goddelijke bijstand verlenenden’: dissimilatie < 
*Auð(a)ninehae ~ germ. aud- > os. ōdan, oe. eaden, on. auðinn ‘door het 
noodlot verleend’ (in gunstige zin) (De Vries, Gutenbrunner) [zie Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matronae Audrinehae’ (Germ.); 
God: ‘Moeders van goddelijke bijstand’ (Matronae Audrinehae) (Germ.); 
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Audrinehae uit Keulen 
(Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Aufaniae: Matronis Aufanis (of Aufaniabus) e.d., 
inscripties, gewijd aan de Matronae op wijstenen uit diverse plaatsen langs de 
Rijn. Analyse: mogelijke betekenis: ~ obana, ofan ‘hooggelegen legerkamp’ 
(Kauffmann) [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Aufaniae’ (Germ.); God: ‘Moeders van de hooggelegen plaatsen’ 
(Matronae Aufaniae) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de 
Matronae Aufaniae uit diverse plaatsen (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Augustae: Matr[is] Aug[ustis], inscriptie (CIL 13, 
01762) op een wijsteen met de godinnen in reliëf uit Lyon, gewijd aan de 
Matres Augustae door de arts Phlegon benadrukt [zie Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matres Augustae’ (Kelt.); Steen: 
heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Augustae uit Lyon (CIL 13, 01762) 
(Kelt.); Kunst en schrift: voorstelling: Matres Augustae met fruit en vis op hun 
schoot, op een wijsteen uit Lyon (Kelt.)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Augustae: Matris Aug[ustis] ex stipe annua 
denariorum XXXV et d[onis], inscriptie (CIL 12, 2388) uit Aoste, gewijd aan de 
Matres Augustae door soldaten [zie God: groep: godentriade van 
moedergodinnen: ‘Matres Augustae’ (Kelt.)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Augustae: Matris August[is], inscriptie (CIL 12, 
1824) op een altaar uit Vienne, gewijd aan de Matres Augustae. Analyse: lat. 
augustus ‘gezegend’, ‘verheven’, een epitheton dat het heilbrengende 
karakter van de godinnen benadrukt [zie God: groep: godentriade van 
moedergodinnen: ‘Matres Augustae’ (Kelt.); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan de Matres Augustae uit Vienne (CIL 12, 1824) (Kelt.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Aumenahenae: Matribus (of Matronis) 
Aumenahenis, inscripties (CIL 13, 12054 en 8215), gewijd aan de Matres uit 
Keulen. Betekenis: ~ Oumena, een rivier bij Bad Ems (onzeker) [zie 
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matres 
Aumenahenae’ (Germ.); God: ‘Moeders van de Oumena’ (Aumenahenae) 
(Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Aumenahenae  
uit Keulen (CIL 13, 12054 en 8215) (Germ.)] 

  49 
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Latijnse termen: inscriptie: Aur(elius?) Vinu(...) FVKDEN, inscriptie (CIL 13, 
8163a) op een steen met een reliëfafbeelding van een persoon en bomen uit 
Gleuel, gewijd aan goden die volgens De Vries een relatie hebben met bomen 
[zie God: boomgod] 

  59 

Latijnse termen: inscriptie: Axsinginehae: Matronis Axsinginehis, inscriptie 
(CIL 13, 8216), gewijd aan de Matronae uit Keulen. Betekenis: mogelijk ~ got. 
ahs ‘aar’. Günter Neumann (‘Namenstudien zum Altgermanischen’) verbindt 
dit woord met een plaatsnaamaanduiding –ingi-, zodat *Ahsingi- ontstaat. 
Vergelijk os. Gutingi (= Göttingen), Elsing in Beieren en namen, geassocieerd 
met graanakkers, zoals Ahrenfeld (Sleeswijk-Holstein) en Ehrenthal 
(Oostenrijk). Concluderend is er sprake van de ‘Moeders van *Ahringen’, een 
gereconstrueerde naam van een plaats bij Keulen [zie Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matronae Axsinginehae’ 
(Germ.); God: ‘Moeders van Ahsinge’ (Matronae Axsinginehae) (Germ.); Steen: 
heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Axsinginehae Uit Keulen (CIL 
13, 8216) (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Baldruus Lobbonus: [Deo (H)erc] oul(eo) 
Macusa(n)o Baldruo Lobbo(no) sol(verunt) decur(iones) Vabusoae deo 
Lobbo(no) Boruoboendoae v.s.a.l., inscriptie (AE 1977, 00539) uit Utrecht (3e 
eeuw). Baldruus Lobbonus is waarschijnlijk fantasie  [zie Ivn: Baldr: Baldruus 
Lobbonus (Germ.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hercules 
Magusano, Baldruus Lobbonus, en de godinnen Borvoboendoa, Cobba en 
Vabusoa uit Utrecht (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Bellona: Bellonae, inscripties (CIL 13, 5351-5352 
en RIB 890) uit resp. Villards-d’Héria (Franse Jura), Villars-le-Grand (ten 
westen van Bern) en Old Carlisle (Engeland), gewijd aan de Keltische Bellona. 
Een inscriptie waarin naast Bellona Marti Augusti wordt genoemd, zoals De 
Vries beweerd, is niet bekend [zie Ivn: Bellona (2) (L/R benaming van een Kelt. 
godin)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Brixantus: Augu(sto) sacr(um) deo Brixant(o = U) 
propiti(o = U), inscriptie (CIL 13, 02812) op een sleutel uit Moulins-Engilbert 
(dép. Nièvre, bij Autun). Brixantus is misschien de god van de stam der 
Brixantai of Brixentes. De naam is dan ook verwant met Brixen (= Bressanone), 
Brixellum (= Brescello) en Brixia (= Brescia), alledrie plaatsen in N-Italië: < 
kelt. brig ‘hoog’ (bron: W.H. Roscher, ‘Ausführliches Leksikon der griechischen 
und römische Mythologie’) [zie Ivn: Brixantus (Kelt.) (god); God: ‘God van de 
Brixentes’ (Brixantus) (Kelt.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Burorina: deae Burorine quod votum fecit, laetus 
pro se et suis p(osuit), onduidelijke inscriptie (CIL 13, 8775 = R. 2677), gewijd 
aan de godin Burorina uit Westkapelle. De betekenis van de naam is 
onduidelijk: 1. ~ oe. byrele ‘geefster’ (Kern), 2. ~ Burr, Buri, dus misschien 
‘de oermoeder’ (Steuding), 3. mogelijk Keltisch (De Vries) [zie Ivn: Burorina 
(Germ.) (godin); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Burorina uit 
Westkapelle (CIL 13, 8775 = R. 2677) (Germ.); Beroep en functie: gever: term: 
byrele (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Cantismerta: Cantismert[a], inscriptie (CIL 12, 
00131) op een altaar uit Lens bij de kapel van Saint-Clément, Zwitserland (en 
dus niet uit het Franse dép. Alpes-Maritimes, zoals De Vries beweert) [zie Ivn: 
Cantismerta (Kelt.) (godin)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Cathubodva / Badb: [C]athuboduae Aug[ustae], 
inscriptie (CIL 12, 02571) uit Mieussy (dép. Haute-Savoie), gewijd aan de godin 
Cathubodva, wier naam betekent ‘Bodva van de slag’ en daarom gelijkgesteld 
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kan worden met de Ierse oorlogsgodin Badb [zie Ivn: Badb ingen Ernmaiss 
(Kelt.) (godin); Ivn: Badb: Cathubodva (Kelt.) (godin)] 

Latijnse termen: inscriptie: Cernunnos: [C]ernunnos / Castor [Pollux] 
Smert[ull]o[s], inscriptie (CIL 13, 03026) op de zuil van de Nautae Parisiaci uit 
Parijs, gewijd aan de Keltische god Cernunnos. Alleen op dit monument is 
Cernunnos naam vermeld; de C is verdwenen, maar is bekend uit een kopie 
[zie Ivn: Cernunnos (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Deusoniensis ‘van Doesburg’, volgens E. Norden 
een epitheton van de Germaanse god Hercules die in Deuso = Doesburg werd 
vereerd en wiens legende op een munt van keizer Postumus staat afgebeeld 
[zie Ivn: Hercules (2): ‘Deusoniensis’, - (Germ.) (god)] 

  46 

Latijnse termen: inscriptie: Diana (3): (…) templ(u)m sanctissimae deae Dianae 
ponendum curavit, inscriptie CIL 13, 12036) uit Muffendorf (in Bad Godesberg 
(Bonn)), gewijd aan de Keltische godin Diana (3), voor wie tevens een tempel 
is gebouwd, zoals ook de tekst vermeldt [zie Ivn: Diana (3) (L/R benaming van 
een Keltische godin)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Dioscuren (3): Divanno / Dinomogetimaro / 
Martib(us), inscriptie (CIL 12, 04218) op een driegodensokkel uit Saint-Pons-
de-Thomières (vlgs De Vries uit La Graufesenque (Millau)), gewijd aan de 
Keltische dioscuren Martes Divanno en Dinomogetimaros [zie Ivn: Divanno 
(Kelt.) (tweelinggod); Ivn: Dinomogetimaros (Kelt.) (tweelinggod)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Epona: XV Kalendas Januarias Eponae, inscriptie 
(ILS 4917) uit Guidizzola (Noord-Italië) op een steen waarop een kalender is 
gegraveerd. Het betreft hier de datum waarop het Epona-feest gevierd werd. 
De datum komt overeen met 18 december, dus enkele dagen vóór de 
winterzonnewende (en niet, zoals De Vries beweert, op 24 december) [zie Ivn: 
Epona (Kelt.) (godin)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Fagus: Fago deo ‘aan de god Beuk’, inscripties (CIL 
13, 33, 223-225) op wijstenen uit Lugdunum Convenarum (mod. Saint-
Bertrand-de-Comminges) in de Pyreneeën. Dit zijn een voorbeelden van 
boomverering [zie Boom: beuk: ‘Fagus’ (L/R-Kelt.) (god); God: ‘Beuk’ (Fagus) 
(L/R-Kelt.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Fagus uit Lugdunum 
Convenarum (L/R-Kelt.); God: attribuut: beukgod; Boom: beuk: term: fagus 
(L/R); Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering: beuk] 

  59 

Latijnse termen: inscriptie: Fatae Dervones: Fatis Dervonibus ‘aan de Fatae 
van de eik’, inscriptie (CIL 05, 4208) op een wijsteen uit Brescia, gewijd aan 
de moedergodinnen van de eik; Fatae (evenals Parcae) is een titel van de 
moedergodinnen (bron: theses.univ-lyon2.fr/documents) [zie Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Fatae Dervones’ (Kelt.-L/R); 
God: ‘Noodlotsgodinnen van de eik’ (Fatae Dervones) (Kelt.-L/R); Steen: 
heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Fatae Dervones uit Brescia (CIL 05, 4208) 
(Kelt.)] 

  59 

Latijnse termen: inscriptie: fulgur: [fulgur] conditum, inscriptie (CIL 12, 
03023), gewijd aan de bliksem van de Gallische Jupiter op een altaar uit 
Montmirat (dép. Gard). Analyse: betekenis: ‘de bliksem is (hier) begraven’. Op 
de plek waar de bliksem de aarde had getroffen, begroef men de bliksem in de 
vorm van een vuursteen en men bouwde er een muurtje omheen (bron: dr. 
Z.C. de Boer, ‘Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid’: bidental) 
[zie Graf: 2. pers./obj.: bliksem: term: fulgur conditum (‘de bliksem is (hier) 
begraven’) (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Gabiae: … Gabiabus …, inscripties, gewijd aan de 

Matronae met een ‘schenkster’-bijnaam, op wijstenen uit diverse plaatsen. 
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Analyse: mogelijke betekenis: ‘de gevenden’, vgl. Dea Garmangabi, godin 

Gefjon, oi. gabim ‘ik geef’, gabī < ga-abī = lat. copia ‘overvloed, rijkdom’ 

(Karsten), got. gabei ‘rijkdom’ en de familienaam Alagaƀjōz ‘de vrijgevigen, 

de rijken’ (Von Grienberger). Andere betekenissen: 1. ala- is toponiemisch 

(Ihm), 2. gabiae ~ os. geban ‘oceaan’ (Kauffmann) [zie Godenstelsel: 

godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matronae Gabiae’ (Germ.); God: 

‘Moeders de alschenkenden’ (Alagabiae, Gabiae) (Germ.) + (Ollogabiae) 

(Kelt.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Gabiae (diverse 

plaatsen) (Germ.)] 
Latijnse termen: Inscriptie: Gabiae: Iunonibus Gabiabus, inscriptie (CIL 13, 
8192), gewijd aan de Matronen gecombineerd met een naam van een andere 
godinnengroep, op een wijsteen uit Keulen. Betekenis: ‘de Schenksters van 
levenskracht – de Alschenkenden’ [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade 
van moedergodinnen: ‘Matronae Iunones-Gabiae’ (Germ.); God: ‘Moeders, de 
Schenksters van levenskracht en de Alschenkenden’ (Matronae Iunones-Gabiae) 
(Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Iunones-
Gabiae uit Keulen (CIL 13, 8192) (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: Inscriptie: Gabiae: Iunonibus sive Gabiabus (…) domesticae, 
inscriptie (CIL 13, 8612), gewijd aan de Matronen gecombineerd met een naam 
van een andere godinnengroep, op een wijsteen. Betekenis: ‘de Schenksters 
van levenskracht of de Alschenkenden van het huis’ [zie Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matronae Iunones-Gabiae’ 
(Germ.); God: ‘Moeders, de Schenksters van levenskracht en de 
Alschenkenden’ (Matronae Iunones-Gabiae) (Germ.); Steen: heilige opgerichte 
~: wijsteen aan de Matronae Iunones-Gabiae (CIL 13, 8612) (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Garmangabi(s): Deae Garmangabi, inscriptie (RIB 
1074 = Eph. ep. IX, 1135), gewijd aan de godin Garmangabi(s) door Sueben uit 
het gebied van de Neckar. 
Analyse: a. garman-: 1. < ger- + med. part., dus ‘bereidwillig’ (ouder 
onderzoek), 2. < ga + ermana (med. part.), dus ‘groot’ (Much), 3. < *ger- + 
men, dus ‘het begeerde’ (Siebs), 4. ‘Germaans’ (Schnetz); b. –gabi(s): 1. < 
*gabī ‘geefster’, 2. < *gabis ‘rijkdom’; c. Garmangabi(s) = 1. ‘de geefster van 
het begeerde’ (Siebs), 2. vergelijkbaar met Friagabi (‘de genadig gevende’) 
(Von Grienberger), 3. een zegenschenkende godin, zoals Gefjon (De Vries) 
[zie Ivn: Garmangabis (Germ.) (godin); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen 
aan Garmangabi(s) uit Lanchester (RIB 1074 = Eph. ep. IX, 1135) (Germ.); 
Karakter en gedrag: wil: bereidwilligheid: term: ger* (Germ.); Heerschappij: 
gezag: verhevenheid: term: ermina-*, *ermana- (Germ.); Karakter en gedrag: 
begeerte: term: ger* (Germ.); Beroep en functie: gever: term: gabī* (Germ.); 
Welzijn en ziekte: rijkdom: term: gabis* (Germ.); God: ‘Schenkster’ 
(Garmangabi(s)) (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Gavadiae: Matronis Gavadiabus, inscripties (CIL 
13, 7885-88 e.a.), gewijd aan de Matronae, op wijstenen uit Jülich en 
Mönchengladbach. Analyse: mogelijke betekenissen: 1. ~ got. wadi ‘pand’, 
gawadjon ‘verloven’, dus Sponsales ‘godinnen van de verloving en het 
huwelijk’ (Kern), 2. ‘beschermsters van de eden en de verdragen’ (De Vries), 
3. ~ germ. wadan ‘waden’, dus relatie met een voorde (Helm), 4. Delamarre 
ziet in de naam kelt. *gavo- met onbekende betekenis (bron: ws. theses.univ-
lyon2.fr/documents), 5. Theo Vennemann (in: ‘Nordwestgermanisch’, red. E. 
Marold, Chr. Zimmermann) beschouwt de naam als een toponiem, want de 
etym. zou aansluiten bij dorpsnamen als Gevenich en Gevelsdorf [zie 
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matronae 
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Gavadiae’ (Germ.); God: ‘Moeders van verloving en huwelijk’ (Matronae 
Gavadiae) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae 
Gavadiae uit Jülich en Mönchengladbach (Germ.)] 

Latijnse termen: inscriptie: Gesahenae: Matronis Ettrahenis et Gesahenis, 
inscriptie (CIL 13, 7895), gewijd aan de Matronae uit Bettenhoven. Betekenis: 
1. ‘Matronen van de gezaaide akkers’ (onzeker), 2. afgeleid van het toponiem 
Gesacum (Theo Vennemann in: ‘Nordwestgermanisch’, red. E. Marold, Chr. 
Zimmermann), 4. afgeleid van een riviernaam Gesa (Günter Neumann 
(‘Namenstudien zum Altgermanischen’)), 5. < *gēsa (oe. gæsne, ohd. geisinī 
‘onvruchtbaarheid’, mnd. gēst ‘hooggelegen heideland’), dus ‘moeders van de 
heide’ (Reallexikon der germanischen Altertumskunde, vol 19, red. Johannes 
Hoops), 6. afgeleid van de Gallische stamnaam Gaesati < kelt. gaiso- ‘speer’ 
(Delamarre, ws. theses.univ-lyon2.fr/documents) [zie Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matronae Gesahenae’ (Germ.); 
God: ‘Moeders van de Gaesati’ (Matronae Gesahenae) (Germ.); Steen: heilige 
opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Gesahenae uit Bettenhoven (CIL 13, 
7895) (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: gutuater: adlector (?)] ferrariar[um] gutuater, 
praefectus colon[iae], [3]/[3] qui antequam hic quiesco, liberos meos [3]/[3] 
utrosq[ue] vidi Nonn[ium] Ferocem Flam[inem] IIvirum bis[, inscriptie (CIL 13, 
01577) op een steen, nu in de toren van de kathedraal van Le-Puy-en-Velay 
(dép. Haute-Loire). Het gaat om een gutuater, die verbonden was met de 
ijzermijnen en praefect van de colonia. Hij heeft deze inscriptie blijkbaar uit 
dankbaarheid laten aanbrengen, want hij zegt dat hij, voordat hij zich hier te 
ruste heeft gelegd, heeft mogen meemaken dat zijn beide zonen goed zijn 
terechtgekomen: een is in ieder geval flamen geworden (bron: Yann Le Bohec, 
‘Gutuater, nom propre ou nom commun?’, in: ws. persee.fr) [zie Priester: 
term: gutuater (gall.) (Kelt.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: gutuater: C[ai] Sulp[ici] M[arci] fil[ii] Galli 
omnibus / honoribus apud suos funct[ti] / IIvir[i] q[uinquennalis] flaminis 
Aug[usalis] P[3]OGEN (?) / dei Moltini gutuatri (?) Mart[is] sevir cui ordo quod 
esset civ[is] / optimus et innocentissimus / statuas publ[icas] ponendas 
decrev[it] //], inscriptie (CIL 13, 02585) op de sokkel van een standbeeld uit 
Mâcon (dép. Saône-et-Loire). De vertaling luidt: ‘[Standbeeld] van Gaius 
Sulpicius Gallus, zoon van Marcus, bekleed met hoge functies bij de zijnen. 
[Hij was] tweeman, quaestor [of: tweeman gedurende vijf jaar], flamen, augur 
[of: flamen van Augustus, i.e. de keizer], p.ogen (?) van de god Moltin, 
zesmaal gutuater van Mars. Aangezien hij zich heeft bewezen als een 
voortreffelijk en zeer gulle medeburger, heeft de gemeenteraad besloten op 
kosten van de stad standbeelden voor hem op te richten.’ (bron: Yann Le 
Bohec, ‘Gutuater, nom propre ou nom commun?’, in: ws. persee.fr) [zie 
Priester: term: gutuater (gall.) (Kelt.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Haeva zie Hercules (2): Herculi Magusano et 
Haevae 

  - 

Latijnse termen: inscriptie: Hamavehae: Matronis Hamavehis, inscriptie (CIL 
13, 7864), gewijd aan de Matronen met een topografische bijnaam, betrekking 
op een volk, op een wijsteen uit Jülich. Een van de weinige Matronae-
inscripties. Analyse: mogelijke betekenis: ‘de Matronen van de Chamaven’ [zie 
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matronae 
Hamavehae’ (Germ.); God: ‘Moeders van de Chamavi’ (Matronae Hamavehae) 
(Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Hamavehae uit 
Jülich (CIL 13, 7864) (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Hariasa: Deae Hariasae, inscriptie (CIL 13, 8185), 
gewijd aan de godin Hariasa uit Keulen. Analyse: ~ *haria- of *hari- met s-
suffix, dus een oorlogsgodin. Vergelijk Harimella [zie Ivn: Hariasa (Germ.) 
(godin); God: ‘Legerleidster’ (Hariasa) (Germ.); Sociologie: gemeenschap, 
militaire: term: harja* (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Harimella: Deae Harimellae, inscriptie (CIL 7, 1065 
= RIB 2096), gewijd aan de godin Harimella uit Birrens door de architect 
Gamidiahus. Analyse: a. hari ~ *haria- ‘leger’ (zie Hariasa); b. –mella 
(onduidelijk): 1. ~ Harimalla in pago Hasbaniense, dus een plaats van de 
gekeltiseerde Germaanse Tungri (E. Schröder), 2. de plaatsnaam Harimalla < 
*harimaþla, dus geen verband met de godin (Much); c. Harimella is een 
oorlogsgodin die waarschijnlijk door de Tungri vereerd werd (De Vries) 
[zie Ivn: Harimella (Germ.) (godin); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan 
Harimella uit Birrens (CIL 7, 1065) (Germ.); Sociologie: gemeenschap, 
militaire: term: harja* (Germ.); Ivn: Engis: Harimalla = mod. Hermalle-sous-
Huy (Be.) (wijk) (topogr., tZWv Luik (stad), Luik)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Hercules (2): Herculi Magusano et Haevae Ulpi(us) 
Lupio et Ulpia Ammava pro natis v.s.l.m., inscriptie (CIL 13, 8705), gewijd aan 
Hercules (2) Magusanus en de godin Haeva uit Malburg (in de insula Batavorum, 
i.e. de Betuwe) door Ulpius Lupio en Ulpia Ammava voor hun kinderen. 
Analyse: Indien Haeva Germaans is, dan is haeva = *haiwa ~ germ. *hīwan 
‘huwen’; ze is dan een beschermgodin van kinderen, zoals Frīja. Ze hoeft niet 
de gemalin van Donar te zijn [zie Ivn: Haeva (Germ.) (godin); Steen: heilige 
opgerichte ~: wijsteen aan Hercules (2) Magusanus en de godin Haeva uit 
Malburg (bij Tiel) (CIL 13, 8705) (Germ.); Huwelijk: term: hīwan* (vb.) 
(Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Hercules (2): Magusano Hercul(i) sacru(m) Flav(u)s 
Vihirmatis fil(ius) [s]ummus magistra(tus) [c]ivitatis Batavor(um) v.s.l.m. ‘aan 
Hercules Magusanus gewijd door Flavus, de zoon van Vihirmates, de hoogste 
magistraat van het gebied der Bataven’, een titel die toekomt aan een zekere 
Flavus, die een altaar aan Hercules Magusanus wijdde. De inscriptie (CIL 13, 
08771) komt uit Ruimel [zie Instelling en organisatie: ambt: summus 
magistratus civitatis Batavorum (‘de hoogste magistraat van het gebied der 
Bataven’) (L/R); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hercules (2) 
Magusanus uit Ruimel (CIL 13, 08771) (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Hercules (2): Magusanus, epitheton van de 

Germaanse god Hercules die vooral in het Neder-Rijngebied door soldaten uit 

het Romeinse leger vereerd werd. De betekenis van zijn bijnaam is 

onduidelijk. Inscripties zijn gevonden o.a. in Rome (CIL 6, 31162), Falkirk 

(Schotland) (CIL 7, 1090), Bonn (CIL 13, 8010), Deutz (CIL 13, 8492), Xanten 

(CIL 13, 8610), Ruimel (bij St. Michielsgestel) (CIL 13, 8771), Malburg (bij Tiel) 

(CIL 13, 8705), Westkapelle (CIL 13, 8777)  [Ivn: Hercules (2): ‘Magusanus’, - 

(Germ.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hercules (2) 

Magusanus enz. (Germ.)] 

  46 

Latijnse termen: inscriptie: Hercules (3): Herculi Saxano e.var. ‘van de 
steenhouwers’, inscripties (bijv. CIL 13, 07719 uit Brohl), gewijd aan Hercules 
Saxanus, een epitheton van een waarschijnlijk Romeins-Gallische god die in de 
streek van Bonn, Koblenz en Moesel door steenhouwers vereerd werd [zie Ivn: 
Hercules (3): ‘Saxanus’, - (Kelt.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen 
aan Hercules (3) Saxanus uit Brohl (CIL 13, 07719) (Germ.)] 

  46 

Latijnse termen: inscriptie: Hludana: Deae Hludanae conductores piscatus 
mancipe Q(uinto) Valerio Secundo v.s.l.m., inscriptie (CIL 13, 8830), gewijd 
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aan de godin Hludana door ‘de pachters van de visserij, onder 
verantwoordelijkheid van Quintus Valerius Secundus’ op een wijsteen uit 
Beetgum. In andere inscripties (uit Birten, Holdoorn, Monterberg, Iversheim) 
kan de schrijfwijze van Hludana iets afwijken. 
Analyse: 1. ~ Holda en de Holden (Kauffmann, Helm, Güntert e.a.), 2. ~ IE 
*kluto- ‘beroemd’ (Müllenhoff), 3. Ontlening van Hludana door Noord-
Germanen, die haar vervolgens Hlóðyn of Hlöðyn noemden, bekend als 
aardgodin en de moeder van Thor. Hludana is een aard- en 
vruchtbaarheidsgodin uit Friesland en het Neder-Rijngebied (De Vries), maar 
niet een godin van de visserij 
[zie Ivn: Hludana (Germ.) (godin); Ivn: Jörð: ‘Hlöðyn = Hlóðyn’ (Germ.) 
(godin); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hludana uit Beetgum 
(Friesland) (CIL 13, 8830) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan 
Hludana uit Birten (bij Xanten) (CIL 13, 8611) (Germ.); Steen: heilige 
opgerichte ~: wijsteen aan Hludana uit Holdoorn (bij Nijmegen) (CIL 13, 8723) 
(Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hludana uit Monterberg (bij 
Kalkar) (CIL 13, 8661) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan 
Hludana uit Iversheim (bij Münstereifel) (CIL 13, 7944) (Germ.)] 

Latijnse termen: inscriptie: Idban? Gabia: Deae Idban[s] Gabiae sacrum ex 
[i]mp(erio) P(ublius) Albanius Primu[s] s(olvit) l(ibens) [merito], inscriptie (CIL 
13, 7867), gewijd aan de godin Idban? Gabia op een wijsteen uit Bonsdorf 
(gem. Piers) door Publius Albanius Primus. De betekenis van de naam Idban is 
onbekend. Gutenbrunner en De Vries lezen Idiangabiae, de dat. sg. van 
Idiangabia; Simek Idban? Gabia (nom.); en Epigr.DB Idbans Gabiae (dat. sg.) 
[zie Ivn: Idban? Gabia (Germ.) (godin); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen 
aan Idban(s Gabiae) uit Bonsdorf (Piers) (CIL 13, 7867) (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: Inscriptie: Iunones zie 1. Gabiae: Iunonibus Gabiabus, 2. 
Gabiae: Iunonibus sive Gabiabus 

  - 

Latijnse termen: inscriptie: Julineihiae: Matronis Iulineihiabus, inscriptie (CIL 
13, 7882), gewijd aan de Matronae met een topografische bijnaam op het 
suffix –nehiae, -neihiae of –nehae. Analyse: mogelijke betekenis: ‘(de 
Matronae van) Iuliacum > nhd. Jülich’ [zie Godenstelsel: godengroep: 03. 
triade van moedergodinnen: ‘Matronae Julineihiae’ (Germ.); God: ‘Moeders 
van Iuliacum’ (Matronae Julineihiae) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan de Matronae Julineihiae (CIL 13, 7882) (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Jupiter (3): IOM Arubiano…, inscriptie (CIL 03, 
05580), gewijd aan Jupiter Arubianus op een altaar uit Pittenhart, Beieren. 
Analyse: de betekenis van Arubianus, van oorsprong misschien een locale god, 
is onbekend [zie Ivn: Jupiter (3): ‘Arubianus’, ~ (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Jupiter (3): IOM ET N.AVG, inscriptie (CIL 13, 
03527), gewijd aan Jupiter (3) en keizer Augustus op een beeld uit Landouzy-
la-Ville (dép. Aisne). Analyse: tekst: Iovi Optimo Maximo et numini Augusti [zie 
Ivn: Jupiter (3) (L/R benaming van een Kelt. god); Augustus (L/R) (keizer)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Jupiter (3): IOM Sucaelo …, inscriptie (CIL 13, 
06730), gewijd aan Jupiter Sucaelus op een stèle uit Mainz. Analyse: Sucaelo < 
kelt. sucellos ‘die goed slaat’ [zie Ivn: Jupiter (3): ‘Sucaelus’, ~ (Kelt.) (god); 
Kelt. termen: sucellos] 
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Latijnse termen: inscriptie: Jupiter (3): IOM Uxellimo …, inscriptie (CIL 03, 
05145), gewijd aan Jupiter Uxellimus op een altaar uit Laško, Slovenië. 
Analyse: Uxellimo (‘de zeer verhevene’) < kelt. uxellos ‘hoog, verheven’ en is 
waarschijnlijk een vertaling van het lat. culminalis, eveneens een bijnaam van 
Jupiter (bron: Marjeta Šašel Kos) [zie Ivn: Jupiter (3): ‘Uxellimus’, ~ (Kelt.) 
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(god); Kelt. termen: uxellos; Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: 
uxellimus (superl.) (L/R-Kelt.)] 

Latijnse termen: inscriptie: Jupiter (3): Iovi Accioni …, inscriptie (CIL 03, 
03428), gewijd aan Jupiter Accionis op een altaar uit Boedapest. Analyse: 
Volgens De Vries zou de toponiem Accion verband houden met het Meer van 
Genève. Anderen, zoals J.P. Murphy, plaatsen de palus Accion in de Plaine de 
Fourques [zie Ivn: Jupiter (3): ‘Accionis’, ~ (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Jupiter (3): Iovi Candamio, inscriptie (CIL 02, 
02695), gewijd aan Jupiter Candamius op een onbekend voorwerp uit 
Candanedo (Noord-Spanje). Anderen (De Vries) lezen Cundamio, maar indien 
Candamio, dan kan de bijnaam naar een berg verwijzen of de ‘glanzendste’ 
betekenen (bron: Wolfgang Haase (red.), ‘Principat’) [zie Ivn: Jupiter (3): 
‘Candamius’, ~ (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Jupiter (3): Iovi Optimo Maximo, inscriptie (CIL 12, 
04179), gewijd aan de Gallische Jupiter op een altaar uit Lansargues (dép. 
Hérault) [zie Ivn: Jupiter (3): ‘Optimus Maximus’, ~ (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Jupiter: IOM et Genio loci, inscriptie (CIL 13, 
08494) op een steen met een afbeelding van een boom, gewijd aan goden die 
volgens De Vries een relatie hebben met bomen [zie God: boomgod] 

  59 

Latijnse termen: inscriptie: Lugoves: Lugovibus sacrvm L.L. Vrcico Collegio 
Svtorvm D.D., inscriptie CIL 02, 02818), gewijd aan de Lugoves uit Osma 
(Spanje), volgens De Vries een godenpaar waarvan Lug de belangrijkste was en 
dat optrad als beschermgodenpaar van de schoenmakers [zie Godenstelsel: 
godengroep: 02. dyade: ‘Lugoves’ (Kelt.)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Mahlinehae: Matronis Mahlinehis, inscriptie (CIL 
13, 8221), gewijd aan de Matronae, op een wijsteen uit Keulen. Analyse: 
mogelijke betekenis: ‘beschermsters van de eden en de verdragen’ (De Vries); 
etym.: ~ germ. mahl-, mahal- ‘gerechtsplaats’ (geen verband met ‘Mechelen’ 
(< Machlinium)) [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Matronae Mahlinehae’ (Germ.); God: ‘Moeders van de 
gerechtsplaats’ (Matronae Mahlinehae) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan de Matronae Mahlinehae uit Keulen (CIL 13, 8221) (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Maponus: Maponus / histrio RO Caba/lus decessit 
ann(orum) XXX, inscriptie (CIL 13, 05924) uit Bourbonne-les-Bains, gewijd aan 
Maponus. Analyse: de betekenis is vreemd: ‘Maponus, de comediant, Gabalus 
is overleden op dertigjarige leeftijd’ (bron: Yann le Bohec, ‘Inscriptions de la 
cité de Lingons’) [zie Ivn: Apollo (2): ‘Maponos’, ~ (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Mars (2): Deo Marti et duabus Alaisiagis et 
n(umini) Aug(usti) Germ(ani) cives Tuihanti cunei Frisorum 
Ver…Ser…Alexandriani v.l.m., inscriptie (RIB 1594 = Eph. ep. 7, 1041), gewijd 
aan Mars (2) Thingsus en de Alaisiagae uit Housesteads (muur van Hadrianus) 
door een groep Twentenaren. Vertaling: ‘Aan de god Mars en de twee 
Alaisiagae en de goddelijkheid van de keizer hebben de Germanen uit de 
civitas Twente, in de Cuneus Severianus Alexandrianus der Friezen te 
Vercovicum, hun gelofte ingelost, gaarne en met reden’. Zie ook bij Latijnse 
termen: inscriptie: Alaisiagae 
[zie Ivn: Mars (2): ‘Thingsus’, ~ (Germ.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan Mars (2) Thingsus uit Housesteads (muur van Hadrianus) (RIB 1594 
= Eph. ep. 7, 1041) (Eng.); Godenstelsel: godengroep: 02. dyade van godinnen: 
‘Alaisiagae’ (Germ.); Ivn: Tuihanti = wrsch. Tubantes (Germ.) (volk)] 

  44  49 

Latijnse termen: inscriptie: Mars (2): Deo Marti Thincso et duabus Alaesiagis 
Bede et Fimmilene et n(umini) Aug(usti) Germ(ani) cives Tuihanti v.s.l.m., 

  44  49 
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inscriptie (RIB 1593 = Dessau 4760 = Riese 2460),  gewijd aan Mars (2) Thingsus 
en de Alaisiagae uit Housesteads (muur van Hadrianus) door een groep 
Twentenaren. Vertaling: ‘Aan de god Mars Thingsus en de twee Alaisiagae Bede 
en Fimmilene en de goddelijkheid van de keizer hebben de Germanen uit de 
civitas Twentehun gelofte ingelost, gaarne en met reden’. Zie ook bij Latijnse 
termen: inscriptie: Alaisiagae 
[zie Ivn: Mars (2): ‘Thingsus’, ~ (Germ.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan Mars (2) Thingsus uit Housesteads (muur van Hadrianus) (RIB 1593 
= Dessau 4760 = Riese 2460) (Eng.); God: groep: godenpaar van godinnen: 
‘Alaisiagae’ (Germ.)] 

Latijnse termen: inscriptie: Mars (2): Marti Halamarð ‘aan Mars Halamarðus’, 
inscriptie (CIL 13, 8707), gewijd aan Mars (2) Halamarðus op een wijsteen uit 
Horn (Z-Limburg) [zie Ivn: Mars (2): ‘Halamarðus’, ~ (Germ.) (god); Steen: 
heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mars (2) Halamarðus uit Horn (Z-Limburg) 
(CIL 13, 8707) (Germ.)] 

  44 
 
 

 

Latijnse termen: inscriptie: Mars (3) en Nemetona: Marti et Nemetonae, 
inscriptie (CIL 13, 06131) uit Altrip, gewijd aan Mars en Nemetona [zie Ivn: 
Mars (3) (L/R benaming van een Kelt. god); Nemetona (Kelt.) (godin)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Mars (3) en Nemetona: Peregrinus / Secund(i) 
fil(ius) / civis Trever / Lucetio (!) / Marti et / Nemetona / vslm, inscriptie 
(CIL 07, 00036 = RIB 140) op een altaarsteen uit Bath, gewijd aan Mars 
Loucetius en Nemetona door een burger van de Treveres [zie Ivn: Mars (3): 
‘Leucetius’ = ‘Loucetius’ = ‘Loucius’, ~ (Kelt.) (god); Nemetona (Kelt.) (godin)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Mars (3) en Victoria: Marti L / [eu]cet(io) et Vi[c] / 
[t]oriae, inscriptie (CIL 13, 07512) uit Großkrotzenburg (bij Hanau), gewijd aan 
Mars Leucetius en Victoria (= Nemetona ?; vgl. inscriptie AE 2007, 01044 uit 
Eisenberg) [zie Ivn: rs (3): ‘Leucetius’ = ‘Loucetius’ = ‘Loucius’, ~ (Kelt.) (god); 
Ivn: Victoria (2) (L/R benaming van een Kelt. godin)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Mars (3): …iti Smer…Aug, inscriptie (ILLPRON 
00121) uit Großbuch, Karintië, gewijd aan Mars (3) Smertrios [zie Ivn: Mars (3): 
‘Smertrius’ (1), ~ (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Mars (3): Marti Smertrio, inscriptie (CIL 13, 11975) 
uit Liesenich aan de Moezel, gewijd aan Mars (3) Smertrios [zie Ivn: Mars (3): 
‘Smertrius’ (1), ~ (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Mars (3): Smert, inscriptie (CIL 13, 03026) op een 
zuil uit Parijs (gevonden onder de Notre Dame), gewijd aan o.a. Mars (3) 
Smertrios. De afbeelding laat een man zien met bliksemwapen, geheven tegen 
een slang [zie Ivn: Mars (3): ‘Smertrius’ (1), ~ (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Matres Africanis Italicis Gallicis: Mat. (Af(ricanis) 
Ita(licis) Ga(llicis), inscriptie (CIL 7, 238), gewijd aan de Matres met een 
topografische bijnaam, betrekking op een volk, op een wijsteen uit Eboracum 
(Engeland). Analyse: mogelijke betekenis: ‘de Matres van de Afrikanen, Italiërs 
en Galliërs’ [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres Africanis Italicis Gallicis’ (Kelt.); God: ‘Moeders van de Afrikanen, 
Italiërs en Galliërs’ (Matres Africanis Italicis Gallicis) (Kelt.); Steen: heilige 
opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Africanis Italicis Gallicis uit Eboracum 
(Engeland) (CIL 7, 238) (Kelt.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Matres Britannae: Matrib(us) Italis Germanis 
Gal(lis) Brit(annis) [A]ntonius [Lu]cretianus [b(ene)]f (icarius) co(n)s (ularis) 
rest(ituit), inscriptie (RIB 88), gewijd aan de Matres met een topografische 
bijnaam, betrekking op verschillende volkeren, op een wijsteen uit Venta 
Belgarum (Winchester) (Engeland). Analyse: vertaling: ‘Voor de Italische, 
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Germaanse, Gallische en Britannische moedergodinnen heeft Antonius 
Lucretianus, benificarius consularis, (deze wijsteen) hersteld’ [zie 
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matres Britannae’ 
(Kelt.); God: ‘Moeders van de Brittanniërs’ (Britannae) (Kelt.); Steen: heilige 
opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Britannae uit Venta Belgarum 
(Winchester) (Engeland) (RIB 88) (Kelt.)] 

Latijnse termen: inscriptie: Matres Frisiavae paternae: Matribus Frisavis 
Paternis, inscriptie (CIL 13, 8633), gewijd aan de Matres met een topografische 
bijnaam, betrekking op een volk, op een wijsteen uit Xanten. Analyse: 
mogelijke betekenis: ‘de Matres van de vaders der Frisiavonen’ [zie 
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matres Frisiavae 
paternae’ (Germ.); God: ‘Moeders van de vaders der Frisiavonen’ (Frisiavae 
paternae) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres 
Frisiavae paternae uit Xanten (CIL 13, 8633) (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Matres Gallaicae: Matres Gallaicae, inscriptie (Ihm 
396), gewijd aan de Matres met een topografische bijnaam, betrekking op een 
volk, op een wijsteen uit Coruna del Conde (Spanje). Analyse: mogelijke 
betekenis: ‘de Matres van de Gallaici (Galiciërs)’ [zie Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matres Gallaicae’ (Kelt.); God: 
‘Moeders van de Galiciërs’ (Matres Gallaicae) (Kelt.); Steen: heilige opgerichte 
~: wijsteen aan de Matres Gallaicae uit Coruna del Conde (Spanje) (Kelt.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Matres Glanicae: Glani et Glanicabus et Fortunae 
reduci, inscriptie (Espérandieu 08687), gewijd aan de god ‘Glanis en de Matres 
van Glanum en de teruggebrachte Fortuna’, op een wijsteen uit Glanum nabij 
een bron [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres Glanicae’ (Kelt.); God: ‘Moeders van Glanum’ (Glanicabus) (Kelt.); 
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Glanicae uit Glanum 
(Saint-Rémy-de-Provence) (Espérandieu 08687) (Kelt.); Ivn: Glanum (Frankr.) 
(archeol. site, bij Saint-Rémy-de Provence, tZv Avignon,  dép. Bouches-du-
Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Matres Obelenses: Matri(bu)s Aug(ustis) 
Obele(n)sibus, inscriptie (CIL 12, 02672), gewijd aan de Matres Obelenses van 
Obelum of Obela, op een wijsteen uit Alba Augusta Helviorum = mod. Alba-la-
Romaine (dép. Ardèche) volgens de Epigraphikdatenbank of uit Crossillac (dat 
zou liggen tussen Villeneuve-de-Berg en Lavilledieu) volgens andere bronnen; 
vgl. Otto Hirschfeld, ‘Inscriptiones Galliae Narbonensis Latinae’. De locatie van 
Obelum is onbekend; vgl. Ralph Haeussler, ‘Pouvoir et religion dans un paysage 
gallo-romain’ [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres Obelenses’ (Kelt.); God: ‘Moeders van Obelum’ (Obelenses) (Kelt.); 
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Obelenses uit Alba Augusta 
Helviorum (Alba-la-Romaine (dép. Ardèche)) (CIL 12, 02672) (Kelt.); Ivn: 
Obelum of Obela (Frankr.) (topogr., onbekende hist. plaats, vlgs Alfred Holder, 
Alt-celtischer Sprachschatz, 1904, Crossillac tussen Lavilledieu en Villeneuve-
de-Berg, dép. Ardeche, Auvergne-Rhône-Alpes), Obelensis (Obelenses, 
godinnen)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Matres Suebae: Matribus meis Germanis Suebis, 
inscriptie (CIL 13, 8224), gewijd aan de Matres met een topografische bijnaam, 
betrekking op een volk, op een wijsteen uit Keulen. Analyse: mogelijke 
betekenis: ‘de Matres van de Zwaben’ [zie Godenstelsel: godengroep: 03. 
triade van moedergodinnen: ‘Matres Suebae’ (Germ.); God: ‘Moeders van de 
Zwaben’ (Matres Suebae) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan 
de Matres Suebae uit Keulen (CIL 13, 8224) (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Matres Treverae: Matribus Treveris, inscriptie (CIL 
13, 8634), gewijd aan de Matres met een topografische bijnaam, betrekking op 
een volk, op een wijsteen uit Castra Vetera. Analyse: mogelijke betekenis: ‘de 
Matres van de Treveri’ [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Matres Treverae’ (Germ.); God: ‘Moeders van de Treveri’ 
(Matres Treverae) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de 
Matres Treverae uit Castra Vetera (CIL 13, 8634) (Germ.)] 
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Latijnse termen: Inscriptie: Matres: matribus suis, inscriptie (CIL 13, 7681), 
gewijd aan de Matres uit Andernach; een van de oudste wijstenen, aan deze 
godinnen gewijd [zie Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres uit 
Andernach (CIL 13, 7681) (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Matres-Campestres: Matrib. (…) Campestrib., 
inscriptie (CIL 7, 510, 1084), gewijd aan de Matres gecombineerd met een 
naam van een andere godinnengroep, op wijstenen uit Engeland. Betekenis: 
‘de Matres en de Legerplaatsgodinnen’. Voor de inscriptie CIL 7, 1084 zie ook 
Latijnse termen: inscriptie: Alatervae 
[zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matres-
Campestres’ (L/R-Kelt.); God: ‘Moeders en de de Legerplaatsgodinnen’ 
(Matres-Campestres) (L/R-Kelt.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de 
Matres-Campestres uit Engeland (CIL 7, 510, 1084) (L/R-Kelt.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Matres-Parcae: Matrib. Parc., inscriptie CIL 7, 
927), gewijd aan de Matres gecombineerd met een naam van een andere 
godinnengroep, op een wijsteen uit Engeland. Betekenis: ‘de Matres en de 
Noodlotsgodinnen’ [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Matres-Parcae’ (Kelt.); God: ‘Moeders en de 
Noodlotsgodinnen’ (Matres-Parcae) (L/R-Kelt.); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan de Matres Parcae uit Engeland (CIL 7, 927) (Kelt.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Matres-Suleviae: Matribus paternis et maternis 
meisque Sulevis, inscriptie (CIL 6, 31161), gewijd aan de Matres gecombineerd 
met een naam van een andere godinnengroep, op een wijsteen uit Rome. 
Betekenis: ‘de Matres van de vaders en de moeders, en mijn Suleviae’. Zie 
verder bij Latijnse termen: (Inscriptie: )Suleviae [zie Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matres-Suleviae’ (Germ.); God: 
‘Moeders en de Goede begeleiders’ (Matres-Suleviae) (Germ.); Steen: heilige 
opgerichte ~: wijsteen aan de Matres-Suleviae uit Rome (CIL 6, 31161) 
(Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Matres-Suleviae: matribus Sulevis, inscripties (CIL 
6, 31140 e.v.), gewijd aan de Matres gecombineerd met een naam van een 
andere godinnengroep, door de Equites singulares op wijstenen uit Rome. 
Betekenis: ‘de Matres-Suleviae’. Zie ook Latijnse termen: (Inscriptie: )Suleviae 
[zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matres-
Suleviae’ (Germ.); God: ‘Moeders en de Goede begeleiders’ (Matres-Suleviae) 
(Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres-Suleviae uit 
Rome (CIL 6, 31140 e.v.) (Germ.) 
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Latijnse termen: inscriptie: Matrona (= Marne): maceriem caementiciam circa 
hoc templum … Matronae, inscriptie (CIL 13, 05674) op een wijsteen uit de 
omgeving van Langres (Andemantunnum), gewijd aan de godin Matrona, d.i. de 
rivier de Marne. Analyse: Er is dus sprake van een tempel van de godin Matrona 
[zie Ivn: Matrona (1) = mod. Marne (1) (Frankr.-Kelt.) (rivier(godin), van 
Balesmes-sur-Marne (tNv Dijon) naar Charenton-le-Pont (bij Parijs), Grand Est, 
Hauts-de-France, Île-de-France)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Matronae Dervones: Matronis Dervonnis ‘aan de 
Matronae van de eik’, inscriptie (CIL 05, 5791) op een wijsteen uit Milaan, 
gewijd aan de moedergodinnen van de eik (bron: theses.univ-
lyon2.fr/documents) [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Matronae Dervones’ (Kelt.-L/R); God: ‘Moeders van de eik’ 
(Matronae Dervones) (Kelt.-L/R); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de 
Matronae Dervones uit Milaan (CIL 05, 5791) (Kelt.)] 

  59 

Latijnse termen: inscriptie: Matronae: Matronis sacrum, inscriptie (CIL 5, 
6641), gewijd aan de Matronae uit Pallanza; een van de oudste wijstenen, aan 
deze godinnen gewijd [zie Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de 
Matronae uit Pallanza (CIL 5, 6641) (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Matronae-Iunones: Matronis Iunonibus, inscripties 
(CIL 5, 3237, 5249, 5450), gewijd aan de Keltische Matronen gecombineerd 
met een naam van een andere godinnengroep, op wijstenen uit Noord-Italië. 
Betekenis: ‘de Moeders en Schenksters van levenskracht’, de 
beschermgodinnen van vrouwen en meisjes [zie Godenstelsel: godengroep: 03. 
triade van moedergodinnen: ‘Matronae-Iunones’ (Kelt.); God: ‘Moeders en 
Schenksters van levenskracht’ (Matronae-Iunones) (Kelt.); Steen: heilige 
opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae-Iunones uit div. plaatsen (Noord-Italië) 
(CIL 5, 3237, 5249, 5450) (Kelt.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Matronis Vediantibus resp. Numinibus Matrum 
Vedianteiarum, inscripties (CIL 05, 07872 resp. 07873), gewijd aan de Matres 
van de Keltische stam der Vediantii, op wijstenen uit Cemenelum (mod. Cimiez 
in Nice), gevonden in Tourrette-Levens [zie Godenstelsel: godengroep: 03. 
triade van moedergodinnen: ‘Matres Vediantiae’ (Kelt.); God: ‘Moeders van de 
Vediantii’ (Vediantiae) (Kelt.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de 
Matronae Vediantiae uit Cemenelum (mod. Cimiez in Nice) (CIL 05, 07872) 
(Kelt.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Vediantiae uit 
Cemenelum (mod. Cimiez in Nice) (CIL 05, 07873) (Kelt.); Ivn: Nikaia (2): 
Cemenelum = mod. Cimiez (Frankr.) (wijk) (topogr., tNOv Cannes, dép. Alpes-
Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur); Ivn: Vediantii (Lig.) (volk), Vediantius 
(Vediantiae, godinnen)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Matunus: Deo Matuno pro salute …, inscriptie (CIL 
07, 00995) uit het Romeinse fort Bremenium (nu High Rochester), gewijd aan 
de Keltische god Matunus tot heil van keizer Marcus Aurelius. Niet ver 
hiervandaan was er het fort Habitancum, later genoemd fort Risingham [zie 
Ivn: Matunus (Kelt.) (god en alg. persoonsnaam)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Medros: D[eo] Medru Matu/tina Cobnert[i filia], 
inscriptie (CIL 13, 06017) op een reliëf uit Brocomagus, mod. Brumath (dép. 
Bas-Rhin), niet ver van Haguenau, gewijd aan de Keltische god Medros. Het 
basreliëf stelt een man voor, met een speer in de linkerhand en de 
rechterhand steunend op een stierenkop [zie Ivn: Medros (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Medros: Deo Medrv, inscriptie (CIL 13, 06017) uit 
Brocomagus (mod. Brumath), gewijd aan de god Medros met helm en speer. 
Medros wordt in een andere inscriptie (Toutati Medurini) verbonden met 
Teutates (zie aldaar) [zie Ivn: Medros (Kelt.) (god) 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (2): CVRIOLEVD…ANO, inscriptie (CIL 13, 
7559), gewijd aan Mercurius (2) Leudisio (De Vries) uit Weisweiler; andere 
lezingen: ‘Leudiciano’ (Gutenbrunner), ‘Leudisiano’ (Von Grienberger), 
’Leudanus’ (Marstrander). De naam wijst waarschijnlijk naar de plaats 
Leudicum = Luik, dat niet ver van Weisweiler (bij Aken) ligt [zie Ivn: Mercurius 

  45 
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(2): ‘Leudisio’ = ‘Leudiciano’, ~ (Germ.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan Mercurius (2) Leudisio bij Weisweiler (CIL 13, 7559) (Germ.)] 

Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (2): Deo Mercuroi C. mabriano, 
inscriptie (CIL 13, 6742) AD 212, gewijd aan Mercurius Cimbrianus [zie Ivn: 
Mercurius (2): ‘Cimbrianus’, ~ (Germ.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan Mercurius (2) Cimbrianus bij de Main (CIL 13, 6742) (Germ.)] 

  45 

Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (2): Mercurio Cimbriano e.var., 
inscripties, gewijd aan Mercurius (2) Cimbrianus op de de Greinberg (bij 
Miltenberg) (CIL 13, 6604 en 6605), op de Heiligenberg (bij Heidelberg) (CIL 
13, 6402) en bij de Main (CIL 13, 6742) [zie Ivn: Mercurius (2): ‘Cimbrianus’, ~ 
(Germ.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mercurius (2) 
Cimbrianus op de de Greinberg (bij Miltenberg) (CIL 13, 6604) (Germ.); Steen: 
heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mercurius (2) Cimbrianus op de de Greinberg 
(bij Miltenberg) (CIL 13, 6605) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen 
aan Mercurius (2) Cimbrianus op de Heiligenberg (bij Heidelberg) (CIL 13, 6402) 
(Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mercurius (2) Cimbrianus bij 
de Main (CIL 13, 6742) (Germ.)] 

  45 

Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (2): Mercurio Gebrinio (e.var.), 
inscripties (Nesselhauf 00186 – 00195), gewijd aan Mercurius (2) Gebrinius op 
wijstenen uit Bonn (Münsterkirche), waarschijnlijk een Germaanse god wegens 
het voorkomen van inscripties, gewijd aan de Germaanse Matronae Aufaniae 
[zie Ivn: Mercurius (2): ‘Gebrinius’, ~ (Germ.) (god); Steen: heilige opgerichte 
~: wijsteen aan Mercurius (2) Gebrinius uit Bonn (Nesselhauf 00186 – 00195) 
(Germ.)] 

  45 

Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (2): Mercurio Regi, inscriptie (CIL 13, 
*01326), gewijd aan Mercurius (2) Rex op een wijsteen uit Nijmegen [zie Ivn: 
Mercurius (2): ‘Rex’ (1), ~ (Germ.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen 
aan Mercurius (2) Rex uit Nijmegen (CIL 13, *01326) (Germ.)] 

  45 

Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (2): MERCURIO…IAUSIO, inscriptie (CIL 
13, 08726), gewijd aan Mercurius Eriausius op een steen uit Ubbergen (bij 
Nijmegen). Riese leest ‘Erausio’ of ‘Friausio’ [zie Ivn: Mercurius (2): 
‘Eriausius’, ~ (Germ.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan 
Mercurius (2) Eriausius bij Ubbergen (CIL 13, 08726) (Germ.)] 

  45 

Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (3): Deo Mercurio Adsmerio, inscriptie 
(CIL 13, 01125) uit Poitiers, gewijd aan Mercurius (3) Adsmerius [zie Ivn: 
Mercurius (3): ‘Adsmerius’ = ‘Atesmerius’ (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (3): Deo Mercurio Nundinatori, inscriptie 
(CIL 13, 07569) op een reliëf uit Bierstadt (bij Wiesbaden), gewijd aan 
Mercurius (3) en misschien aan Rosmerta, want zij staat naast Mercurius 
afgebeeld, allebei met een caduceus in de hand. Analyse: De vertaling luidt: 
‘Aan de god Mercurius, de koopman’ [zie Mercurius (3): ‘Nundinator’, ~ (Kelt.) 
(god);  

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (3): Mercu[rio] Seno, inscriptie (CIL 13, 
06335) uit Pforzheim, gewijd aan Mercurius Seno(tensis?). Associaties met 
Senones (stam), Sena (Gall. eiland) en Senach (god) zijn vaag [zie Ivn: 
Mercurius (3): ‘Seno(tensius?)’, ~ (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (3): Mercurio Avernorigi of Arverno 
(e.a.), inscriptie (CIL 13, 6603), gewijd aan Mercurius (3) Avernus (of 
Avernorix) op de Greinberg door de vicani van het dorp. De naam wijst naar de 
Keltische Averni: Avernorigi betekent ‘koning der Averni’. Volgens De Vries is 
hij toch mogelijk een Germaanse god [zie Ivn: Mercurius (3): ‘Avernus’ = 
‘Avernorix’ (Kelt.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mercurius 
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(3) Avernus (of Avernorix) op de Greinberg (bij Miltenberg) (CIL 13, 6603) 
(Kelt.)] 

Latijnse termen: inscriptie: Minerva (2): Minervae Belisamae sacrum, inscriptie 
(CIL 13, 00008) uit St. Lizier, gewijd aan Minerva Belisama (zie verder bij Kelt. 
termen: Belisama) [zie Ivn: Minerva (2): ‘Belisama’, ~ (Kelt.) (godin)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Nehalennia: Deae Nehalenniae ob merces recte 
conservatas ‘aan de godin Nehalennia wegens het behoud van zijn koopwaar’, 
de reden die Marcus Secundus Silvanus op een altaarsteen heeft laten plaatsen 
voor de oprichting van deze steen ter ere van Nehalennia [zie Ivn: Nehalennia 
(Germ.) (godin); Marcus Secundus Silvanus (L/R-Germ.) (dedicant); Steen: 
heilige opgerichte ~: wijsteen aan Nehalennia uit Domburg (9 B) (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Nehalennia: Deae Nehalenniae Titus Calvisius 
Secundinus ob meliores actus ‘aan de godin Nehalennia (door) Titus Calvisius 
Secundinus wegens betere resultaten’, de reden die Titus Calvisius Secundinus 
op een altaarsteen heeft laten plaatsen voor de oprichting van deze steen ter 
ere van Nehalennia [zie Ivn: Nehalennia (Germ.) (godin); Titus Calvisius 
Secundinus (L/R-Germ.) (dedicant); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan 
Nehalennia uit Domburg (3 C) (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Nemetona: Loucetio Marti et Nemetona[e], 
inscriptie (CIL VII, 36) uit Bath, Engeland, gewijd aan Mars (3) en zijn 
begeleidster Nemetona [zie Ivn: Nemetona (Kelt.) (godin)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Nemetona: Marti et Nemetonae, inscriptie (CIL 
XIII, 6131) uit Altrip, Duitsland, gewijd aan Mars (3) en zijn begeleidster 
Nemetona [zie Ivn: Nemetona (Kelt.) (godin)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Nemetona: Nemeton(ae), inscriptie (CIL 13, 07253) 
op een bronzen plaatje uit Klein-Winterheim (bij Mainz), gewijd aan Nemetona 
door de hoogwaardigheidsbekleder Fabricius Veiento en zijn vrouw Attica (AD 
97) [zie Ivn: Nemetona (Kelt.) (godin)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Nersihenae: Matron[is] Vatviab[us] Nersihenis, 
inscriptie (CIL 13, 7883), gewijd aan de Matronae met een topografische 
bijnaam op het suffix –nehiae, -neihiae of –nehae. Analyse: mogelijke 
betekenis: ‘(de Matronae van) Nersa > Niers (riviernaam)’ [zie Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matronae Nersihenae’ (Germ.); 
God: ‘Moeders van de Niers’ (Matronae Nersihenae) (Germ.); Steen: heilige 
opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Nersihenae (CIL 13, 7883) (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Nodens: D. M. Nodonti; Deo Nudente M., 
inscripties (CIL 07, 00138 + 00140) uit Lydney Park, gewijd aan de Keltische 
god Nodens (de Ierse Nuadu). Analyse: betekenis: ‘aan de god Mars Nodens’ 
[zie Ivn: Nodens = Nodons = Nudens (L/R-Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Nodens: Devo Nodenti, inscriptie (CIL 07, 00139) 
uit Lydney Park, gewijd aan de Keltische god Nodens (de Ierse Nuadu). 
Analyse: betekenis: ‘aan de god Nodens’ [zie Ivn: Nodens = Nodons = Nudens 
(L/R-Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Ollogabiae: Ollog[abiabus], inscriptie (CIL 13, 
6751), gewijd aan de Matronae met een ‘schenkster’-bijnaam, op een 
waarschijnlijk Gallische wijsteen uit Mainz. Analyse: mogelijke betekenis: ‘de 
rijkelijk gevenden’; vgl. Gabiae [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Matronae Ollogabiae’ (Kelt.); God: ‘Moeders de 
alschenkenden’ (Alagabiae, Gabiae) (Germ.) + (Ollogabiae) (Kelt.); Steen: 
heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Ollogabiae uit Mainz (CIL 13, 
6751) (Kelt.)] 

  49 
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Latijnse termen: inscriptie: Parcae zie Latijnse termen: inscriptie: Matres-
Parcae 

  - 

Latijnse termen: inscriptie: Requalivahanus: Deo Requalivah / ano Q(uintus) 
Aprian(i)us / Fructus ex imp(erio) pro / se et suos v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m(erito), inscriptie (CIL 13, 8512), gewijd aan de god Requalivahanus door 
Quintus Aprianius Fructus (vlgs De Vries L. Aprianus, die vruchten offerde) ca 
200 AD uit Blatzheim (het gebied der Ubiërs). Requalivahanus was misschien 
een god van het dodenrijk en de vruchtbaarheid en zijn naam wordt meestal in 
verband gebracht met *rekwaz ‘duisternis’ (zie aldaar). Het kan ook een 
Keltische god zijn geweest [zie Ivn: Requalivahanus (Germ. (of Kelt.)) (god); 
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Requalivahanus uit Blatzheim (CIL 
13, 8512) (Germ.)] 

  48 

Latijnse termen: inscriptie: Ricagambeda: Deae Ricagambedae pagus 
Vella(v)us milit(ans) coh(orte) II Tung(orum) v.s.l.m., inscriptie (RIB 2107), 
gewijd aan de godin Ricagambeda door soldaten uit de pagus Vellaus 
(misschien = ‘Veluwe’) in de Coh. II Tungrorum. Zie ook de naburige inscriptie, 
gewijd aan Viradecdis [zie Ivn: Ricagambeda (Germ.-Kelt.) (godin); Steen: 
heilige opgerichte ~: wijsteen aan Ricagambeda uit Birrens (RIB 2107) (Germ.-
Kelt.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Robur: Deo Roburi et Genio loci ‘aan de god Eik en 
de plaatselijke genius’, inscriptie (CIL 13, 01112) uit Angoulême, gewijd aan 
de god van de Eik en de plaatselijke beschermgod. Dit is een voorbeeld van de 
verering van de eik door de Kelten [zie Boom: ‘Robur’ (L/R-Kelt.) (god); God: 
‘Eik’ (Robur) (L/R-Kelt.); Boom: eik: term: robur (L/R); Steen: heilige 
opgerichte ~: wijsteen aan Robur uit Angoulême (L/R-Kelt.); Cultus: 
vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering: eik] 
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Latijnse termen: inscriptie: Romanehae e.var.: Matronis Romanehis, inscriptie 
(CIL 13, 07973) uit Lommersum; Matron[is] Rumanahis, inscriptie (CIL 13, 
08149) uit Ullekoven; Matronis Rumnehis, inscriptie (CIL 13, 08531) uit Burgel. 
De meeste inscripties stammen uit het Eifel-gebied. Ze verwijzen naar de 
Romeinen [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres Romanehae (Rumanehae, Rumnehae)’ (L/R); God: ‘Moeders van de 
Romeinen’ (Romanehae, Rumanehae, Rumnehae) (L/R-Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Rudiobos: Aug[usto] Rudiobo sacrum / cur[ia] 
Cassiciate d[e] s[ua] p[ecunia] d[edit] …, inscriptie (CIL 13, 03071) op een 
bronzen paardenbeeldje uit Neuvy-en-Sullias (canton de Jargeau, 150-200 AD), 
gewijd aan de Keltische god Rudiobos door de Curatores Cassiciatenses (of de 
Curator templi Cassiciate) [zie Ivn: Rudiobos (Kelt.) (god)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Saitchamiae: Matron(is) Saithamia(bus) resp. 
Saitchamimi[s], inscripties (CIL 13, 7915 en 7916), gewijd aan de Matronae uit 
Hoven (bij Zülpich). Betekenis: mogelijk ~ on. seiðr ‘toverij’: ‘slechte toverij 
uitbannemd’ (Much, in: Günter Neumann,  ‘Namenstudien zum 
Altgermanischen’). Saitchamimi[s] heeft een oude dat. pl. –ms, -mis. Ook hier 
is de betekenis onbekend. [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Matronae Saitchamiae’ (Germ.); God: ‘Moeders, uitbanners 
van slechte toverij’ (Matronae Saitchamiae) (Germ.); Steen: heilige opgerichte 
~: wijsteen aan de Matronae Saitchamiae uit Hoven (bij Zülpich) (CIL 13, 7915 
en 7916)  (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Sandraudiga: Deae Sandraudigae cultores templi, 
inscriptie (CIL 8774), gewijd aan de godin Sandraudiga op een wijsteen uit 
Zundert door de ‘vereerders van haar tempel’. Deze cultores templi zijn 
waarschijnlijk doodgravers’ en gelijk aan het collegium funeraticium 

  49 
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‘begrafenisorganisatie’ (zie aldaar), wat sterke Romeinse invloed verraadt. 
Analyse van Sandraudiga: 1. Sandraudiga niet verwant aan Zundert, dus geen 
locale godin (Schönfeld), 2. a. sandr- ~ on. sannr, oe. sōð ‘waar’, b. –audiga ~ 
got. audags ‘rijkdom’; dus ‘de waarachtig en wezenlijk rijke en gelukkige’ 
(Von Grienberger, Gutenbrunner) (niet overtuigend), 3. *sundra- ‘bijzonder’, 
zodat *Sundrauda is ‘goddelijke eigenschap’ = Zundert (Gutenbrunner) 
[zie Ivn: Sandraudiga (Germ.) (godin); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen 
aan Sandraudiga uit Zundert (CIL 13, 8774) (Germ.); Ivn: Sunderda (Ne.) 
topogr., tZWv Breda, gem. Zundert, Noord-Brabant); Karakter en gedrag: 
bijzonderheid: term: sundra-* (Germ.); Karakter en gedrag: karakter: 
goddelijke natuur: term: sundrauda * (Gutenbrunner) (Germ.)] 

Latijnse termen: inscriptie: Sex Arbores: Sex arboribus ‘aan de zes bomen’, 
inscripties (CIL 13, 129), Sexsarbor deo ‘aan de god zesboom’ (CIL 13, 132), 
Sex arbori deo ‘aan de god zesboom’ (CIL 13, 175) op wijstenen uit Lugdunum 
Convenarum (mod. Saint-Bertrand-de-Comminges) in de Pyreneeën, gewijd aan 
de god van de Zes Bomen. Dit zijn voorbeelden van boomverering [zie Boom: 
‘Sex Arbores’ = ‘Sex arbor deus’ (L/R-Kelt.) (god); God: ‘Zesboom’ (Sex 
Arbores, Sex arbor deus) (L/R-Kelt.); God: attribuut: boomgod; Steen: heilige 
opgerichte ~: wijsteen aan Sex Arbores = Sex arbor deus uit Lugdunum 
Convenarum (L/R-Kelt.)] 

  59 

Latijnse termen: inscriptie: Sirona: Deae Ðironae, inscriptie (CIL 13, 04498) op 
een monument met haar afbeelding uit Saint-Avold bij Metz, gewijd aan de 
godin Sirona. De ð zou volgens Pedersen, Duval en Vendryes de 
klankcombinatie st of ts moeten aanduiden (De vindplaats is dus niet Sainte-
Fontaine (sic), zoals De Vries beweert) [zie Ivn: Sirona (Kelt.) (godin)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Suleviae: Sulevis of Sulevis deabus, inscripties 
(bijv. CIL 13, 7504), gewijd aan de Suleviae aan de Neder-Rijn, op wijstenen 
op diverse plaatsen. Deze namen worden niet steeds gecombineerd met Matres 
of Matronae. Zie ook Latijnse termen: inscriptie: Matres-Suleviae [zie 
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matres Suleviae’ 
(Germ.); God: ‘Moeders, de goede begeleiders’ (Matres Suleviae) (Germ.); 
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Suleviae uit diverse plaatsen aan 
de Neder-Rijn (Germ.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Sunucsal of Sunuxsal: Dea [S]unucsall (7912) of 
[D]eae [Sun]uxali (7795) enz., naam van een godin die in tien inscripties 
voorkomt bij de volgende plaatsen: Neuß, Keulen, Bonn, Remagen, Jülich (3), 
Zülpich (3). Ze is een stamgodin van de Sunuken, een Germaanse stam met een 
Keltische naam, bekend uit Plinius en Tacitus (de Sunuci) (Siebourg) 
[zie Ivn: Sunucsal = Sunuxal (Germ.) (godin); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan Sunucsal of Sunuxsal uit div. plaatsen (CIL 13, 08546, Neuß; 
08248, Keulen; 07795, Remagen; 07912, Embken; andere bij Bonn, Jülich, 
Zülpich) (Germ.); Ivn: Sunuci = Sunuken (Germ.) (volk)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Tanaros: Aranucno, inscriptie (CIL 13, 06094) uit 
Godramstein (bij Landau in der Pfalz), gewijd aan Jupiter Taranucnus [zie Ivn: 
Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) (Kelt.) (god)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Tanaros: Deo Taranucno, inscriptie (CIL 13, 6478) 
uit Heilbron, gewijd aan de Keltische god Tanaros [zie Ivn: Tanaros (Kelt.) 
(god); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Taranucnus (Germania 
superior) (CIL 13, 6478) (Kelt.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Tanaros: IOM Tanaro, inscriptie (CIL 07, 00168; RIB 
452) uit Deva Victrix (mod. Chester), gewijd aan de Keltische god Jupiter 
Tanaros [zie Ivn: Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) (Kelt.) (god); Steen: heilige 

  46  58 
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opgerichte ~: wijsteen aan Jupiter (3) O. M. Tanarus (Engeland) (CIL 7, 168; 
RIB 452) (Kelt.)] 

Latijnse termen: inscriptie: Tanaros: Iovi Taranuco, inscriptie (CIL 03, 02804) 
uit Scardona (Dalmatië), gewijd aan de Keltische god Jupiter Taranucus [zie 
Ivn: Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) (Kelt.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan Jupiter (3) Taranucus (Dalmatië) (CIL 3, 2804) (Kelt.)] 

  46  58 

Latijnse termen: inscriptie: Tanaros: Taranucno, inscriptie (CIL 13, 06478) uit 
Böckingen (in Heilbronn), gewijd aan Jupiter Taranucnus [zie Ivn: Jupiter (3): 
‘Tanaros’ (1) (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Teutates: Toutati Medurini, inscriptie (CIL 06, 
31182) uit Rome, gewijd aan Teutates Medros. Medros wordt ook als 
onafhankelijke god genoemd (zie aldaar) en in de vorm van de Ierse Midir [zie 
Ivn: Teutates: ‘Medros’, ~ (Kelt.) (god)] 

  58 

Latijnse termen: inscriptie: Teutonen: Inter Toutonos Cahi, inscriptie (CIL 13, 
06610) op de Greinberg (bij Miltenberg), getuigt van aanwezigheid van de 
Teutonen [zie Ivn: Teutones (Germ.) (volk)] 

  45 

Latijnse termen: inscriptie: Vacallinehae: Matronis Vacallinehis, zeer veel 
inscripties, gewijd aan de Matronae met een topografische bijnaam op het 
suffix –nehiae, -neihiae of –nehae. Analyse: mogelijke betekenis: ‘(de 
Matronae van) Wachelndorf of Waal (riviernaam)’ [zie Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matronae Vacallinehae’ (Germ.); 
God: ‘Moeders van de Waal’ (Matronae Vacallinehae) (Germ.); Steen: heilige 
opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Vacallinehae (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Vagdavercustis: Vagdavercusti, inscripties in 
diverse varianten op een voetstuk van een beeld uit Hemmen (Betuwe) (CIL 13, 
8805) en vier wijstenen resp.uit Keulen (CIL 13, 12057), Kalkar (CIL 13, 8662), 
Rindern (CIL 13, 8702 en 8703). De inscriptie uit Hemmen en Keulen zijn 
gewijd door hoge militairen. De godin Vagdavercustis werd in het gebied 
Neder-Rijn en Betuwe vereerd. 
Analyse: 1. Haar naam is moeilijk te verklaren (De Vries), 2. ‘de noodlot 
bepalende’ (Kern), 3. ‘de levenskracht gevende’ (Von Grienberger), 4. een 
godin des doods (Siebs), 5. ~ lat. virtus ‘deugd’, 6. ~ lat. virtus militaris 
(Much), 7. een godin van de wapendans (Gutenbrunner) 
[zie Ivn: Vagdavercustis (Germ.) (godin); Kunst en schrift: voorwerp: voetstuk 
van een beeld met inscriptie gewijd aan de godin Vagdavercustis (CIL 13, 8805) 
(L/R-Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Vagdavercustis uit 
Keulen (CIL 13, 12057) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan 
Vagdavercustis uit Rindern (CIL 13, 8702) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan Vagdavercustis uit Rindern (CIL 13, 8703) (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Vapthiae: Matribus Vapthiabus, inscriptie (CIL 13, 
8841), gewijd aan de Matres bij de Rijn. Betekenis: onbekend, maar Günter 
Neumann (‘Namenstudien zum Altgermanischen’) poogt de naam te verklaren 
als ‘met het gedraaide haar’, een bepaald kapsel: vgl. got. waips ‘krans’ en 
on. vaipa ‘vrouwelijke haardracht’ [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade 
van moedergodinnen: ‘Matres Vapthiae’ (Germ.); God: ‘Moeders van het 
gedraaide haar’ (Matres Vapthiae) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: 
wijsteen aan de Matres Vapthiae (CIL 13, 8841) (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Vatviae: Vatuims of Vatvims naast Vatuiabus, 
inscripties ((CIL 13, 7861a, 7883, 7892, resp. 7883-4, 7891, 7893), gewijd aan 
de Matronae met een topografische bijnaam op een oude dat. pl. –ms, -mis. 
Betekenis: ‘de bewaterenden’ (onzeker). Zie ook Latijnse termen: inscriptie: 
Nersihenae 

  49 
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[zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Matronae 
Vatviae’ (Germ.); God: ‘Moeders van het water’ (Matronae Vatviae) (Germ.); 
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Vatviae uit div. plaatsen 
(CIL 13, 7861a, 7883, 7892, resp. 7883-4, 7891, 7893) (Germ.)] 

Latijnse termen: inscriptie: Vihansa: Vihansae Q(uintus) Catius Libo Nepos 
centurio leg(ionis) III Cyrenaicae scutum et lanceam d(onum) d(edit), 
inscriptie (CIL 13, 3592), gewijd door Quintus Cattus, neef van Libus, centurion 
in het derde legioen uit Cyrenaica, door de donatie van zijn schild en zijn 
speer aan de godin Vihansa. Het plaatje is mogelijk bevestigd geweest aan het 
wapen. Vihansa kan verwant zijn aan germ. * vīhan ‘strijden’, ze is dan een 
oorlogsgodin [zie Ivn: Vihansa (Germ.) (godin); Kunst en schrift: voorwerp: 
plaat [bronzen] uit Tongeren met wij-inscriptie (CIL 13, 3592) (Germ.); Strijd 
en vrede: strijd: term: vīhan* (vb.) (Germ.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Viradecdis: 1. Deae (Vir)adecd(i civ)es Tungri (et) 
nautae, qu(i) Fectione (c)onsistunt v.s.l.m., inscriptie (CIL 13, 8815), gewijd 
door de Tungrische burgers en schippers, die in Fectio (Vechten) gevestigd 
zijn, 2. … Virodactis …, inscriptie (CIL 13, 6761) uit Mainz, 3. Virodacthi, 
inscriptie (CIL 13, 11944), gewijd door de pagus Nidensis en door de vicani 
August(iani) uit Trebur, 4. Deae Viradesthi, inscriptie (CIL 7, 1073 = RIB 2108), 
gewijd door de pagus Condrustis militans in de Coh. II Tungrorum uit Birrens 
(Engeland). Viradecdis is misschien een Keltische godin 
[zie Ivn: Viradecdis (Germ.-Kelt.) (godin); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen 
aan Viradecdis uit Vechten (CIL 13, 08815) (Germ.-Kelt.); Steen: heilige 
opgerichte ~: wijsteen aan Viradecdis uit Mainz (CIL 13, 6761) (Germ.-Kelt.); 
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Viradecdis uit Trebur (CIL 13, 11944) 
(Germ.-Kelt.); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Viradecdis uit Birrens 
(Eng.) (CIL 13, 1073 = RIB 2108) (Germ.-Kelt.)] 

  49 

Latijnse termen: inscriptie: Visucius: Visucio aedem cum signo …, inscriptie 
(CIL 13, 06404), gewijd aan de Keltische god Visucius op de Heiligenberg (bij 
Heidelberg). Soms wordt hij geïdentificeerd met Mars, maar meestal met 
Mercurius, welke naam hier echter ontbreekt [zie Ivn: Mercurius (3): ‘Visucius’ 
(2), ~ (Kelt.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Visucius op de 
Heiligenberg (bij Heidelberg) (CIL 13, 06404) (Kelt.)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Vulcanus (3): Deo Vol[cano] pro salute uic[anorum] 
Por[tuensium] et nau[tarum] Lig[ericorum], inscriptie (CIL XIII, 3105) uit 
Nantes, gewijd aan de Keltische god Vulcanus. Betekenis: ‘aan de god Vulcanus 
ten behoeve van het welzijn van de dorpsbewoners van Portus Namnetum 
(haven van de Namnetes) en de schippers van de Liger (Loire)’. Vulcanus werd 
dus ook door schippers vereerd [zie Ivn: Vulcanus (3) (L/R naam voor een Kelt. 
god)] 
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Latijnse termen: inscriptie: Vulcanus (3): Volcano et Ventis, inscriptie (CIL XII, 
3135) uit Nîmes, gewijd aan de Keltische god Vulcanus. Betekenis: ‘aan 
Vulcanus en de Winden’ [zie Ivn: Vulcanus (3) (L/R naam voor een Kelt. god); 
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Vasu’s’ (Ind.), Vāsava (Kelt.)] 

  58 

Latijnse termen: Insula Avallonis zie Kelt. termen: Ynys Avallon   - 

Latijnse termen: Insula Pomorum zie Kelt. termen: Ynys Avallon   - 

Latijnse termen: insula vitrea ‘glazen eiland’ (William of Malmesbury) is een 
eiland der zaligen, tevens, getuige de naam, een der barnsteeneilanden (vgl. 
Germ. termen: Glasisvellir) [zie Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: 
doden of gelukzaligen, westelijk - der: ‘Insula vitrea’ (L/R); Kosmografie en 
geografie: eiland: term: insula vitrea (‘glazen eiland’) (doden- en 
barnsteeneil.) (L/R)] 
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Latijnse termen: interpretatio Christiana, de beschrijving van heidense 
voorstellingen, waarbij men ervan uitgaat dat de Germaanse goden slechts 
demonen waren [zie Filosofisch aspect: interpretatie: term: interpretatio 
Christiana] 

  39 

Latijnse termen: interpretatio ecclesiastica, de beschrijving van heidense 
voorstellingen volgens voorbeelden uit de Bijbel [zie Filosofisch aspect: 
interpretatie: term: interpretatio ecclesiastica] 

  39 

Latijnse termen: interpretatio romana ‘volgens de Romeinse verklaring’, de 
beschrijving van heidense voorstellingen, waarbij men uitging van de 
gelijkwaardigheid van Germaanse en Romeinse goden. Het gaat hierbij meestal 
om de Latijns-Romeinse benaming van een vreemde godheid, dus een god(in) 
die in karakter min of meer overeenkomt met de Romeinse god(in) [zie 
Filosofisch aspect: interpretatie: term: interpretatio Romana] 

  39  58 

Latijnse termen: ira zie Germ. termen: eiskra (on.)   - 

Latijnse termen: Itali (pl.) ‘(volk van de) kalveren’, Italisch volk, 
waarschijnlijk dezelfde als de Oenotri, dat leefde in de zuidpunt van het 
huidige Calabrië. Italië is naar hen genoemd. Uit de betekenis blijkt hoezeer 
het rund van belang was voor de volkeren in de oudheid. Analyse: Itali < (via 
het Grieks) osk. Viteliú ‘het land van de kalveren’, vgl. lat. vitulus, umbr. 
vitlo ‘kalf’ (bron: J.P. Mallory, D.Q. Adams (ed.), ‘Encyclopedia of Indo-
European culture’, (zie WP Italy)). Vergelijk ook ws. historyfiles.co.uk [zie Ivn: 
Itali (Ital.) (volk); Rund: stierkalf: term: Viteliú (osk.): Itali (‘(volk van de) 
kalveren’) (Ital.)] 

  59 

Latijnse termen: Ithuna: terram Ithunae ‘grond van Ithuna’ en toftum Yduni 

‘woonerf van Ydun’, frasen uit de CCAPO die men heeft willen verbinden met 

de godin Iðunn [zie Ivn: Ithuna (Eng.-L/R) (alg. persoonsnaam); Ivn: Ydun 

(Eng.-L/R) (alg. persoonsnaam)] 

  49 

Latijnse termen: Iuno ‘levenskracht’, de Romeinse godin van het huwelijk en 

de geboorte. Analyse: Iuno < IE √ *iuu̯en, iūn ‘jong, levenskrachtig’ 

  - 

Latijnse termen: Iunones (pl.) ‘schenksters van levenskracht’, een groep 
Noord-Italiaanse beschermgodinnen van vrouwen en meisjes, met wie de 
Matronen soms samen genoemd worden. Analyse: zie Iuno [zie Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Iunones’ (Kelt.-L/R); God: 
‘Schenksters van levenskracht’ (Iunones) (Kelt.-L/R)] 

  49  54  58 

Latijnse termen: Iuppiter, de oude IE hemelgod met vaderlijke macht; vgl. gr. 
Ζευς πατηρ, ill. Δειπατορος, germ. Tīwaz. Analyse: oorsprong: IE *deieu 
‘glanzen, stralen’ (en het aan deze wortel verwante IE *diēus ‘dag’ > 
‘(heldere) hemel’ > ‘god van de stralende hemel’); vervolgens: > Dieus pater > 
Diéspiter > Iouspiter > voc. Ioupiter > Iuppiter. Ook Keltische en Germaanse 
goden worden met Iuppiter aangeduid, evenals een van de planeten [zie Ivn: 
Jupiter (1) (L/R) (god); Familierelaties: vader: term: piter, Iup- (god) (L/R); 
Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Iuppiter) (L/R); Ivn: 
Jupiter (2) (L/R benaming van een Germ. god); Ivn: Jupiter (3) (L/R benaming 
van een Kelt. god); Ivn: Jupiter (4): ‘Dolichenus’, ~ (NW-Sem.) (god); 
Hemellichaam: planeet: ‘Jupiter’ (5)] 

  44 

Latijnse termen: ius ‘recht’, vgl. Overige IE termen: ḭeu [zie Wet en orde: 

recht: term: ius (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: ius vertendi cardinis ‘het recht de deur te openen’ (eig. de 
spil te draaien), een functie van de god Janus die als wereldwachter bij de 
wereldspil of –as, de hemelpoort mag openen [zie Voorwerp: as: term: cardo 
(L/R); Wet en orde: recht van het openen van de deur: term: ius vertendi 
cardinis (L/R); Kringloop: term: vertere (vb.) (L/R)] 
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Latijnse termen: labarum, het Romeinse rijksvaandel, m.n. van keizer 
Constantijn I met het Christus-monogram (de Griekse letters Χ en Ρ 
gecombineerd). De Χ zou zijn geinspireerd op de kruisbanden die soldaten (en 
de oorlogsgodin) op hun borst droegen. De etymologie van labarum is onzeker 
[zie Voorwerp: vlag: labarum-vaandel (L/R)] 

  31 

Latijnse termen: lac zie caprificus   - 

Latijnse termen: lamia 1. ‘spook’, 2. ‘vampier’ [zie Geest: ziel: dodengeest: 
spook: lamia (lat.); Geest: vampier: term: lamia ((L/R)] 

  39 

Latijnse termen: lancea ‘speer’ [zie Wapen: speer: term: lancea (L/R)]   49 

Latijnse termen: lar (pl. lares), beschermgeest (van velden, grenzen, 
voorouders enz.); de lar familiaris, de beschermgeest van de familia, bevond 
zich in de haard. Hun oorsprong is niet zeker; het kunnen zowel aardgeesten 
als dodengeesten of beide zijn geweest. Ze lijken op de genii en de penates. 
Hun werkingsgebied is de onderwereld, waaruit ze het leven doen opgaan [zie 
Geest: beschermgeest van het huis: lar (L/R); Geest: beschermgeest van het 
huis: lar familiaris (in de haard) (L/R)] 

  22  54 

Latijnse termen: laus ‘lof, eerbetoon’ [zie Heerschappij: eer: laus (L/R)   50 

Latijnse termen: laus: ad laudem vel ad vituperationem ‘om iemand te eren of 
te berispen’ zie Latijnse termen: columna: ‘nomine Martem etc. 

  - 

Latijnse termen: leudus ‘lied’ of ‘melodie, gespeeld met een harp’ [zie Taal: 

zang: term: leudus (L/R)] 

  40 

Latijnse termen: lex zie ‘Ceres legifera leges sanctas docuit’   - 

Latijnse termen: Liber querulus de excidio Britanniae ‘een boek betreffende 
kritisch onderzoek  naar de ondergang van Brittannië’, geschreven door St. 
Gildas, een monnik, geboren in Schotland, die o.a. de vervallen godenbeelden 
van de Kelten beschrijft met hun stijve en strenge uiterlijk: solito more 
rigentia, torvis vultibus [zie Literatuur: Liber querulus de excidio Britanniae 
(door Gildas) (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: liburna: ‘signum in modum liburnae figuratum’ ‘teken van 
een (oorlogs)schip’. Tacitus geeft een Suebische godin de naam ‘Isis’ wegens 
haar attribuut, een schip, dat immers ook een attribuut van de Egyptische Isis 
is. Met deze Suebische godin Isis zijn ook Nerthus en Nehalennia verwant 
(identieke attributen en/of cultus) [zie Boot: oorlogsschip: term: liburna 
(L/R)] 

  49 

Latijnse termen: limes ‘grens’, m.n. tussen Rijn en Donau [zie Kosmografie en 
geografie: gebied: grens: term: limes (L/R)] 

  39 

Latijnse termen: livor ‘donkerblauw’ [zie Kleur: donkerblauw: term: livor 

(L/R)] 

  48 

Latijnse termen: locus consecratus ‘gewijde plaats’, bijv. de gewijde plaats 
waar de druïden samenkomen of waar de Galliërs hun offers brengen (De bello 
Gallico) [zie Kosmografie en geografie: plaats, heilige: term: locus consecratus 
(‘gewijde plaats’) (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: locus Maponi ‘plaats van Maponus’, die volgens de Anonymus 
van Ravenna in Engeland bestond. Jan de Vries meent dat hiermee een Maponi 
fanum bedoeld is, een tempel van de god Maponos, een epitheton van de 
Keltische god Apollo (2) [zie Heiligdom: tempel van Maponos in Engeland 
(Kelt.)] 

  58 

Latijnse termen: Lucrorum potens ‘heer der winsten’, een epitheton van de 
Gallische Mercurius, de god van cultuur en handel [zie Ivn: Mercurius (3): 
‘Lucrorum potens’ (Kelt.) (god); God: ‘Heer der winsten’ (Lucrorum potens) 
(Kelt.); Heerser: heer der winsten: term: lucrorum potens (god) (L/R)] 

  58 
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Latijnse termen: lucus ‘heilig woud’. Vergelijk nl. loo [zie Vegetatie: woud, 
heilig: term: lucus (L/R)] 

  41 

Latijnse termen: lucus 1. ‘open plek in het bos’, 2. ‘heilig woud’. Vergelijk nl. 
loo [zie Vegetatie: woud, heilig: term: lucus (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: luminibus captus zie Germ. termen: Blindr inn bölvisi (on.)   - 

Latijnse termen: Luna, godin van de maan, bij Caesar een aanduiding van een 
(niet-bestaande) Germaanse god. Naast Luna is er ook de god Lunus of Mensis, 
de Latijnse benaming van de Anatolische maangod [zie Maan: term: luna (L/R); 
Ivn: Luna (L/R) (godin); God: ‘Maan’ (Luna) (L/R); Ivn: Men: ‘Lunus’ (lat.) 
(Anat.) (god)] 

  41 

Latijnse termen: Lunus zie Luna   - 

Latijnse termen: Lupercus, 1. naam van Pan, zo genoemd omdat hij de kudden 
beschermde tegen de wolven 2. priester van Pan; er waren drie klassen Pan-
priesters: de Fabiani en de Quintiliani, waaraan later de Juliani werden 
toegevoegd [zie Priester: term: lupercus (L/R) (Pan-priester)] 

  40 

Latijnse termen: lupus ‘wolf’ [zie Dier: wolf: term: lupus (L/R)]   43 

Latijnse termen: lustrare 1. ‘reinigen’, 2. ‘(ritueel) rondlopen’ (volgens 
Servius). Het ‘reinigen’ in rituele zin gebeurt door het verrichten van een 
kringloop, zowel locaal als temporair. Deze reinigingsrite d.m.v. een locale 
ommegang heet dan ook lustratio, en de temporaire tegenhanger van vijf jaar 
is het lustrum [zie Reiniging en verzorging: reiniging: term: lustrare, lustratio 
(L/R); Kringloop: rite: locale ~: reinigende ~: term: lustrum, lustratio, 
lustrare (L/R)] 

  26 

Latijnse termen: lustrum 1. eig. ‘reinigingsmiddel’, 2. het gehele ritueel 
waarvan de lustratio deel van uitmaakte, 3. de periode van vijf jaar tussen 
twee lustraties. d.w.z. een temporaire reiniging die dezelfde uitwerking heeft 
als de locale. Reinigen in rituele zin is niet ontdoen van smetten, maar 
schenken van leven [zie Reiniging en verzorging: reinigingsmiddel: term: 
lustrum (L/R); Kringloop: rite: locale ~: reinigende ~: term: lustrum, lustratio, 
lustrare ((L/R); Kringloop: rite: temporaire ~: reinigende ~: term: lustrum 
(L/R)] 

  26 

Latijnse termen: malefici (‘misdadigers’), venefici (‘gifmengers’), sortiarii 
(‘voorspellers’) (pl.), termen voor tovenaars in de Germaans-kerkelijke 
wetboeken [zie Beroep en functie: tovenaar: term: maleficus (‘misdadiger’) 
(L/R); Beroep en functie: tovenaar: term: veneficus (‘gifmenger’) (L/R); 
Beroep en functie: tovenaar: term: sortiarius (‘voorspeller’) (L/R)] 

  40 

Latijnse termen: malum zie Overige IE termen: abol-* (IE)   - 

Latijnse termen: manes paterni (pl.) ‘vaderlijke dodengeesten’ [zie Geest: 
ziel: dodengeest: manes paterni (pl.) (L/R)] 

  39 

Latijnse termen: manes piorum (pl.) ‘heilige dodengeesten’, volgens Servius 
grammaticus identiek met de Lares [zie Geest: ziel: dodengeest: manes 
piorum (pl.) (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: Mars, god van de oorlog, maar ook god van de bevordering 
van de wasdom en bescherming van de landbouwgewassen in het oude Rome. 
Er zijn bovendien goden van andere volkeren (Kelten en Germanen) naar Mars 
genoemd, evenals een maand (mensis Martius), een planeet (Mars) en een dag 
(dies Martis). Analyse: Keith ziet een verband tussen de namen van Mars en de 

Indische Maruts. Hij volgt Leumann met de sequentie: *mṛ  *mās-mṛt 
‘mannendoder’ > mavrt, lat. Mavort, mart. M. de Vaan 2008 heeft echter 
vastgesteld dat Mamart de oudste vorm is. Zie daarentegen het artikel van 
Blanca María Prósper ‘Mars Veneticus and the ‘palma-rule’’, die tevens als IE 
reconstructie geeft: *mṛh2-ti ‘crushing’. De adjectieven Martius en Mavortius 

  12  44  58 
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betekenen ‘van Mars, aan Mars gewijd’ en ‘oorlogszuchtig’ [zie Ivn: Mars (1) 
(L/R) (god), Martius, Mavortius; Ivn: Mars (2) (L/R benaming van een Germ. 
god); Ivn: Mars (3) (L/R benaming van een Kelt. god); Hemellichaam: planeet: 
‘Mars’ (4); Tijd: dag, week-: dinsdag: term: dies Martis (L/R); Strijd en vrede: 
strijdvaardigheid: term: mavortius, martius (L/R)] 

Latijnse termen: mater ‘moeder’, een epitheton van de Romeinse aardgodin 
Vesta als maagdelijke moeder. De (plurale) term is ook van toepassing op de 
moedergodinnen (zie matronae en matres) [zie Ivn: Vesta: ‘Mater’ (2) (L/R) 
(godin); God: ‘Moeder’ (Mater) (L/R); Familierelaties: moeder: term: mater 
(tevens een term voor een moedergodin) (L/R)] 

  54  58 

Latijnse termen: mater familiae ‘moeder van de familie’, m.n. bij de 
Germanen, die als waarzegster optrad [zie Beroep en functie: rel. persoon: 
ziener(es): term: mater familiae (‘moeder van de familie’) (Caesar) (Germ.); 
Familierelaties: moeder: term: mater familiae (‘moeder van de familie’) 
(zieneres) (L/R)] 

  42 

Latijnse termen: matrona 1. ‘getrouwde vrouw’, 2. ‘huismoeder’, 3. 
‘gemalin’. De (plurale) term is ook van toepassing op de gehuwd gedachte 
moedergodinnen (zie matronae en matres) [zie Heerser: leidster: vrouw des 
huizes: term: matrona (L/R); Huwelijk: gemalin: term: matrona (tevens term 
voor een gehuwd gedachte moedergodin) (L/R)] 

  54  58 

Latijnse termen: matronae en matres ‘vrouwen’ (gehuwd gedachte godinnen) 
resp. ‘moeders’ (de eigenlijke moedergodinnen). 
Het zijn chtonische wezens die vooral optreden als 1. schenksters van gaven en 
bevorderaars van vruchtbaarheid, 2. als zodanig zijn ze beschermgodinnen van 
het huis en de familie, 3. en beschermsters van de legerplaats en de stam, 4. 
later zijn het ook noodlotsgodinnen (Much). 
Ze vormen een drietal en kwamen vooral voor in het Nederrijn-gebied bij 
Germanen en Kelten van voornamelijk de laagste klasse. De Angelen vereerden 
hen in de Modraniht tijdens de Jultijd. 
De term matres (of matrae) komt het meest voor in de categorie ‘Bijnamen, 
betrekking hebbend op stammen of volken’; de reden van het onderscheid is 
niet duidelijk. 
De oudste wijstenen stammen uit de 1e eeuw AD; de grootste bloei van de 
cultus is in de 2e eeuw. De iconografie verschilt per gebied, evenals de 
bijnamen van de groep of de individuele godinnen 
[zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres/Matrae’ of  ‘Matronae’ (Germ./Kelt.-L/R) (alg.); God: ‘Moeders’ 
(Matres/Matrae, Matronae) (Germ./Kelt.-L/R)] 

  39  42  49  58 

Latijnse termen: Matronita ‘Jonkvrouwe’ of Matronit diende als naam voor de 
Dochter als lid van de Kabbalistische tetrade; haar bekendste bijnaam is 
Shekhina. De Matronit komt het meest overeen met de oude Midden-Oosterse 
godin [zie Dochter: ‘Matronit’ (Isr.) (Kabb. godin); God: ‘Jonkvrouwe’ 
(Matronit) (Isr.)] 

  31 

Latijnse termen: media hebdomas ‘woensdag’, eig. ‘het midden van de week’, 
hetgeen in Zuid-Duitland vertaald werd met Mittwoch (zie aldaar). De term 
verspreidde zich naar Milaan (tosc. mezzedina) en Chur (churwälsch 
mezemna), en vandaar naar Trier [zie Tijd: dag, week-: woensdag: term: 
media hebdomas (L/R); Tijd: dag, week-: woensdag: term: mezzedina (Tosc.); 
Tijd: dag, week-: woensdag: term: mezemna (churwälsch)] 

  45 

Latijnse termen: memor ‘gedachtig’, evenals mijmeren verwant met de naam 
van de reus Mímir [zie Ivn: Mímir (Germ.) (reus); Psychologie: gedachte: term: 
memor (‘gedachtig’) (adj.) (L/R)] 

  39 
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Latijnse termen: mensa Delphica, de Romeinse benaming voor de Delphische 
tafel(drievoet) [zie Voorwerp: tafel, offer-: tafeldrievoet: term: mensa 
Delphica (L/R)] 

  22 

Latijnse termen: mensis sacrorum ‘maand der offers’, m.n. bij Beda t.a.v. de 
maand september, vgl. Germ. termen: Hālægmōnath [zie Tijd: maand: term: 
mensis sacrorum (‘offermaand’) (cultusperiode) (L/R); Tijd: periode, cultus- 
(offer-) (alg.)] 

  41 

Latijnse termen: Mercurii dies ‘dag van Mercurius’, d.w.z. woendag, omdat 
Mercurius volgens de interpretatio Romana Wodan gelijkgesteld werd met 
Mercurius [zie Tijd: dag, week-: woensdag: term: Mercurii dies (L/R)] 

  45 

Latijnse termen: merēre 1. eig. ‘z’n deel krijgen’, 2. ‘verdienen’, verwant 
met gr. μερος, μοιρα en misschien met de kelt. godennamen Adsmerius en 
Rosmerta [zie Bezit en roof: verwerving van rijkdom: term: merēre (vb.) (L/R); 
Lot: deel krijgen, z’n: term: merēre (oorspr. betekenis) (L/R)][merere, meros] 

  58 

Latijnse termen: Miles Hispaniae zie Kelt. termen: Mil   - 

Latijnse termen: minister deorum ‘dienaar van de goden’ (Tacitus, Germ.), 
m.n. t.a.v. de Germaanse priesters die het paardenorakel leiden [zie Priester: 
term: minister deorum (‘godsdienaar’) (L/R); Beroep en functie: dienaar, 
gods-: term: minister deorum (priester) (L/R)] 

  42 

Latijnse termen: miserrima plebs ‘het zeer armzalige volk’, zoals Caesar het 
Gallische volk omschrijft, aangezien het onderdrukt wordt door de heersende 
elite. Het gewone volk bestaat voornamelijk uit de niet-Keltische, autochtone 
bevolking die door de Kelten bij hun verovering van Gallië onderworpen werd 
[zie Mens: inwoner: term: plebs (‘(gewone) volk’) (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: mola salsa, koekjes van spelt en zout, die tijdens de Vestalia 
op de kop van het slachtoffer gesprenkeld werden [zie Eten en drinken: koek: 
term: mola salsa (L/R); Rite: rituele handeling: besprenkeling met mola salsa 
(L/R)] 

  13 

Latijnse termen: morbos depellere ‘verdrijft ziekten’, een karakterisering van 
de Keltische Apollo door Caesar: Apollo is dus een god van de geneeskunst [zie 
Verlossing: type: genezing: frase: ‘morbos depellere’ (‘verdrijft ziekten’) 
(L/R)] 

  58 

Latijnse termen: Morta ‘lot’, een van de Parcae, de Romeinse 
noodlotsgodinnen, wier Griekse equivalent de Griekse Moirai zijn. Morta (gr. 
Atropos) snijdt de levensdraad door, waarna de dood intreedt. Analyse: Morta 
is niet ontstaan uit Mors (Livius), maar uit Maurta < *Mauorta op grond van een 
inscriptie PARCA MAURTIA DONO (= Parcae Maurtiae donum; met ja-infix) 
(bron: J.H. Wassink, ‘Opuscula Selecta’). Vergelijk ook: Ivy Livingston, ‘A 
linguistic commentary on Livius Andronicus’, New York & London 2004 [zie Ivn: 
Morta = Parca (L/R) (parca); God: ‘Noodlot’ (Morta) (L/R); Lot: noodlot: term: 
morta (godin) (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: muliebris ornatus ‘met een vrouwelijk uiterlijk’, m.n. t.a.v. 
de Naharnawalische priesters die als vrouwen gekleed gingen (Germ. 43) [zie 
Kleding: vrouwenkleding: term: muliebris ornatus (L/R)] 

  42 

Latijnse termen: mundus 1. ‘uitspansel, hemel’, 2. ‘wereld, aarde’, 3. 
‘onderwereld, dodenrijk’; specifiek: 4. ‘aardketel’, de groeve waarin 
vegetatieoffers aan de doden gegeven werden. De mundus is het beeld van de 
onderwereld als tegenhanger van de hemel en komt in betekenis overeen met 
de drievoetketel [zie Aardformatie: aardgroeve: offerput: term: mundus (L/R); 
Kosmografie en geografie: hemelkoepel: term: mundus (L/R); Kosmografie en 
geografie: universum: term: mundus (L/R); Dodenrijk: term: mundus (L/R)] 
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Latijnse termen: mysterium tremendum ‘het schokkende geheim’ dat 
verwondering afdwingt, d.w.z. het goddelijke mysterie van dood en leven. De 
beleving van het mysterium tremendum in de religie speelt vooral een rol 
tussen ca 3500 en 2350 v. Chr. [zie Filosofie: kennis: geheim: mysterie van 
dood en leven: term: mysterium tremendum (L/R); Psychologie: ervaring van 
het heilige: term: mysterium tremendum (L/R)] 

  1  28 

Latijnse termen: nauta ‘schipper’. De dedicanten van Viradecdis waren 
schippers [zie Beroep en functie: schepeling: term: nauta (L/R)] 

  49 

Latijnse termen: nautae Parisiaci ‘schippers van de civitas der Parisii’ die de 
beroemde Keltische zuil van Lutetia (Parijs) hebben opgericht [zie Beroep en 
functie: schepeling: term: nautae Parisiaci (‘schippers van de civitas der 
Parisii’) (L/R); Bouwwerk: zuil: paal, heilige: ‘Nautae Parisiaci’, zuil van de 
(Kelt.); Kunst en schrift: voorstelling: Cernunnos, Castor en Pollux en Smertrios 
met bliksemwapen, geheven tegen een slang; Jupiter (3), Vulcanus (3), Tarvos 
Trigaranus en Esus die takken van een boom afhakt;  drie bebaarde mannen 
met speren en schilden en de belangrijkste inscripties; Mars, Mercurius, 
Rosmerta, Fortuna en Juno, op de zuil van de Nautae Parisiaci uit Parijs 
(Kelt.)] 

  58 

Latijnse termen: Navigatio Sancti Brendani abbatis ‘reis van de abt Sint-
Brandaan’, de Latijnse versie van de Middel-Ierse Betha Brénainn Clúana Ferta 
[zie Literatuur: Vita: Betha Brénainn Clúana Ferta (Kelt.) = Navigatio Sancti 
Brendani abbatis (L/R) = Reis van St.-Brandaan (Ned.); Reis: varen: term: 
Navigatio Sancti Brendani abbatis (‘reis van de abt Sint-Brandaan’) (lit.) (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: necare zie Germ. termen: Nehalennia (wgerm.)   - 

Latijnse termen: nemus 1.‘(heilig) woud’, 2. ‘(bos)weide’ [zie Vegetatie: 
woud, heilig: term: nemus (L/R)] 

  41  59 

Latijnse termen: nemus: castum nemus ‘rein woud’, m.n. het heilige woud van 
de Nerthus-stammen [zie Vegetatie: woud, heilig: term: nemus, castum (‘rein 
woud’) (L/R); Reiniging en verzorging: reinheid: term: castus (adj.) (L/R)] 

  41 

Latijnse termen: Nerthus zie Germ. termen: Nerþuz* (germ.)   - 

Latijnse termen: nex zie Germ. termen: Nehalennia (wgerm.)   - 

Latijnse termen: Nonae Caprotinae, een Romeins slavinnenfeest ter ere van 
Juno Caprotina op 7 juli. Het hoofdmotief vormen bevruchting en 
voortplanting of, anders gezegd, de redding of overwinning door de 
scheppende kracht van de vrouw. Zie ook bij caper [zie Feest: Juno-feest: 
‘Nonae Caprotinae’ (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: nota ‘teken’, m.n. een magisch-religieus figuursymbool op 
lotstaafjes [zie Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-
religieus: term: nota (L/R)] 

  40 

Latijnse termen: novena ‘negen(daags)’, een oorspronkelijk Grieks-Romeins 
ritueel van rouw gedurende negen dagen, later door de Chr. kerk overgenomen 
als gebedsperiode. In de Keltische mythe van Macha van Crunnchu legt deze 
godin een novena, het mannenkraambed, als straf op aan de mannen van 
Ulster; de negen dagen zijn hier vijf dagen en vier nachten [zie Tijd: periode, 
cultus-: duur: 09 dagen: term: novena (L/R); Rite: rouwrite: novena (Gr.-L/R); 
Religieus fenomeen: ascese: gebedspraktijk van negen dagen: term: novena 
(Chr.); Ethiek: straf: novena van het mannenkraambed of couvade (Kelt.)] 

  59 

Latijnse termen: nox sideribus inlustris, citaat uit de Annalen van Tacitus, dat 
vermeldt dat de aanval op de Marsen bij maanlicht geschiedde, en wel na 19 
augustus, de dag van de dood van Augustus, dus op 28 september of 27 
oktober; de laatste datum wordt, gezien de omstandigheden aangenomen. Zie 

  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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

ook Latijnse termen: Tamfana [zie Licht en duisternis: licht, hemelse: frase: 
nox sideribus inlustris (abl.abs.) (L/R)] 

Latijnse termen: numen ‘onpersoonlijke, maar goddelijke macht’. Het is de 
macht die elk der goden in de natuurlijke wereld uitoefent [bron: ws. 
novaroma.org] [zie Macht en kracht: goddelijke macht: term: numen (L/R)] 

  28  61 

Latijnse termen: nundinator ‘koopman’, een epitheton van Mercurius (3) in 
een inscriptie (CIL 13, 07569) uit Bierstadt (bij Wiesbaden) [zie Beroep en 
functie: handelaar: term: nundinator (god) (L/R); God: ‘Koopman’ 
(Nundinator) (Kelt.-L/R)] 

  58 

Latijnse termen: nuntius ‘bode’, misschien verwant met skt. navagva, een 
type priester [zie Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: 
middelaar: term: nuntius (L/R)] 

  12 

Latijnse termen: nympha 1. ‘jonge vrouw, bruid’, 2. ‘nimf, godin (van 
wateren, bomen en bergen)’. Vooral in Zuid-Gallië, maar ook elders in Europa 
en Brittannië, werd de cultus van de moedergodinnen vervangen door die der 
Grieks-Romeinse nimfen. Deze natuurgodinnen kwamen meestal in groepen 
van drie voor; vgl. CIL 12, 2845, 2849 en 3105 (bron: theses.univ-
lyon2.fr/documents) [zie Geest: nimf: term: nympha (L/R); Geslacht en 
rijpheid: vrouw, jonge: term: nympha (godin) (L/R); Godenstelsel: 
godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Nymphae’ (Germ./Kelt.-L/R) 
(alg.); God: ‘Jonge vrouwen’ (Nymphae) (Germ./Kelt.-L/R)] 

  58 

Latijnse termen: Nymphae Griselicae (lat. / lat.-gall.) ‘Griselische nimfen’, 
een Keltische triade van godinnen van de bron van Gréoux-les-Bains, waarmee 
hun naam samenhangt. Ze worden genoemd in een inscriptie (CAG-04 = CIL 12, 
00361), Nymphis Griselicis, op een altaar uit Reii Apollinaris, mod. Riez op 
enige afstand van Gréoux-les-Bains (dép. Alpes-de-Haute-Provence). Analyse: 
Grisel- (wrsch. een plaatsnaam) is niet-Keltisch, de uitgang –ika wel (bron: ws. 
theses.univ-lyon2.fr) [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van godinnen: 
‘Nymphae Griselicae’ (Kelt.); God: ‘Griselische nimfen’ (Nymphae Griselicae) 
(Kelt.)] 

  58 

Latijnse termen: Nymphae Niskae (lat. / lat.-gall.) ‘Maagdelijke nimfen’, een 
Keltische groep van godinnen van de bron van Amélie-les-Bains-Palalda, 
vroeger les-Bains-d’Arles (dép. Pyrénées-Orientales). Hun namen komen voor 
in een inscriptie op een loden plaat (CAG-66 = CIL 12, 05367a), Kantas Niskas, 
rogamus et dep[r]ecamus uos et sanate enz., i.e. ‘Kantae Niskae, wij 
verzoeken en smeken u en geneest ons’. PY Lambert verbindt Niskae met bask. 
neska ‘meisje’ en Kantae met de betekenis ‘rots, berg’ (bron: ws. via-
neolatina.fr: Olivier Rimbault, ‘Les lamelles de plomb gravées d’ Amélie-les-
Bains-Palalda (66110)’). De Epigraphik Datenbank laat een andere ontcijfering 
zien: Kantanis kat / rogamos et de / petamu kiosot / savate enz. [zie 
Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Nymphae Niskae’ (Kelt.); God: 
‘Maagdelijke nimfen’ (Nymphae Niskae) (Kelt.); Geslacht en rijpheid: maagd: 
term: neska: Niskae, Nymphae (godinnen) (Bask.)] 

  58 

Latijnse termen: Nymphae Percernes (lat. / lat.-gall.) ‘Percernische nimfen’, 
een Keltische groep van godinnen van de bron van Vaison-la-Romain (= Vasio 
Vocontiorum, dép. Vaucluse). Hun naam komt voor in een inscriptie (CIL 12, 
01329), Nymphis Aug(ustis) percernibus, uit Crestet (bij Vaison). Analyse: Er is 
geen overeenstemming over etym. en betekenis van Percernes: 1. < IE *perkw- 
> protokelt. *kw-erkw- ‘eik’ (Delamarre 2007), 2. ‘doorzichtig’ (wrsch. < lat. 
per + cernere) (Hatt, MDG 2), 3. Percernibus is Ligurisch (Lambert) (bron: ws. 
theses.univ-lyon2.fr) [zie Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: 

  58 
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‘Nymphae Percernes’ (Kelt.); God: ‘Percernische nimfen’ (Nymphae Percernes) 
(Kelt.)] 

Latijnse termen: Ocresia, de moeder van Servius Tullius in de gelijknamige 
legende. Wat functie betreft, komt zij overeen met de vilica: ze is slavin van 
koning Tarquinius en offert aan de god in de haard, door wie zij als maagd 
wordt bevrucht, waarna zij Servius Tullius voorbrengt [zie Ivn: Ocresia (L/R) 
(moeder van Servius Tullius)] 

  54 

Latijnse termen: Oestrymnis (Oestreminis, Oestriminis) ‘uiterst westelijk’, de 
streek in het westen van Iberië, door Avienus in diens Ora Maritima genoemd. 
Later zou het gebied de naam Ophiussa hebben gekregen (zie Griekse termen: 
οφις: Οφιουσσα) [zie Kosmografie en geografie: windstreek: westen: term: 
Oestrymnis (‘uiterst westelijk’) (streek in Portugal) (L/R); Ivn: Ophiussa 
((Port.-Sp.) (hist. streek, mog. het gebied rond de r. Taag met Cabo da Roca of 
anders Finisterre in Galicië)] 

  59 

Latijnse termen: olla ‘pot’, m.n. het attribuut van de Keltische goden Sucellos 
en Silvanus [zie Vat: pot: term: olla (L/R); Vat: pot: olla van Sucellos (Kelt.-
L/R); Vat: pot: olla van Silvanus (2) (Kelt.-L/R)] 

  58 

Latijnse termen: omen, teken waaruit het lot blijkt [zie Lot: voorteken: term: 
omen (L/R); Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen] 

  28 

Latijnse termen: omentum ‘darmscheil’, vet rond de ingewanden, dat bij de 
Vedische Indiërs als het zelf van het slachtoffer wordt gezien, wordt als een 
bijzondere offergave beschouwd. Het omentum-offer komt voor voor bij de 
Iraniërs, de Joden, de Romeinen en de Zoeloes. De verbranding van het 
omentum is een reukoffer [zie Lichaam: vet: term: omentum (‘darmscheil’) 
(L/R); Geest: zelf: term: omentum (L/R); Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: 
ingewandenoffer: omentum-offer] 

  13 

Latijnse termen: omnium inventor artium ‘uitvinder van alle kunsten’, zoals 
Caesar de Gallische Mercurius noemde, met wie Lug gelijkgesteld werd. Dit is 
in lijn met Lugs bijnaam in Ierland, samildánach (zie aldaar). De omschrijving 
duidt dus een intellectuele bezigheid aan die ook kenmerkend is voor Wodan-
Odin [zie Mercurius (3): ‘Omnium inventor artium’ (Kelt.) (god); God: 
‘Uitvinder van alle kunsten’ (Omnium inventor artium) (Kelt.-L/R); God: 
cultuurbrenger: term: omnium inventor artium (tevens aanduiding van de 
Gallische Mercurius) (L/R); Schepping: uitvinding: term: inventor (nom. ag.): 
omnium inventor artium (‘uitvinder van alle kunsten’) (god) (L/R)] 

  45  58 

Latijnse termen: Ophiussa zie Griekse termen: οφις: Οφιουσσα   - 

Latijnse termen: orator ‘spreker’ [zie Beroep en functie: spreker: term: orator 
(L/R)] 

  42 

Latijnse termen: orbis: ‘Si fractus illabatur orbis’ ‘Indien het hemelgewelf zou 
breken en zou instorten’, citaat uit de Odes van Horatius, waarin sprake is van 
de angst voor de instorting van de hemel. Volgens De Vries houdt in die 
gedachtegang een wereldzuil de hemel overeind [zie Kosmografie en 
geografie: hemelkoepel: term: orbis (L/R)] 

  50 

Latijnse termen: os ‘mond’ [zie Lichaam: mond: term: os (L/R)]   45 

Latijnse termen: paean zie Griekse termen: Pajawone (myc.)   - 

Latijnse termen: pagus ‘gouw’ [zie Kosmografie en geografie: gebied: district: 

term: pagus (L/R)] 

  49 

Latijnse termen: palladium, 1. alg.: godenbeeld dat heil en bescherming biedt 
aan een stad, 2. m.n. het Palladium of het beeld van Pallas Athena [zie Kunst 
en schrift: beeld, goden-: term: palladium (L/R); Kunst en schrift: beeld, 
goden-: term: palladium: Pallas Athena = Palladium (Gr.)] 

  28  31 
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Latijnse termen: palus ‘paal’, waarmee Meringer een verband legt met de 
Germaanse god Phol, dus een cultische paal [zie Bouwwerk: zuil: paal, heilige: 
term: palus (L/R)] 

  47 

Latijnse termen: Parca ‘geboortegodin’, pl. Parcae. Oorspronkelijk was er één 
godin Parca (< pari-ca) of Partula (~ parere ‘voortbrengen, baren’) die waakte 
over de geboorte. Later ontstonden er drie Parcae (abus. < pars ‘deel, lot’), 
nl. Parcen, naar analogie van de Griekse Moirai. Hun namen zijn: Nona (gr. 
Clotho), Decima (gr. Lachesis), Parca of Morta (gr. Atropos). Door hun 
bemoeienis met de geboorte en het tijdstip ervan verschoof het accent van 
hun werkzaamheid naar die van het lot. Parca bepaalde bij de scheiding van 
de moeder meteen een nieuwe tijdsgrens, die van de dood. Daarom heet ze 
ook Morta als godin vande dood. De Parcae worden ook gelijkgesteld met de 
Germaanse Nornen en Matronen. Zie ook Griekse termen: μοιρα [zie 
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Parcae’ (L/R); 
God: ‘Geboortegodinnen’ (Parcae) (L/R); God: geboortegodin: term: parca (pl. 
parcae) (noodlotsgodin(nen) (L/R); Ivn: Morta = Parca (L/R) (parca)] 

  26  49  58 

Latijnse termen: pars pro toto ‘deel voor het geheel’ 1. lit. stijlfiguur, 2. 
plaatsvervangend offer [zie Offer: kar.: plaatsvervangend ~: term: pars pro 
toto (‘deel voor het geheel’) (L/R); Symboliek: beeldspraak: metonymia: pars 
pro toto] 

  28 

Latijnse termen: particula ‘stukje, splinter’, zoals het stukje vuursteen in het 
hoofd van Horagalles (zie clavus: In capite infigunt). Vergelijk de wetsteen in 
het hoofd van Thor [zie Aardmaterie: materie: brok: term: particula (L/R)] 

  50 

Latijnse termen: pater familias ‘patroon van de ‘uitgebreide’ familie’; deze 
leider van de familie trad ook op als priester ervan en lijkt een aardse 
vertegenwoordiger van de goddelijke vader [zie Heerser: leider, familie-: 
term: pater familias (alg. term); Priester: term: pater familias (L/R) 
(huispriester)] 

  28 

Latijnse termen: pater patratus ‘voorzitter van het college der letiales’, de 
woordvoerder der Romeinse gezanten, die ter inwijding voor het verrichten 
van zijn heilige taak een eed aflegt onder de graszode en later tegenover de 
vijand met grassprieten en een kiezelsteen van het Capitool in de handen het 
goddelijk recht van zijn volk uitspreekt [zie Instelling en organisatie: ambt: 
pater patratus (‘voorzitter van het college der letiales’) (L/R)] 

  26 

Latijnse termen: patera = gr. φιαλη, een plengofferschaal, waarvan de bodem 
a.h.w. iets omhooggedrukt is, zodat hij beter is vast te houden. Daarom heet 
hij ook wel mesomphalische phialè [zie Vat: offerschaal: term: patera (L/R); 
Vat: offerschaal (patera, phialè, plengschaal)]                            [phiale, fiale] 

  58 

Latijnse termen: Paulus ‘klein’, Christelijke prediker die Schück e.a. 
gelijkstelt aan de Germaanse god Phol [zie Ivn: Paulus (1) van Tarsus ((NW-
Sem.-Isr.-L/R) (bijb. fig., apostel); Getal: maat: kleinheid: term: paulus (‘de 
kleine’) (adj.) (mannennaam) (L/R)] 

  47 

Latijnse termen: Penates, eig. beschermgeesten van de penus, de ‘voorraad’ 
van het huis, maar ze worden als huisgoden geassocieerd met de Lares, de 
Genius en Vesta [zie Geest: beschermgeest: penates (pl.) (L/R)] 

  29 

Latijnse termen: periplus zie Griekse termen: περιπλους   - 

Latijnse termen: petra genetrix, eig. ‘steen als voortbrengster’, ‘moeder 
rots’, dus ‘steen der verrijzenis’, d.w.z. ‘uit de rots geboren’, een typering 
van de Romeinse god Mithras die uit een rots of berg geboren zou zijn. Mithras 
vindt overigens zijn oorsprong in de Iraanse god Mithra [zie Steen: 
geboortesteen: petra genetrix van Mithras (L/R)] 

  21 
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Latijnse termen: pilleatus ‘met kap/muts bedekt’, m.n. t.a.v. de Gotische 
priesters wier hoofddeksel Zuid-Russisch-Iraanse invloed verraadt (Jordanes) 
[zie Kleding: hoofddeksel: muts: term: pilleatus (L/R); Priester: groep: 
‘Pilleati’ (Germ.)] 

  42 

Latijnse termen: placitum: ‘tria generalia placita’, drie verplichte 
dingvergaderingen van vrije mannen met bijbehorende feesten bij de Franken. 
Vgl. F.N. Estey, ‘The meaning of placitum and mallum in the capitularies’, vol. 
22, nr. 3, 1947; WP: Placitum [zie Instelling en organisatie: vergadering, volks-
: ding: term: placitum: ‘tria generalia placita’ (‘drie algemene 
vergaderingen’) (pl.) (Germ.-L/R)] 

  43 

Latijnse termen: Poeninus ‘van de Penninus’, een toponimische bijnaam van 
de Gallische Jupiter. De Penninus is de Grote St. Bernard-pas (‘Punisch’ is 
hiervan afgeleid) [zie Ivn: Jupiter (3): ‘Poeninus’ (2), ~ (Kelt.) (god); God: 
‘Penniniër’ (Poeninus) (Kelt.); Ivn: Poeninus (1) mons (Zwits.-It.-L/R) 
(berg(pas), tussen Martigny (Zwits.) en Aosta (It.))] 

  58 

Latijnse termen: pontifex maximus ‘grootste bruggenbouwer’, de hoogste 
priester in Rome, opvolger van de koning in zijn priesterlijke functie en 
priester van Vesta [zie Priester: term: pontifex maximus (L/R) (hoogste rel. 
leider)] 

  54 

Latijnse termen: portus ‘haven’, in plaatsnamen bijv. Portus Namnetum, ‘de 
haven van de Namnetes’, mod. Nantes [zie Bouwwerk: haven: term: portus 
(L/R)] 

  58 

Latijnse termen: praefectus coloniae ‘hoofd van een colonia’. In een inscriptie 
(CIL XIII, 1577) was er in Gallië een gutuater, een soort priester, die tegelijk 
praefectus coloniae was [zie Instelling en organisatie: ambt: praefectus 
coloniae (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: praeses bellorum ‘oorlogsleider’, karakterisering van Taranis, 
de Gallische variant van de Romeinse Jupiter, een oorlogsgod aan wie mensen 
geofferd werden [zie Heerser: leider, militaire: term: praeses bellorum (god) 
(L/R)] 

  46  58 

Latijnse termen: praetor maximus ‘hoogste magistraat na de consul’, die 
evenals de dictator clavi figendi causa (zie aldaar) tot de spijkerrite 
gemachtigd is [zie Instelling en organisatie: ambt: praetor maximus (‘hoogste 
magistraat na de consul’) (L/R)] 

  26 

Latijnse termen: priapus zie Griekse termen: Πριαπος   - 

Latijnse termen: primus pontificium ‘hogepriester’, gebruikt door Beda om de 
functie van de Angelse priester Coifi aan te duiden [zie Priester: term: primus 
pontificium  (Germ.-L/R) (hogepriester)] 

  42 

Latijnse termen: Proxumae of Proximae (pl.) ‘zeer dicht bij (de mensen)’, een 
groep beschermgodinnen. De Proxumae kwamen vooral voor in het Rhône-dal. 
Vergelijk CIL 12, 00661 uit Arles, CIL 03119 uit Nîmes en CIL 12, 01737 uit 
Clansayes: Proxsumis suis [zie Godenstelsel: godengroep: 03. triade van 
moedergodinnen: ‘Proxumae’ (Germ./Kelt.-L/R) (alg.); God: ‘Nabijstaanden’ 
(Proxumae) (Germ./Kelt.-L/R) (alg.); Kosmografie en geografie: weg: richting: 
dicht bij: term: proximus: Proxumae, Proximae (pl.) (godinnen) (Germ./Kelt.-
L/R) (alg.)] 

  58 

Latijnse termen: pyramida ‘piramide’, als Oberdeutsche glosse een aanduiding 
voor de Saksische Irminsūl [zie Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: 
‘Irminsūl’: term: pyramida (glosse) (Germ.-L/R)] 

  50 

Latijnse termen: Quadrifrons ‘vierhoofdig’, bijnaam van de Romeinse god 
Janus, die niet alleen naar het verleden en de toekomst kijkt (bifrons), maar 
naar alle kanten in ruimte en tijd (bron: WP Janus). Volgens M. Mowat zou 

  59 
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Janus Quadrifrons model hebben gestaan voor de driekoppige (!) god van de 
Galliërs [zie Ivn: Janus: ‘Quadrifrons’, ~ (L/R) (god); God: ‘Vierhoofdige’ 
(Quadrifrons) (L/R); Hoofd: koppig, veel-: term: quadrifrons (‘vierhoofdig’) 
(god) (L/R)] 

Latijnse termen: quantum zie discretum   - 

Latijnse termen: quattuor ‘vier’, een voorbeeld van de q-tak van de Italische 
talen, i.c. het Latijn [zie Getal: vier: quattuor (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: quercus ‘eik’, verwant met de Germaanse woorden voor 
‘dennenboom’, zoals on. fura, oe. furh-, ohd. foraha, die mogelijk verwant 
zijn met de god Fjörgynn [zie Boom: eik: term: quercus (L/R)] 

  48 

Latijnse termen: reditus ‘inkomsten’. Vergelijk: Latijnse termen: inscriptie: 
Ahueccanis [zie Bezit en roof: verwerving: inkomsten: term: reditus (L/R)] 

  49 

Latijnse termen: regalia ‘koningsheiligdommen’, zoals de rijksappel [zie 
Religieus voorwerp: term: regalia (‘koningsheiligdommen’) (pl.) (L/R)] 

  28  53 

Latijnse termen: regia ‘paleis’, zoals de regia van koning Tarquinius, waar 
Ocresia diende [zie Paleis: term: regia (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: regio: ‘cuius regio, eius religio’, uitdrukking van de regel dat 
religie een functie is van de gemeenschap als geheel, dus van de koning en het 
volk als religieuze eenheid [zie Eén: eenheid van de gemeenschap: 
volksgemeenschap, religieuze: frase: ‘cuius regio, eius religio’ (L/R)] 

  51 

Latijnse termen: regnator omnium deus ‘de over alles heersende god’, ‘de 
hoogste god’. Voor de Romeinen was dit Jupiter. Tacitus geeft deze 
kwalificatie aan de god van de Germaanse Semnonen, een Suebische stam, 
misschien Tīwaz, maar waarschijnlijker is Wodan wegens het in het woud 
gebrachte mensenoffer en de boeiing [zie God: hoogste ~: term: regnator 
omnium deus (L/R) + (Germ.); Ivn: Jupiter (2): ‘Regnator omnium deus’ 
(Germ.) (god); God: ‘Alheerser’ (Regnator omnium deus) (L/R) + (Germ.)] 

  41  43  45 

Latijnse termen: religare zie religio   - 

Latijnse termen: religio 1. ‘gebonden zijn’, 2. ‘godsdienst’, dat, evenals nl. 
godsdienst, een relatie van dienstbaarheid in gebondenheid (geboeidheid, 
onvrijheid) t.o.v. de godheid (van de onderwereld)uitdrukt, dus als slaaf t.o.v. 
de heer (Kristensen). Religio hangt samen met religare ‘binden, boeien’, 
aangezien de goden de wereld a.h.w. de wereld in hun boeien slaan (De Vries) 
[zie Strijd en vrede: gebondenheid: term: religio (L/R); Religie: term: religio 
(L/R); Religie: term: godsdienst (Germ.); Werkzaamheid: binden: term: 
religare (L/R)] 

  42  44  54 

Latijnse termen: Requalivahanus zie Germ. termen: rekwaz*: Requalivahanus; 

Latijnse termen: inscriptie: Requalivahanus 

  - 

Latijnse termen: rex ‘koning’. Na de afschaffing van het Romeinse koningschap 
bleef de titel rex verbonden met het priesterschap, zoals de rex sacrorum en 
de rex Nemorensis (zie aldaar). Ook een slaaf kon (ritueel) tot koning worden 
verheven tijdens de Saturnalia; in verband hiermee heette Saturnus eveneens 
rex [zie Heerser: koning: term: rex (L/R); Ivn: Saturnus: ‘Rex’ (2) (L/R) (god); 
God: ‘Koning’ (Rex) (L/R)] 

  45  54 

Latijnse termen: rex nemorensis, de priester-slaaf van Diana in de nemus, het 
heilige woud bij het Meer van Nemi. Ironisch genoeg noemt Volkert Haas hem 
niet priester-slaaf, maar priester-koning. Hij lijkt op de Hettitische 
‘bergkoning’ Idariš. Beiden werden geacht de algehele vruchtbaarheid te 

bevorderen. Vergelijk Mes. termen: Lugal ḫursag [zie Priester: term: rex 

nemorensis (L/R) (priester-slaaf van Diana); Vegetatie: woud, heilig: term: 
nemus (L/R)] 

  54  61 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

Latijnse termen: rex sacrorum, leidende offerpriester bij de Romeinen. Hij is 
de opvolger van de vroegere rex in zijn rituele functie als priester (na de 
verdrijving van de koningen) [zie Priester: term: rex sacrorum (L/R) 
(offerpriester)] 

  42  53 

Latijnse termen: robur ‘eik’, gen. sg. roboris [zie Boom: eik: term: robur 
(L/R)] 

  59 

Latijnse termen: robur Jovis ‘eik van Jupiter’, heilige boom in Geismar, gewijd 
aan Donar en geveld door Bonifatius. De term wordt vermeld in de Vita S. 
Bonifatii door Willibald, die de boom volgens de interpretatio romana 
toeschreef aan Jupiter [zie Boom: eik: term: robur (L/R); Boom: heilige ~: 
term: robur Jovis (L/R)] 

  41 

Latijnse termen: robur: ‘ibi sententiae capitales de robore proferentur’ ‘daar 
werden doodsvonnissen vanaf de eik uitgesproken’ (Plautus ‘Auluralia’), een 
gewoonte die waarschijnlijk in het gebied van de Loire kan worden 
gelocaliseerd en dus Gallisch is. De eik heeft dan een divinatorische functie bij 
de Kelten [zie Kosmografie en geografie: plaats, gerechts-: eik (robur)] 

  59 

Latijnse termen: sacer ‘heilig’ [zie Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: 
term: sacer (adj.) (L/R)] 

  41 

Latijnse termen: sacerdos ‘priester(es)’. In Germaanse teksten vertaald door 
bluostrari ‘offeraar’ [zie Priester: term: bluostrari (= sacerdos) (Germ.) 
(offerpriester); Priester: term: sacerdos (L/R)] 

  42 

Latijnse termen: sacerdos civitatis ‘staatspriester’, gebruikt door Tacitus om 
de verheffing van de Germaanse priesterstand aan te duiden [zie Priester: 
term: sacerdos civitatis (Germ.-L/R)] 

  42 

Latijnse termen: saeculum ‘tijdperk’, wiens einde aangekondigd wordt door 
een onheilspellende gebeurtenis (ramp, oorlog), maar dat ook een nieuw begin 
aanduidt, zodat het saeculum als een temporaire rituele reinigende kringloop 
gezien werd; vier saecula vormden een annus magnus (zie aldaar) [zie 
Kringloop: rite: temporaire ~: reinigende ~: term: saeculum (L/R); Tijd: 
periode: term: saeculum (L/R) (temporaire rituele reinigende kringloop van 
onbepaalde tijd)] 

  26 

Latijnse termen: Saefes zie Griekse termen: σηψ   - 

Latijnse termen: sagmina, ‘heilig gras’, eig. ‘grassprietjes’, verbenae purae 
(‘heilige takjes’) of herbae purae (‘heilige kruiden’) fungeerden, evenals de 
herautstaf, ter waarborging van de onschendbaarheid van de herauten. Ze zijn 
het symbool van het scheppend vermogen der aarde en het menselijk 
spraakvermogen. Vgl. verbum ‘woord’ [zie Vegetatie: gras, heilig: term: 
sagmina (herbae purae of verbenae purae) (pl.) (L/R)] 
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Latijnse termen: Salii, Romeinse priestergroep, die bekend stond om haar 
rituele dans. Verg. Gr. Σελλοι [zie Priester: groep: ‘Salii’ (Saliërs) (L/R)] 

  9 

Latijnse termen: Sarus zie Germ. termen: Sörli (on.)   - 

Latijnse termen: Saturnalia, Romeins slavenfeest, gewijd aan Saturnus. Het is 
een staatsfeest, dat in 217 v. Chr. opnieuw is ingesteld, maar zeer oud is. Het 
beeld van Saturnus wordt ritueel bevrijd van zijn boeien. Kenmerkend is dat er 
gedurende het feest een gezagswisseling plaats heeft tussen slaven en hun 
heren; zelfs wordt een slaaf tot koning gekozen [zie Feest: Saturnus-feest: 
‘Saturnalia’ (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: scatere ‘naar voren springen, opwellen, wemelen’, hetgeen 
F.R. Schröder verbindt met de Germaanse godin Skaði, die hij als ‘danseres’ 
ziet [zie Werkzaamheid: borrelen: term: scatere (L/R)] 
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Latijnse termen: scurra ‘grappenmaker’, m.n. die optreedt bij Romeinse 
begrafenissen om het leven te herbevestigen [zie Macht en kracht: reinigende 
~ (cathartische); Beroep en functie: nar: term: scurra (L/R)] 

  40 

Latijnse termen: scutum ‘schild’ [zie Wapen: schild: term: scutum (L/R)]   49 

Latijnse termen: semideus ‘halfgod’, zoals Jordanes de Germaanse Asen 
aanduidde, dus als heroën [zie Halfgod: heros: term: semideus (L/R)] 

  44 

Latijnse termen: Semones of Semunes (pl.) ‘zaadgoden’, een groep oude 
Italische goden, natuurgeesten die de generatieve kracht verborgen in het 
zaad, vertegenwoordigen en aan wie alleen melk mocht worden geofferd 
(bron: Dahrenberg & Saglio en Pestalozza, noot 30 en 31 in WP Sancus). Met 
name Sancus, een oude oogstgod en een god van de eden, droeg de bijnaam 
Semo Analyse: Semo wrsch. < semen ‘zaad’ [zie Godenstelsel: godengroep: 
01.: ‘Semones’ (L/R); God: ‘Zaadgoden’ (Semones) (L/R); Vegetatie: zaad: 
term: semen: Semones (‘zaad(goden)’) (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: septemplex laborinthus ‘het zevenvoudige labyrint’, d.w.z. 
het dodenrijk [zie Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint: term: 
septemplex laborinthus (L/R); Dodenrijk: ‘Septemplex laborinthus’ 
(‘zevenvoudig labyrint’) (L/R)] 

  26 

Latijnse termen: servorum dies festus ‘feestdag van de slaven’, dus een 
slavenfeest, zoals het Diana-feest op 13 augustus genoemd wordt [zie Feest: 
slaven, ~ van de: term: servorum dies festus (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: servus 1. eig. ‘gevangene, opgeslotene’, 2. ‘slaaf’, die om 
praktische en (oorspronkelijk) sacrale redenen met voetboeien gebonden was 
[zie Beroep en functie: gevangene: term: servus (L/R); Beroep en functie: 
dienaar: slaaf: term: servus (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: signum: ‘In hoc signo vinces’ ‘In dit teken zult gij 
overwinnen’, Christelijke strijdkreet, waarmee keizer Constantijn het 
Christendom verbreidde. Het ‘teken’ is het teken van het kruis [zie Taal: 
spreuk: frase: ‘In hoc signo vinces’ (Chr.)] 

  51 

Latijnse termen: silex (gen. silicis) ‘vuursteen’, zoals het stukje vuursteen in 
het hoofd van Horagalles (zie clavus: In capite infigunt). Vergelijk de wetsteen 
in het hoofd van Thor) [zie Steen: vuursteen: term: silex (L/R)] 

  50 

Latijnse termen: silva Herculi sacra ‘heilig woud (gewijd) aan Hercules’. m.n. 
het heilige woud van de Germaanse stammen in het Weser-gebied [zie 
Vegetatie: woud, heilig: ‘Silva Herculi sacra’ (L/R)] 

  41 

Latijnse termen: simulacrum ‘beeld’, bijv. een godenbeeld, maar geen 
symbolische voorstelling (De Vries) [zie Kunst en schrift: beeld: term: 
simulacrum (L/R)] 

  43  48  59 

Latijnse termen: simulacrum: ‘cuius sunt plura simulacra’ ‘van hem bestaan er 
veel beelden’, een frase uit De bello Gallico, die aanleiding heeft gegeven tot 
discussie over het probleem dat er vóór de komst van de Romeinen in Gallië 
geen godenbeelden bekend zijn [zie Kunst en schrift: beeld: term: simulacrum 
(L/R)] 

  59 

Latijnse termen: simulacrum: ‘Simulacraque maesta deorum arte carent 
caesisque extant informia truncis’ ‘en de sombere godenbeelden missen een 
kunstzinnige afwerking en blijken slechts ruw bewerkte gevelde 
boomstammen’, een passage uit Lucanus’ Pharsalia, waarin hij weliswaar 
beweerd dat de Galliërs (houten) godenbeelden bezitten, maar dat ze heel 
ruw zijn vormgegeven [zie Kunst en schrift: beeld: term: simulacrum (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: sinister ‘links’ [zie Kosmografie en geografie: weg: richting: 
links: term: sinister (L/R)] 

  40 
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Latijnse termen: situla ‘emmer’, zoals de Noord-Italiaanse situlae met 
zonnevoorstellingen, die een rol spelen in de cultus van Belenus [zie Voorwerp: 
emmer: term: situla (L/R); Kunst en schrift: voorwerp: emmers [situlae] met 
zonnevoorstellingen t.b.v. de Belenus-cultus uit Noord-Italië (Kelt.)] 

  58 

Latijnse termen: sodalicium: ‘sodaliciis … consortiis’, termen die voorkomen 
bij Ammianus Marcellinus (Res gestae, XV, 9, 8) ter aanduiding van een 
verbond van druïden. Een solidacium betekent niet alleen ‘vriendschap’, maar 
ook ‘geheim genootschap’, dus een verbond waarin geheime zaken worden 
besproken. Een consortium is een gemeenschap waarin goederen gedeeld 
worden, een broederschap [zie Sociologie: gemeenschap van het geheime 
genootschap: term: sodalicium (L/R); Sociologie: gemeenschap, religieuze: 
priestergemeenschap: broederschap: term: consortium (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: sol ‘zon’, ook als aanduiding van de zonnegod, bij Caesar een 
aanduiding van een (niet-bestaande) Germaanse god [zie Zon: term: sol (god) 
(L/R); God: ‘Zon’ (Sol) (L/R); Ivn: Sol (2) (L/R) (god)] 

  41 

Latijnse termen: Solis columna zie columna: Solis columna   - 

Latijnse termen: sortiarii zie malefici   - 

Latijnse termen: Sospita ‘redster, beschermster’, epitheton van Juno 
Caprotina, die ook Tutela (zie aldaar) heet, eveneens met de betekenis 
‘beschermster’ [zie Ivn: Juno (1): ‘Caprotina’, ~ (de Juno der vrouwen) (L/R) 
(godin); God: ‘Beschermster’ (Sospita, Tutela) (L/R); Beroep en functie: 
bewaker: term: sospita (fem.) (L/R); Beroep en functie: verlosser: term: 
sospita (fem.) (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: spina ‘middenmuur van de hippodroom’, die waarschijnlijk 
van oost naar west liep en waaromheen de wedren plaatsvond tegen de 
zonnebaan in. Doel was de zonnegod te volgen in het dodenrijk en daar de 
dood te overwinnen [zie Bouwwerk: afscheiding: muur: middenmuur van de 
hippodroom: term: spina (L/R)] 

  26 

Latijnse termen: sponsalis ‘betrekking hebbend op het huwelijk of de 
verloving’ [zie Huwelijk: term: sponsalis (adj.) (L/R)] 

  49 

Latijnse termen: stella ‘ster’, een woord dat in verband wordt gebracht met 
de naam van de Keltische godin Sirona < stirona* < ster* [zie Hemellichaam: 
ster: term: stella (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: Stella Maris ‘ster der zee’, bijnaam van Isis als 
beschermvrouwe der zeelieden in Alexandrië [zie Isis (1): ‘Stella Maris’ (Eg.) 
(godin); God: ‘Ster der zee’ (Stella Maris) (Eg.); Hemellichaam: ster: term: 
stella maris (‘ster der zee’) (bijnaam van Isis) (L/R)] 

  28 

Latijnse termen: stipes: ‘stipes erat magnus diversis imaginibus figuratus 

atque ibi in terram magna virtute immissus’ ‘Een grote paal, met veel beelden 

versierd, was daar stevig in de aarde vastgezet’, een citaat uit de Vita S. 

Walarici abbatis Leuconaensis, waarin sprake is van de aardse imitatie van de 

wereldzuil die de hemel ondersteunt, zoals de Kelten die zich voorstelden [zie 

Bouwwerk: zuil: term: stipes (L/R)] 

  50 

Latijnse termen: striga = stria ‘toverheks’, aanduiding voor tovenaressen in 
Zuid-Germanië; zie ook Germ. termen: hold: striga holda [zie Beroep en 
functie: tovenares: term: striga of stria (Germ.-L/R)] 

  40 

Latijnse termen: Sunilda zie Germ. termen: Sörli (on.)   - 

Latijnse termen: Suovetaurilia, een drievoudig reinigingsoffer van een 
beerzwijn (sus), een schaap (ovis) en een stier (taurus) [zie Offer: naam: 
‘Suovetuarilia’ (L/R)] 

  53 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

Latijnse termen: tabula fortunae, een tafel waarmee voorspellingen gedaan 
konden worden, zoals de Perchten-tafel, die tevens offertafel was [zie Lot: 
lotsvoorwerp: tafel van het lot: term: tabula fortunae (L/R)] 

  39 

Latijnse termen: talamasca ‘dierenmasker’, o.a. gebruikt in de gemaskerde 
optochten tijdens midwinter. Het masker moest een demon of dodengeest 
voorstellen [zie Voorwerp: masker, dieren-: term: talamasca (L/R)] 

  43 

Latijnse termen: Tamfana: ‘celeberrimum illis gentibus templum, quod 
Tamfanae vocabant’ ‘de zeer beroemde tempel van dat volk [de Marsen], die, 
naar men zei, van Tamfana was’ (en die door Germanicus verwoest werd), een 
citaat uit de Annalen van Tacitus, die dus het bestaan van een Germaanse 
tempel tussen Lippe en Ruhr vermeldt. 
Analyse van Tamfana: De meningen verschillen, maar Liungman heeft wel het 
bewijs voor het herfstfeest geleverd en dus voor Tamfana’s functie: 1. Ze is 
een godin van de wasdom wegens het type cultusfeest, nl. een herfstfeest 
(Liungman), 2. = *Tainfana ‘de heiligdommen van de loten’ (E. Weber), 3. ~ 
lat. tepēre ‘warm zijn’, skt. tapas, dus een haardgodin (Grimm), 4. ~ lat. daps 
‘offermaal’, on. tafn ‘offerdier’ (Müllenhoff), 5. ~ on. þömb ‘baarmoeder’, 
dus een godin van de rijkdom (Kögel, Helm, krahe, Von der Leyen), 6. = 
Tafnana (Marstrander), 7. = religieus district (R.M. Meyer), 8. < tamna- (on. 
temja ‘temmen’) ~ lat. domare ‘temmen’, dus een godin des doods (Jaekel), 
9. < tamfaþni, vgl. skt. dampatnī, dus ‘meesteres’ (Pisano) 
[zie Ivn: Tamfana (Germ.) (godin)]  

  49 

Latijnse termen: tenēre: imperium caelestum tenēre ‘het onderhouden van 
het hemelrijk’, een functie die Caesar toeschrijft aan de Gallische Jupiter en 
die ook van toepassing is op Dyaus, Zeus en Tīwaz [zie Heerschappij: beheren: 
term: tenēre, imperium caelestum (‘het onderhouden van het hemelrijk’) 
(L/R)]                                                                                                 [tenere] 
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Latijnse termen: tepēre ‘warm zijn’, ~ skt. tapas (zie aldaar), die Grimm in 

verband brengt met Tamfana, die dan een haardgodin moet zijn. Zie Latijnse 

termen: Tamfana [zie Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte: term: 

tepēre (vb.) (L/R)]                                                                              [tepere] 
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Latijnse termen: ter unus ‘driemaal één’, d.w.z. drie gelijke eenheden, 
uitdrukking van compleetheid in rationele zin [zie Drie: driemaal: term: ter 
unus (‘driemaal één’) (L/R); Totaliteit: compleetheid: frase: ‘ter unus’ (L/R)] 
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Latijnse termen: terra editus zie Tuistonem   - 

Latijnse termen: Terra Mater ‘Moeder Aarde’, algemene aanduiding voor de 
aardgodin in diverse religies [zie Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder 
Aarde’: term: Terra Mater (L/R)] 

  47 

Latijnse termen: terram Ithunae ‘grond van Ithuna’ en toftum Yduni ‘woonerf 

van Ydun’, frasen uit de CCAPO die men heeft willen verbinden met de godin 

Iðunn [zie Ivn: Ithuna (Eng.-L/R) (alg. persoonsnaam); Ivn: Ydun (Eng.-L/R) 

(alg. persoonsnaam)] 
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Latijnse termen: Thingsus zie Germ. termen: *þingsaz   - 

Latijnse termen: tonitrus zie Germ. termen: Donar   - 

Latijnse termen: tribunus ‘tribuun’, een volksleider [zie Heerser: leider, volks-
: term: tribunus (L/R)] 

  42 

Latijnse termen: Troiae ludus ‘het spel van Troje’, een labyrintische dans, 
uitgevoerd tijdens de lijkspelen voor Anchises door Trojaanse ruiters; tevens 
een volksgebruik bij de Romeinse jeugd [zie Muziek en dans: dans, 
labyrintische: ‘Troiae ludus’ (‘spel van Troje’) (L/R); Drama: spel: term: ludus, 
Troiae (‘spel van Troje’) (soort dans) (L/R)] 

  43 
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Latijnse termen: Tutela ‘beschermster’. Aanduiding: 1. naam van de slavin uit 
de sage ‘Tutela’s redding van Rome’, 2. naam van de Juno der vrouwen, de 
beschermgeest van de slavinnen, identiek met Juno Caprotina en Philotis (zie 
aldaar) en tegenhangster van de Genius en de Lares. De slavin Tutela is de 
vertegenwoordigster van de Juno der vrouwen [zie Ivn: Tutela (2) (L/R) 
(slavin); Beroep en functie: bewaker: term: tutela (fem.) (L/R); God: 
‘Beschermster’ (Tutela) (L/R); Ivn: Juno (1): ‘Caprotina’, ~ (de Juno der 
vrouwen) (L/R) (godin)] 

  54 

Latijnse termen: umbra ‘schim’ van de afgestorvene, dus ‘dodengeest’ [zie 
Geest: ziel: dodengeest: term: umbra (L/R)] 

  59 

Latijnse termen: unio mystica ‘mystieke eenwording’, het principe van de 
identiteitsmystiek, waarbij eenwording (opgaan, onderdompeling) met de 
godheid wordt nagestreefd [zie Psychologie: extase: mystieke eenwording: 
term: unio mystica (L/R); Eén: eenheid: term: unio (L/R); Eén: vereniging: 
term: unio (L/R)] 

  28 

Latijnse termen: ursus ‘beer’. De term is verwant met gr. αρκτος en skt. ṛkṣa. 

Ursa ‘berin’ wordt gebruikt voor het sterrenbeeld Ursa Maior = Grote Beer [zie 
Dier: beer: term: ursus (L/R); Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’ = 
‘Ursa Maior’] 

  41 

Latijnse termen: vates ‘ziener, waarzegger’, een term die mogelijk ontleend is 
aan het Gallisch. Zie ook bij Kelt. termen: fáith [zie Beroep en functie: rel. 
persoon: ziener: term: vates (L/R-Kelt.)] 
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Latijnse termen: Vaticinans Chatta mulier ‘Chattische waarzegster’, 
verwijzing bij Suetonius (Vita Vitellii) naar een onbekende waarzegster bij het 
Germaanse volk der Chatten [zie Beroep en functie: rel. persoon: ziener(es): 
term: vaticinans mulier (L/R); Beroep en functie: rel. persoon: ziener(es): 
‘Vaticinans Chatta mulier’ (Germ.) (naam onbekend)] 

  40 

Latijnse termen: Venatrix ‘jaagster’, een epitheton van de Keltische godin 
Diana. Ze staat afgebeeld samen met Sucellos op een altaar uit Mainz [zie Ivn: 
Diana (3): ‘Venatrix’, ~ (Kelt.) (godin); God: ‘Jaagster’ (Venatrix) (L/R-Kelt.); 
Beroep en functie: jager: term: venatrix (fem.) (godin) (L/R-Kelt.); Kunst en 
schrift: voorstelling: Sucellos en Diana Venatrix op een altaar uit Mainz (Kelt.)] 

  58 

Latijnse termen: venefici zie malefici   - 

Latijnse termen: Venti (pl.) ‘winden’, een groep windgoden, die onder deze 
naam zowel bij de Romeinen als bij de Kelten vereerd werd. Welke goden 
achter de Keltische Venti schuil gaan, is niet bekend. Ze werden in Nîmes 
samen met de Keltische Vulcanus vereerd [zie Godenstelsel: godengroep: 01.: 
‘Vasu’s’ (Ind.), Vāsava (Kelt.); God: ‘Winden’ (Venti) (L/R-Kelt.)] 

  58 

Latijnse termen: Venus, godin der vruchtbaarheid. Haar naam is door Golther, 
Meringer, Mogk in verband gebracht met de naam van de 
vruchtbaarheidsgoden der Wanen [zie Ivn: Venus (1) (L/R) (godin)] 

  47 

Latijnse termen: ver sacrum ‘heilige lente’, een Romeins gebruik waarbij na 
een misoogst de gehele oogst van het jaar daarop, dieren en kinderen 
inbegrepen, worden geofferd aan Mars (hetgeen lijkt op een 
eerstelingenoffer). In de praktijk worden de kinderen niet geofferd, maar 
wanneer ze volwassen zijn geworden, naar het buitenland verbannen om daar 
een nieuw leven te beginnen. Deze vervanging was mogelijk omdat men 
verbanning gelijkstelde aan (offer)dood [Tijd: jaargetijde: lente: term: ver 
sacrum (‘heilige lente’) (offergebruik) (L/R); Offer: naam: ‘Ver sacrum’ (L/R)] 
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Latijnse termen: verbenae purae zie sagmina   - 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

Latijnse termen: verbum ‘woord’, etym. verwant met nl. woord, skt. vrata 
‘eed, plicht, (gedrags)regel’, lat. verbenae ‘heilige takjes’ [zie Taal: woord: 
term: verbum (L/R)] 

  12  55 

Latijnse termen: verecundia ‘eerbied’, zoals de eerbied die Clovis koestert 
voor zijn voorvaderen en zich daarom vooralsnog niet wil bekeren [zie 
Karakter en gedrag: eerbied: term: verecundia (L/R)] 

  51 

Latijnse termen: via negativa ‘de ontkennende weg’, een uitdrukking die een 
van de drie (mystieke) opvattingen weergeeft over het wezen van God, nl. 
door over hem te spreken in ontkennende en paradoxale termen, zoals 
Dionysios Areopagita deed [zie Filosofie: kennis van God: term: via negativa 
(‘de ontkennende weg’) (Chr.-L/R)] 

  28 

Latijnse termen: Viator ‘reiziger’, een epitheton van de Gallische Mercurius, 
de god van cultuur en handel. Hij is de wegbereider [zie Ivn: Mercurius (3): 
‘Viator’ (Kelt.) (god); God: ‘Wegbereider’ (Viator) (Kelt.); Beroep en functie: 
wegbereider: term: viator (god) (L/R)] 

  58 

Latijnse termen: vicanus ‘dorpeling’, zoals degenen die wijstenen plaatsen op 
de Greinberg [zie Mens: inwoner: dorpeling: term: vicanus (L/R)] 

  45 

Latijnse termen: victima ‘offerdier’ [zie Dier: offerdier: term: victima (L/R)]   41 

Latijnse termen: vilica ‘slavin en leidster der slavinnen, vrouw van de vilicus’. 
Aanduiding: 1. hoofd der slavinnen die het gebed voor de zegen van de familie 
waarin ze diende, uitsprak (Cato), 2. oorspronkelijk: de priesteresse van de 
god in de haard en diens maagdelijke vrouw [zie Heerser: leidster der 
slavinnen: term: vilica (eveneens slavin) (L/R); Priester: term: vilica (L/R) 
(priesteres-slavin van de Laren)] 

  54 

Latijnse termen: vilicus ‘slaaf en opzichter over andere slaven’, die als 
zodanig het Laren-offer bracht tijdens de Compitalia [zie Heerser: leider der 
slaven: term: vilicus (eveneens slaaf) (L/R); Priester: term: vilicus (L/R) 
(priester-slaaf van de Laren)] 

  54 

Latijnse termen: vinculum: laneum vinculum ‘wollen band’. Volgens Macrobius 
had het beeld van Saturnus te Rome een wollen band i.p.v. de voetboeien 
(compedes Saturni, zie aldaar) die Apollodorus noemt [zie Voorwerp: band: 
term: vinculum (L/R); Voorwerp: wol: term: laneus (adj.) (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: virgo Vestalis ‘Vestaalse maagd’, slavin en maagdelijke 
priesteres in de regia van de koning. De officiële benaming is sacerdos 
Vestalis. Ze is te vergelijken met de vilica: ze werden, hoewel maagden, 
beschouwd als bruiden en amatae van de god in de haard. Ze waren dus 
evenals Vesta, de aardgodin, maagdelijke moeders in mystieke zin. Aldus 
Kristensen. Volgens Robin Lorsch Wildfang (Rome’s vestal virgins) is Amata, 
zoals vermeld in bij Aulus Gellius, niets meer dan de naam van de eerste 
Vestaalse Maagd, die in juridische zin als voorbeeld moest dienen voor de 
novice [zie Priester: groep: ‘Vestaalse maagden’: term: virgines Vestales (L/R) 
(vuurpriesteressen van Vesta); Geslacht en rijpheid: maagd: term: virgo 
Vestalis (‘Vestaalse maagd) (vuurpriesteres) (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: virtus ‘deugd’, een goede eigenschap, zoals de kracht door 
God gegeven. Kluge verbindt virtus met –vercustis in de naam van de 
Germaanse godin Vagdavercustis. Much ziet eveneens verband met 
Vagdavercustis, maar dan m.b.t. de betekenis, nl. ‘virtus militaris’. Zie ook 
Latijnse termen: inscriptie: Vagdavercusti en Kelt. termen: Fergus [zie Ethiek: 
deugd: term: virtus (L/R)] 
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Latijnse termen: viscera terrae ‘ingewanden’ of ‘moederschoot’ van de aarde, 
m.n. t.a.v. de voorstelling van het labyrint als het binnenste van de aarde, dus 
het dodenrijk, terwijl de bijbehorende cultusdans een paringssymbool is [zie 

  43 
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Lichaam: ingewand: term: viscera (pl.) (L/R); Lichaam: baarmoeder: term: 
viscera (pl.) (L/R); Dodenrijk: loc.: onderwereld: term: viscera terrae 
(‘ingewanden’ of ‘moederschoot’ van de aarde) (pl.) (L/R)] 

Latijnse termen: vitulatio ‘kalfsoffer’, een overwinningsoffer, m.n. de 
vitulatio op 8 juli ter afsluiting van de Nonae Caprotinae. Etymologie: < vitula 
‘vaars, kalf’, gebruikt als offer, later gepersonifieerd als Vitula, de godin van 
de overwinning [zie Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: kalfsoffer: term: 
vitulatio (L/R); Offer: naam: ‘Vitulatio’ (L/R)] 

  54 

Latijnse termen: Volcanus of Vulcanus, god van het vuur, bij Caesar een 
aanduiding van een (niet-bestaande) Germaanse god [zie Ivn: Vulcanus (1) 
(L/R) (god)] 

  41 

Latijnse termen: Ydun: toftum Yduni zie Ithuna: terram Ithunae   - 

Latjnse termen: vox archangeli ‘stem van de aartsengel’, waarmee de Dag des 
Heren wordt aangekondigd [zie Geluid: stem: term: vox archangeli (‘stem van 
de aartsengel’) (L/R)] 

  48 

MES. IDEOGRAM     - 

Mes. ideogram: kring (cirkel, ring) als ~ voor 
1. Šār ‘volmaaktheid’ (in oudste schrift werkelijk als ring) zie Mes. termen: šār 
2. Kiššatu of kullatu ‘totaliteit’ zie Mes. termen: kiššatu; Mes. termen: kullatu 
3. Gitmālu ‘het compleet-zijn’, ‘de vol-maaktheid’ zie Mes. termen: gitmālu 
                                                                                [shar, kishshatu, gitmalu] 

  26 

Mes. ideogram: spijkers [zeven] als ~ voor  
1. Kiššatu ‘totaliteit’ zie Mes. termen: kiššatu 
2. Sibi of siba ‘zeven’ zie Mes. termen: siba; Mes. termen: sibi 
3. Sibi of Sibitti, een groep van zeven goden zie Mes. termen: sibi; Mes. 
termen: Sibitti 
4. ‘heilig’ m.b.t. een getal, waarbij de werkelijke numerieke waarde niet van 
belang is zie Getal: heilig ~                                                             [kishshatu] 

  26 

MES. TERMEN     - 

Mes. termen:  Oost-Semitisch (Eblaïtisch (mog. NW-Semitisch)), Akkadisch, dat 
vanaf het 2e millennium uiteenviel in Babylonisch en Assyrisch); Sumerisch en 
Elamitisch zijn geen Semitische en zelfs isolate talen 

  - 

Mes. termen: abzu (sum.) = apsû (akk.) ‘nederzee, diepte’, naam voor de 
zoete oer- en zondvloedwateren en het dodenrijk, waarover later Ea (= Enki) 
heerst en waar zich het mysterie van dood en leven bevindt. Abzu wordt 
daarom bit nimeki ‘huis der wijsheid’ genoemd. Degene die dit geheim bezit, 
is ‘wijs’. Enki’s tempel in Eridu heette E-abzu, het ‘Huis Abzu’ 
[zie Wateren: zoete ~ onder de aarde: term: abzu (Mes.); Wateren: 
oerwateren: ‘Abzu’ (Mes.); Wateren: zondvloed(wateren): ‘Abzu’ (Mes.); 
Dodenrijk: ‘Abzu’ = ‘Apsû’ (Mes.); Heiligdom: tempel van Enki (E-abzu) te 
Eridu (Mes.); Ivn: Abzu (Mes.) (oergod )]                                                 [apzu] 

  2  8 

Mes. termen: ama (sum.): cun. AMA-ra (ebl.) ‘moeder’, een bijnaam van Ištar 

of Išḫara in Noord-Syrië. Het sumerogram AMA krijgt hier de toevoeging -ra 

[zie Ivn: Inana = Ištar (1): ‘AMA-ra’ (1) (Syr.-Mes.) (godin); Išḫara (1): ‘AMA-ra’ 

(2) (akk.) (Syr.substr.-Mes.-H/H) (godin); God: ‘Moeder’ (AMA-ra) (Syr.-Mes.); 
Familierelaties: moeder: term: ama (akk.) (Mes.)] 

  61 

Mes. termen: Ama-Ĝeštin (sum.) ‘moeder Ĝeštin’, bijnaam van de zuster van 
Damu / Dumuzid, Ĝeštinana, die dus ook als moeder wordt beschouwd [zie Ivn: 
Ĝeštinana: ‘Ama-Ĝeštin’ (Mes.) (godin); Familierelaties: moeder: term: ama 
(Mes.)]                                                                   [Ama-Geshtin, Amageshtin, 
Amageshtinana, Amageshtinanna, Ama-Geshtinana, Ama-Geshtinanna] 

  2 
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Mes. termen: a-ma-ru (sum.) ‘water + gaan + zenden’ (corr. van a-ma-tu, 
‘water van het schip van de zonsondergang’, Kristensen) als naam voor 
‘zondvloed’ [zie Wateren: zondvloed(wateren): term: a-ma-ru (Mes.)]  [amaru] 

  8 

Mes. termen: amatu (akk.) 1. ‘woord’, 2. de medegedeelde werkelijkheid zelf 
in haar ideële gedaante [zie Taal: woord: term: amatu (Mes.); Verschijning: 
ideële gedaante: term: amatu (Mes.)] 

  55 

Mes. termen: amelu (ass.) 1. ‘mens’, 2. ‘slaaf’. Dat één term beide begrippen 
uitdrukt, toont de Semitische opvatting dat gebondenheid (aan God) wezenlijk 
is voor de mens [zie Mens: term: amelu (Mes.); Beroep en functie: dienaar: 
slaaf: term: amelu (Mes.)] 

  54 

Mes. termen: an-gal (sum.) ‘grote hemel’, de ruimte die zich uitstrekt vanuit 
de hemel tot het oppervlak van de aarde; vgl. ki-gal [zie Kosmografie en 
geografie: hemel: term: an-gal (‘grote hemel’) (bovenwereld) (Mes.); 
Kosmografie en geografie: ruimte: bovenwereld: term: an-gal (‘grote hemel’) 
(Mes.)]                                                                                                 [angal] 

  2 

Mes. termen: an-gim dím-ma (akk.) ‘geschapen als An’, titel van de god 
Ninurta, die zijn status aangeeft [zie Ivn: Ninurta: ‘An-gim dím-ma’ (Mes.) 
(god); God: ‘Geschapen als An’ (An-gim dím-ma) (Mes.); Schepping: 
voortbrengen: term: dím-ma, An-gim (‘geschapen als An’) (titel van Ninurta) 
(Mes.)]                                                                                     [angim dímma] 

  2 

Mes. termen: anunna (sum.) = akk. anunnaku = annunaki ‘zij die uit de hemel 
naar de aarde kwamen’, een groep goden die later als onderwereldgoden 
werden beschouwd; in sommige mythen is Ninurta hun leider. Ze zijn 
tegenstanders van Inana. De Anunnaki overheersen de Igigi, die tegen hen in 
opstand komen [zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Anunnaku’ = ‘Annunaki’ = 
‘Anunna’ (Mes.)] 

  2 

Mes. termen: Anzû (akk.) ‘hemelarend’, tegenstander an de god Ninurta [Ivn: 
Anzû = Im.dugud.mušen (Mes.) (vogelmonster); Vogel: arend, hemel-: anzû 
(Mes.)]                                                                      [Anzu, Im.dugud.mushen] 

  2 

Mes. termen: Apsû (akk.) zie abzu (sum.)   - 

Mes. termen: assinnu (akk.) ‘homoseksueel, prostitué’. Een bekende assinnu is 
Asushunamir, die Ištar moet redden uit de onderwereld; Ereškigala, de 
onderwereldgodin raakt opgewonden van seksueel afwijkend gedrag [zie 
Seksualiteit: prostitutie: term: assinnu (nom. ag.) (Mes.); Seksualiteit: 
homoseksualiteit: term: assinnu (nom. ag.) (Mes.)] 

  2 

Mes. termen: Atraḫasis (akk.) ‘hoog wijze’, d.w.z. die inzicht heeft in het 

mysterie van dood en leven. Atraḫasis is zowel de persoon Atraḫasis (in het 

Epos van Atraḫasis) als het epitheton van Utnapištim (in het Epos van 

Gilgameš), die immers de dood heeft overwonnen en daardoor dezelfde 
wijsheid heeft verkregen als Ea = Enki, de god van de onderaardse wateren 
waarin het geheim van leven en dood ligt besloten [zie Filosofie: kennis: 

wijsheid: term: atraḫasis (adj.) (Mes.); Ivn: Ziusudra: Atraḫasis (Mes.) (myth. 

koning en zondvloedheros); Ivn: Ziusudra: Utnapištim (Mes.) (myth. koning en 

zondvloedheros); Beroep en functie: rel. persoon: ziener(es): term: atraḫasis 

(Mes.); Halfgod: ‘Hoog wijze’ (Atraḫasis) (Mes.)]                               

          [Atra-ḫasis, Atrahasis, Atram-ḫasis, Atramhasis, Atra-khasis, Atar-khasis] 

  8  26 

Mes. termen: Bašmu (akk.) ‘giftige slang’, een draakachtig wezen met 
voorpoten, hoorns en vleugels. Hij is een monster uit de oertijd, maar ook een 

attribuut van de godin Išḫara 

 [zie Ivn: Bašmu (Mes.) (draak); Slang: term: bašmu (‘giftige slang’) (Mes.); 
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Slang: Išḫara, ~ (Bašmu) van (Mes.); Dier: ‘Giftige slang’ (Bašmu) (Mes.)]   

                                                                                             [Bashmu, Basmu] 

Mes. termen: BE Á mušen Á mušen (akk.) ‘heer der arenden’, een titel van de 
berg(god) Adarwan van of in de nabijheid van het Ammarik-gebergte. De arend 
is een attribuut van meer Hettitische berggoden 
 [zie Ivn: Adarwan: ‘BE Á mušen Á mušen’ (‘Heer der arenden’) (H/H-NW-Sem.-
Syr.) (berg(god)); God: ‘Heer der arenden’ (BE Á mušen Á mušen) (Mes.); Heerser: 
heer der arenden: term: BE Á mušen Á mušen (akk.) (Mes.)] 

  61 

Mes. termen: Bēlet ilī (akk.) ‘meesteres / koningin der goden’, een epitheton 

van de godin Mami of Ninḫursaĝ [zie Ivn: Ninḫursaĝ: Bēlet ilī (akk.) (Mes.) 

(godin); God: ‘Meesteres der Goden’ (Bēlet ilī) (Mes.); Heerser: leidster: term: 
bēlet ilī (‘meesteres der goden’) (Mes.)]                                           [Belet-ili] 

  2 

Mes. termen: bit nimeki (akk.) ‘huis der wijsheid’, aanduiding van abzu, de 
onderaardse oceaan waar zich de wijsheid bevindt, nl. het mysterie van dood 
en leven. Vergelijk abzu [zie Wateren: oerwateren: ‘Abzu’: ‘Bit nimeki’ (‘huis 
der wijsheid’) (Mes.); Bouwwerk: huis: term: bit nimeki (‘huis der wijsheid’) 
(oerwateren) (Mes.)] 

  8 

Mes. termen: danninu (bab.) ‘onderwereld’. Van dit woord zijn afgeleid de 
termen (of namen) van slangenmonsters of draken, chaosmonsters die in zee 
leven: hebr. tannîn (bijv. Job 7:12), pl. tannînim (bijv. Deut. 32:33); ugar. tnn 
= tu-un-na-nu (Day 1985); aram. tannīnā, pl. tannīnē; en arab. tinnīn  
  [zie Ivn: Tannîn (hebr.) = ugar. tnn = Tunnanu = aram. Tannīnā = arab. Tinnīn 
(NW-Sem.) (slangenmonster); Slang: term: tannîn (pl. tannînim) (hebr.) (NW-
Sem.); Slang: term: tnn = tu-un-na-nu (ugar.) (NW-Sem.)] 
                                                                                [Tannin, Tannina, Tinnin] 
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Mes. termen: dingir = diğir (sum.) ‘god’, tevens de naam voor het 
overeenkomstige spijkerschriftteken DI.MI.IR, in transliteratie vóór een 
godennaam geschreven als d [zie God: term: dingir = diğir = cun. DI.MI.IR = d 
(voor godennamen) (sum.) (Mes.)] 

  61 

Mes. termen: Dub nam-tar-ra-bi (akk.) ‘tafel van het lot’, die Ninurta probeert 
te verwerven, omdat dit voorwerp de hoogste goddelijke macht symboliseert 
[zie Taal: tekst: boek, mytisch: ‘Dub nam-tar-ra-bi’ = ‘Tafel van het Lot’ 
(Mes.); Taal: tekst: boek: term: dub nam-tar-ra-bi (‘Tafel van het Lot’) (lit.) 
(Mes.); Bezit en roof: diefstal van de Tafel van het Lot (Mes.); Bezit en roof: 
verwerving van macht door herovering van de Tafel van het Lot (Mes.)] 

  2 

Mes. termen: dūru (akk.), de (binnen)‘muur’ van Babylon, waarvan Ištar 
meesteres was. In deze hoedanigheid was ze verbonden met de Hurritische 
stiergod Tilla 
                     [zie Bouwwerk: afscheiding: muur, stads- en burcht-: term: dūru 
(‘binnenmuur’) (Mes.); Ivn: Ištar: ‘Heerseres van de dūru’ (Mes.); God: 
‘Heerseres van de dūru’ (Mes.); Heer: heerseres van de dūru (Mes.) 

  61 

Mes. termen: Ea (akk.) ‘(god van) het huis van water (e-a)’, de god van de 
wateren, dezelfde als sum. Enki [zie Ivn: Enki (Mes.) (god); Bouwwerk: huis: 
term: e-a (‘huis van water’) (de Akk. naam van Enki) (Mes.)] 

  1 

Mes. termen: e-abzu (sum.) ‘het Huis Abzu’, de tempel van Enki in Eridu; vgl. 
abzu [zie Heiligdom: tempel van Enki (E-abzu) te Eridu (Mes.); Bouwwerk: 
huis: term: e-abzu (‘het Huis Abzu’) (tempel) (Mes.)] 

  2 

Mes. termen: Eanna (sum.) ‘huis des hemels (= An)’, naam van de tempel van 
Inana in Uruk. De tempel is gemaakt van het hout van de ceder (zoals Inana 
zichzelf noemt), waaruit Damu, haar zoon, geboren wordt [zie Heiligdom: 
tempel van Inana (Eanna) te Uruk (Mes.); Bouwwerk: huis: term: eanna (‘huis 
des hemels (= An)’) (tempel) (Mes.)] 
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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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

Mes. termen: Ekur (sum.) ‘berghuis’, tempel van Enlil in Nippur, te vergelijken 
met de Griekse Olympus, waar de hoogste god woont en waar de vergadering 
der goden plaatsheeft [zie Heiligdom: tempel van Enlil (Ekur) te Nippur (Mes.); 
Bouwwerk: huis: term: ekur (‘berghuis’) (tempel) (Mes.)] 

  2 

Mes. termen: emēdu-šadāšu (akk.) ‘zijn berg bereiken’ d.w.z. ‘sterven’. De 
uitdrukking steunt op het idee dat bergen in het dodenrijk liggen, m.n. de 
bergen in het noorden. Gilgameš’ reis waarin hij op zoek is naar de andere 
wereld, getuigt hiervan [zie Dood en leven: dood: term: emēdu-šadāšu (‘zijn 
berg bereiken’) (akk.) (Mes.)]                                                  [sadasu emedu] 

  61 

Mes. termen: en (sum.) ‘priester’, ‘hoge functionaris’. Het en-schap is, naast 
het lagar-schap, de hoogste functie. De en is een soort priester-koning, de 
entu (akk.) een priesteres-koningin. Uit de en kwam de ensi (vgl. patesi) voort, 
een wereldlijk leider, en hieruit vervolgens de lugal ‘belangrijk man’, een 
oorlogsleider en later koning [zie Instelling en organisatie: ambt: nam-en 
(Mes.); Priester: priesterschap: nam-en (Mes.); Priester: term: en (Mes.); 
Priester: term: entu (Mes.) (priesteres)] 

  2 

Mes. termen: Enki (sum.) ‘heer (en) van de godin aarde (ki)’, dezelfde als Ea, 
de god der wateren [zie Ivn: Enki (Mes.) (god); Heerser: heer der aarde: term: 
en-ki (god Ea) (Mes.)] 

  1 

Mes. termen: enkum (sum.) ‘tempelfunctionaris’, zoals een zekere Isimud, die 
Enki eropuit stuurt om de me terug te halen, die Inana gestolen heeft [zie 
Priester: term: enkum (Mes.) (tempeldienaar)] 

  2 

Mes. termen: Enlil (sum.) ‘heer van de storm’, god van de wind. Zoon van 
Anšar en Kišar, echtgenoot van Ninlil, vader van Nanna (akk. Sin) en Ninurta 
[Ivn: Enlil (Mes.) (god); God: ‘Heer van de storm’ (Mes.); Heerser: heer van de 
storm: term: en-lil (god) (Mes.)] 

  - 

Mes. termen: En-líl-gim dím-ma (akk.) ‘geschapen als Enlil’, titel van de god 
Ninurta, die zijn status aangeeft [zie Ivn: Ninurta: ‘En-líl-gim dím-ma’ (Mes.) 
(god); God: ‘Geschapen als Enlil’ (En-líl-gim dím-ma) (Mes.); Schepping: 
voortbrengen: term: dím-ma, En-líl-gim (‘geschapen als Enlil’) (titel van 
Ninurta) (Mes.)]                                                                  [En-lil-gim dim-ma] 

  2 

Mes. termen: ensi (sum.) zie patesi (sum.)   - 

Mes. termen: Ešumeša (akk.), tempel van Ninurta in Nippur [zie Heiligdom: 
tempel van Ninurta (Ešumeša) te Nippur (Mes.)]                            [Eshumesha] 

  2 

Mes. termen: Gala (sum.) = Kalû (akk.), Inana-priesters met een onduidelijk 
gerichte seksualiteit. Het Sumerogram UŠ.KU kan tevens gelezen worden als 
giš3 ‘penis’ (UŠ) plus dur2 ‘anus’ (KU). Bovendien klinkt gala als gal4.la ‘vulva’. 
De ‘mannelijke’ priesters zongen klaagliederen, wat gewoonlijk een 
vrouwelijke taak is. De Gala-priesters traden ook op in de Hettitische cultus, 
zoals op het feest bij Zippalanda 
     [zie Priester: groep: ‘Gala-priesters’ (Mes.); Seksualiteit: geslachtelijkheid, 
neutrale: term: gala (Mes.)] 

  61 

Mes. termen: Ganzir (sum.) =  ganzer, poort (eig. een heel paleis) van het  
dodenrijk van Ereškigala [zie Poort: loc.: Kigal, ~ van het dodenrijk: ‘Ganzir’ 
(Mes.)] 

  2 

Mes. termen: ĝarza (sum.) = akk. parşū 1. ‘rite’, 2. ‘symbool van een religieus 
gebruik’, zoals een scepter [zie Religieus voorwerp: term: ĝarza (Mes.)]  
                                                                                                 [garza, parsu] 

  2 

Mes. termen: Ğebel al-Aqra (arab.) ‘de kaalhoofdige berg’, de berg aan de 
oever van de Orontes, ook genoemd Hazzi, Casius Mons of Kel Dağ 

      [zie Ivn: zie Ḫazzi (Turk.-NW-Sem.-H/H) (berg(god), op de grens met Syrië, 
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prov. Hatay, Akdeniz Bölgesi); Kleding: naaktheid van het hoofd: term: aqra 
(arab.) (berg) (Mes.)] 

Mes. termen: ĝešhur (sum.) = akk. eşēru ‘plan, ontwerp’, element in de reis 
om de macht van Ninurta, naast me en de tafel van het lot. Analyse: ĝeš 
‘boom’ + hur ‘krassen’ (ws. psd.museum.upenn.edu) [zie Filosofisch aspect: 
idee: plan: term: ĝešhur (pl.) (Mes.)]                                      [gish-hur, eseru] 

  2 

Mes. termen: gitmālu (akk.) ‘het compleet-zijn’, ‘de vol-maaktheid’; vgl. Mes. 
ideogram: kring [zie Totaliteit: volmaaktheid: term: gitmālu (adj.) (Mes.)] 
                                                                                                         [gitmalu] 

  26 

Mes. termen: Gudua (sum.) = akk. Kūtû 1. stad ten noorden van Nippur waar 
de god der onderwereld, Nergal, vereerd werd, 2. het dodenrijk zelf; vgl. 
Memphis en Thebe [zie Ivn: Gudua (sum.) = akk. Kūtû (Sum.-Irak) (archeol. 
site, tNOv Babylon, gvm. Bābil); Dodenrijk: ‘Kutha’ (Mes.)]                     [Kutu] 

  26 

Mes. termen: ḪAL = LÚḪAL zie Hett. en Hurr. termen: Aduntarri   - 

Mes. termen: ḫanšā (akk.) 1. ‘vijftig’, 2. ‘totaliteit’. De god Marduk werd 

‘Vijftig’ genoemd, omdat hij de wereld heeft geschapen en voltooid [zie 

Getal: ~ boven de twaalf: term: ḫanšā (‘vijftig’) (Mes.); Totaliteit: term: ḫanšā 

(Mes.); Ivn: Marduk: ‘Ḫanšā’ (Mes.) (god); God: ‘Vijftig’ (Ḫanšā) (Mes.)] 

                                                                                                         [hansha] 

  26 

Mes. termen: hašhûru (akk.) = sum. hašur, mog. soort ceder, waarnaar een 
(onbekend) gebergte genoemd is. Andere vertalingen zijn ‘Perzische eik’ (ws. 
sumerian.org) en ‘appel’ (ws. psd.museum.upenn.edu) [zie Boom: ceder: 
term: hašhûru (akk.) = sum. hašur (Mes.); Ivn: Hašur-gebergte (Azië) 
(onbekende met ceders bedekte berg)] 

  2 

Mes. termen: ḫulmiṭṭu (akk.) ‘slang’ of ‘hagedis’, een epitheton of 

vertegenwoordiger van de godin Išḫara, vgl. ugar. ’ušḫr ḫlmṭ, d.i. Išḫara de 

hagedis, aan wie de koning een drankoffer brengt. Vergelijk tevens syr. 
ḫulmāṭā ‘hagedis’, hebr. ḫomeṭ ‘hagedis’. K. van der Toorn, Family religion 

etc., p. 173, prefereert de vertaling ‘hagedis’, omdat de ḫulmiṭṭu vier poten 

zou hebben 

[zie Dier: hagedis: term: ḫulmiṭṭu (akk.) (Mes.); Dier: hagedis: term: ḫlmṭ 
(ugar.) (NW-Sem.); Dier: hagedis: term: ḫomeṭ (hebr.) (NW-Sem.); Dier: 

hagedis: term: ḫulmāṭā (syr.) (NW-Sem.); Ivn: Išḫara (1): ‘Ḫulmiṭṭu’, ~ 

(ugar.’ušḫr ḫlmṭ) (Syr.substr.-Mes.-H/H) (godin); God: ‘Hagedis’ (Ḫulmiṭṭu) 

(NW-Sem.-H/H); Dier: hagedis van Išḫara (NW-Sem.-H/H)]  

                                                                    [hulmittu, hulmata, homet, hlmt] 
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Mes. termen: ḫur-saĝ (sum.) ‘berg(land), gebergte’. In de Lugale-mythe 

verslaat Ninurta het monster Asag in een bergland (ḫur-saĝ) en plaatst deze op 

de wateren die uit de kur stromen, om de vloed tegen te houden ten bate van 

de mensen (en de goden). Zijn moeder Ninmaḫ benoemt hij tot Ninḫursaĝ, 

‘Vrouwe van de ḫur-saĝ’. Analyse: ḫur ‘dal, holte’ + saĝ ‘piek, top’, dus een 

bergachtig of heuvelachtig landschap (ws. sumerian.org), maar ‘berg’en 
‘steppe’ worden ook als vertalingen gegeven (ws. psd.museum.upenn.edu) [zie 

Aardhoogte: berg: term: ḫur-saĝ (Mes.); Ivn: Ninḫursaĝ: Ninmaḫ (Mes.) (godin); 

God: ‘Vrouwe van de berg’ (Ninḫursaĝ) (Mes.); Heerser: leidster: vrouw van de 

berg: term: nin-ḫursaĝ (godin) (Mes.)]                                    [hur-sag, hursag] 
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Mes. termen: Igigi = Igigu (akk.), groep jongere, slangachtige goden die 
rebelleren tegen hun vader Enlil, omdat ze hard moeten werken, m.n. het 
graven van kanalen. Ze lijken in tegenstelling te staan tot de Annunaku [zie 
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Igigi’ = ‘Igigu’ (Mes.)] 
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Mes. termen: ilāni dayyānē (akk.) ‘goddelijke rechters’. Dit zijn dezelfde als 
de Grote Goden, de ilāni rabūti, maar nu genoemd in hun functie van rechters. 
Analyse: dayyānu (Sanders) = dajānu (CAD) (voor de spelling van ilāni dayyānē 
zie S.L. Sanders 2017) [zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Ilāni rabūti’: ‘Ilāni 
dayyānē’ (Mes.); God: ‘Rechtergoden’ (ilāni dayyānē) (Mes.); God term: ilāni 
dayyānē (‘goddelijke rechters’) (mysteriegoden) (Mes.)] 
                                                                                                [ilani dayyane] 

  26 

Mes. termen: ilāni limnūti (akk.) ‘boze goden’, de Zevengoden in hun 
demonische aspect. Het zijn de kinderen van Anu en in rang gelijk aan de 
hoogste goden; vgl. Sibi. Analyse: lemnu ‘boos, slecht’ (pds.useum.upenn.edu, 
CAD) [zie Godenstelsel: godengroep: 07. heptade: ‘Sibi’: ‘Ilāni limnūti’ (Mes.); 
God: ‘Boze goden’ (Ilāni limnūti) (Mes.); God: term: ilāni limnūti (‘boze 
[]goden’) (pl.) (goden v.d. totaliteit) (Mes.)]                               [ilani limnuti] 

  26 

Mes. termen: ilāni rabūti (akk.) ‘Grote goden’, een type mysteriegoden (die 
het mysterie van leven en dood kennen) of goddelijke rechters (die de 
wereldorde bepalen); vgl. Sibi ilāni rabūti [zie Godenstelsel: godengroep: 01.: 
‘Ilāni rabūti’ (Mes.); God: ‘Grote goden’ (Ilāni rabūti) (Mes.); God: term: ilāni 
rabūti (‘grote goden’) (pl.) (mysteriegoden) (Mes.)]                      [ilani rabuti] 

  26 

Mes. termen: Irkalla = Irkala = Irkallu (akk.) dezelfde als Ereškigala, de 
heerseres van het dodenrijk Kurnugi; later ook de naam van de onderwereld 
[zie Ivn: Ereškigala: ‘Irkalla’ (Mes.) (godin); Dodenrijk: ‘Kurnugi’: ‘Woning van 
Irkalla’ (Mes.)] 

  2 

Mes. termen: Irnini = Irnina (akk.) ‘overwinning’ (vgls T. Jacobsen), een 
epitheton van Ištar in het Gilgameš-epos (Irnini) en in de Agušaya-hymne 
(Irnina). Als Irnini is ze de heerseres van de Libanon, de ‘Cederberg’, de ‘troon 
van Irnini’: KUR-ú GIŠ.ERIN (...) parak Irnini. Overigens is ‘overwinning’ in het 
Akkadisch irnittu of irnintu 
 [Ivn: Inana = Ištar (1): Irnini (Gilg.) (Mes.) (godin); God: ‘Overwinning’ (Irnini, 
Irnina) (Mes.); Strijd en vrede: overwinning: term: irnintu: Irnini (godin) (akk.) 
(Mes.)] 
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Mes. termen: kalâlu (bab.) ‘voltooien’, in positieve zin, d.w.z. vol maken, niet 
beëindigen; vgl. hebr. kālâ en akk. kullatu [zie Totaliteit: voltooien: term: 
kalâlu (Mes.)]                                                                                      [kalalu] 
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Mes. termen: kamānu (akk.) ‘(offer)koek’, m.n. voor Ištar als Koningin des 
Hemels (Šarrat Šame); vgl. NW-Sem. termen: kawwān [zie Eten en drinken: 
koek: term: kamānu (Mes.)]                                                               [kamanu] 
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Mes. termen: kāribu (akk.) zie NW-Sem. termen: kĕrûb   - 

Mes. termen: kārum, pl. kāru (akk.) ‘handelskolonie, factorij’. m.n. de 
kolonies in verscheidene steden in pre-Hettitisch Anatolië, zoals Kaneš in de 
periode 2000 - 1700 v. Chr. Hier maakten de Anatoliërs kennis met het 

spijkerschrift. In de Assyrische wijken van deze steden verrezen o.a. Išḫara-

tempels (bron: WP Karum) 
 [zie Kosmografie en geografie: plaats, handelsvestigings-: term: kārum (pl. 

kāru) (akk.) (Mes.); Heiligdom: tempel van Išḫara in div. Oud-Assyrische 

handelskolonies in Klein-Azië (Turk.-Ass.)]                                            [karum] 
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Mes. termen: ki (sum.) 1. ‘aarde’, 2. ‘land’, 3. ‘onderwereld’, de 
oorspronkelijke naam van de godin der aarde, tevens lid van de Sumerische 
tetrade (An, Ki, Enlil, Enki) [zie Kosmografie en geografie: aarde: term: ki 
(Mes.); Ivn: Ki (Mes.) (godin); Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Ki) 
(Mes.)] 

  31 

Mes. termen: KI.LAM = EZEN KI.LAM zie Hett. en Hurr. termen: ḫilammar   - 
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Mes. termen: ki-bal = kibala (sum.) ‘opstandig, vijandig land’, waarmee ook 
het dodenrijk (kur) kan worden aangeduid [zie Strijd en vrede: antagonisme: 
vijandig land: term: ki-bal = kibala (Mes.)] 

  2 

Mes. termen: ki-gal (sum.) ‘grote diepte’, de onderwereld, i.t.t. an-gal, de 
‘grote hemel’ (zie aldaar) [zie Dodenrijk: ‘Ki-gal’ (Mes.)]                        [kigal] 

  2 

Mes. termen: kiššatu (akk.) 1. ‘totaliteit’, 2. ‘de (gehele) wereld’; vgl. Mes. 
ideogram: kring [zie Totaliteit: term: kiššatu (Mes.)]                       [kishshatu] 

  26 

Mes. termen: kullatu (akk.) ‘totaliteit’; vgl. kalâlu (bab.), kālâ (hebr.) en Mes. 
ideogram: kring [zie Totaliteit: term: kullatu (Mes.)] 

  26 

Mes. termen: kur (sum.) 1. ‘gebergte’, 2. ‘onderwereld, dodenrijk’, waaruit in 
de Lugale-mythe vloedwateren opwellen. Andere betekenissen in dit verband 
zijn ‘land’ en ‘oosten’ [zie Aardhoogte: berg: term: kur (Mes.); Dodenrijk: 
term: kur (Mes.)] 

  2 

Mes. termen: Kurnugi (akk.), dodenrijk van Ereškigala (Irkalla) [zie Dodenrijk: 
‘Kurnugi’ (Mes.)] 

  2 

Mes. termen: Kutû (akk.) zie Gudua (sum.)   - 

Mes. termen: lagar (sum.), priester, die in rang onder de en, de hogepriester,  
stond [zie Priester: term: lagar (Mes.); Instelling en organisatie: ambt: 
namlagar (Mes.); Priester: priesterschap: term: namlagar (Mes.)] 

  2 

Mes. termen: Lil (sum.) 1. ‘wind’, 2. ‘dwaas’, type van de stervende en 

verrijzende god, verbonden met Ninḫursaĝ, zijn moeder en gemalin. Lils zuster 

is Egime (geschreven NIN-me). Damu draagt eveneens de naam Lil [zie Ivn: Lil 
(Mes.) (god); God: ‘Wind’ (Lil) (Mes.); Natuurverschijnsel: wind: term: lil (god) 
(Mes.)] 

  2 

Mes. termen: lugal (sum.) ‘koning’; vgl. patesi [zie Heerser: koning: term: 
lugal (Mes.)] 

  1 

Mes. termen: lugal kur-kur-ra (sum.) ‘koning van de landen’, titel van zowel 
Enlil als zijn zoon Ninurta [zie God: ‘Koning van de landen’ (Lugal kur-kur-ra)  
(Mes.); Ivn: Enlil: ‘Lugal kur-kur-ra’ (1) (Mes.) (god); Ivn: Ninurta: ‘Lugal kur-
kur-ra’ (2) (Mes.) (god); Heerser: koning: term: lugal kur-kur-ra (‘koning van 
de landen’) (goddelijke titel) (Mes.)]                                        [lugal kurkurra] 

  2 

Mes. termen: LUGAL.ḪUR.SAG zie Hett. en Hurr. termen: LUGAL.ḪUR.SAG   - 

Mes. termen: Māgiru (ass.), de ‘volgzame’ of ‘gewillige’, een stier van de god 
Adad; de andere heet Šeri. Zijn naam duidt erop dat hij een helpergod is [zie 
Ivn: Māgiru (Mes.) (stiergod); Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: type: 
dubbele-stiergod: ‘Šeri(š) en Māgiru’ (Mes.); Heerschappij: onderwerping: 
gehoorzaamheid: term: māgiru (ass.) (adj.) (stiergod) (Mes.); God: ‘De 
volgzame’ (Māgiru) (Mes.) (stiergod)]                                                  [Magiru] 

  61 

Mes. termen: maṭr (sem.) ‘regen’, op basis waarvan volgens Haas de naam 
Maṭruna (gewoonlijk Matrunna) is gevormd, de priesteres van Kubaba in 
Karkemiš en de dochter van Aplahanda, de koning van deze stad. De 
nationaliteit van genoemde personen is moeilijk vast te stellen. Volgens W.F. 
Albright zijn de namen echter Zuid-Anatolisch [Wolk en regen: regen: term: 
maṭr (Sem.); Ivn: Matrunna = Maṭruna (Volkert Haas) (NW-Sem.-Hurr.) 

(prinses/priesteres, dochter van Aplaḫanda)]                                          [matr] 

  61 

Mes. termen: me (sum.) ‘(goddelijke) macht’, volgens S.N. Kramer het 
fundamentele, onveranderlijke ‘geheel van machten en plichten, normen en 
regels m.b.t. de kosmos’, goden en mensen, steden en landen en het 
beschaafde leven. Me heeft vaak de vorm van (zeven stuks) kleding, die niet 
alleen macht toont, maar waardoor men ook met ‘macht’ bekleed is. Ook 
andere voorwerpen, zoals de Tafel van het Lot, verlenen aan de bezitter ervan 

  1  2 
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me, reden waarom de me objecten zijn van begeerte en strijd [zie Wet en 
orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: me (Mes.); Kleding: type: 
machtskledij: term: me (Mes.); Macht en kracht: macht: term: me (Mes.)] 

Mes. termen: mekkû (akk.) zie pukku (akk.)   - 

Mes. termen: me-lam (sum.) = akk. melammu ‘goddelijke schittering’, zoals 
die afstraalt van de machtsvoorwerpen waarmee een god bekleed is of die hem 
omgeven [zie Licht en duisternis: schittering: term: me-lam (‘goddelijke 
schittering’) (Mes.)] 

  2 

Mes. termen: muballit mitûti = muballit mîte (akk.) ‘die de doden levend 
maakt’, wat gezegd wordt over de Babylonische god der genezing (hier 
Marduk), omdat genezen gezien werd als redden uit de dood. De frase is 
tevens een epitheton van deze god [zie Verlossing: type: genezing; frase: 
‘muballit mitûti’ (‘hij die de doden levend maakt’) (Mes.); Ivn: Marduk: 
‘Muballit mitûti’ (Mes.) (god); God: ‘Opwekker uit de dood’ (Muballit mitûti) 
(Mes.)]                                                            [muballit mituti, muballit mite] 

  22 

Mes. termen: mušen (sum.) ‘vogel’, tevens de naam voor het overeenkomstige 
spijkerschriftteken MUŠEN, in transliteratie vóór een godennaam geschreven 
als mušen [zie Vogel: term: mušen = cun. MUŠEN = mušen (voor vogelnamen) (sum.) 
(Mes.)]                                                                                  [musen, mushen] 

  61 

Mes. termen: mwt* (sem.) ‘dood, sterven’   - 

Mes. termen: mwt*: Môt, de naam van de Ugaritische en Phoenicische god van 
de dood en de onderwereld. Hij is bekend van de mythe van de dood van 
Ba‘al, die hij had uitgenodigd en vervolgens had vermoord. Hij wordt 
beschreven als een kosmisch monster met een enorm grote muil. De varianten 
van de term in andere talen betekenen eenvoudigweg ‘dood’ of ‘sterven’, of 
duiden de personificatie van de dood aan  

 [zie Ivn: Môt = ugar. mt = sem. √*mwt = mawt = phoen. Mūt = hebr. Māweṯ = 

Muth = akk. Mūtu = aram. Mautā (NW-Sem.) (god);  Dood en leven: dood: ‘de 
Dood’: ‘Môt’ (god) (NW-Sem.); Mythe: Ba‘als dood (NW-Sem.)] 
                                   [Mōt, Mot, Mut, Mawet, Maveth, Mauta, Mawtā, Mawta] 

  61 

Mes. termen: nēru = nīru = nēr (akk.) ‘zeshonderd’, door Berossus νηρος 
genoemd; vgl. šūši [zie Getal: ~ boven de twaalf: term: nēru (akk.) = nīru = 
nēr = gr. (Ber.) νηρος (‘600’) (Mes.)]                                       [neru, niru, ner] 

  1 

Mes. termen: Ninegal (sum.) ‘heerseres van het paleis’, geschreven 
dNIN.É.GAL, is een Sumerische godin, wier Akkadische evenknie Bēlet ekallim 
dezelfde betekenis heeft. Ze werd vooral vereerd in Qatna (N-Syr.), 
vanwaaruit haar cultus zich naar Anatolië kan hebben verspreid. Ook is het 
mogelijk dat met de genoemde schrijfwijze een oorspronkelijke Anatolische 
godin kan zijn aangeduid 
       [zie Ivn: Ninegal = Ninegalla = sum. cun. dNIN.É.GAL  = akk. Bēlet ekallim 
= hurr. Pentikalli (Mes.-H/H) (godin); God: ‘Paleisheerseres’ (Ninegal) (Mes.-
H/H); Heerser: heerseres van het paleis: term: Ninegal (godin) (sum.) (Mes.-
H/H); Heerser: heerseres van het paleis: term: Bēlet ekallim (akk.) (Mes.)]   
                                                                                 [Nin-egal, Belet Ekallim] 

  61 

Mes. termen: Ninḫursaĝ (sum.) ‘heerseres van het gebergte’, door S.N. Kramer 

gelijkgesteld aan Ki, de aarde/aardgodin, en door V. Haas geïdentificeerd met 

het gebergte/de berggodin. Ze is dan de gemalin van An, de hemel/hemelgod. 

Epitheta zijn ‘Moeder der goden’ en ‘Moeder van alle kinderen’. Daarmee is ze 

tevens moedergodin en vruchtbaarheidsgodin. Dit blijkt ook uit haar andere 

namen: Ninmah (‘Grote koningin’), Nintu (‘Vrouwe der geboorte’) en Mami 

(‘Moeder’). Anderzijds is Ninḫursaĝ een epitheton van de Noord-Syrische godin 

Šala. Opvallend is Haas’ specifieke identificatie godin - berg, wat m.n. in 

  61 
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Anatolië een bekend concept is 

 [zie Ivn: Ninḫursaĝ (1) = Ninḫursaĝa (Mes.) (godin); Šala: ‘Ninḫursaĝ’ (2) = 

cun. ‘dNIN.ḪUR.SAG.GÁ’ (2) (obab.) (Syr.) (godin); God: ‘Heerseres van het 

gebergte’ (Ninḫursaĝ) (Mes.)]                  [Ninhursag, Ninkharsag, Ninhursanga] 
Mes. termen: patesi (sum.) ‘priesterkoning’, dezelfde als ensi, nl. het 
ideogram PA.TE.SI dat gelezen moet worden als ensi. De etymologie van ensi is 
mogelijk < en si k ‘heer van het ploegland’ (J.A. Halloran). Ensi is de titel van 
de plaatselijke priester-koning, die onderworpen was aan de lugal. Deze was 
de leider van een confederatie van stadstaten of de aanvoerder in tijden van 
oorlog. Gudea verkoos de titel ensi i.p.v. lugal. Campbell ziet in de patesi 
vooral een dienaar (eng. vicar) van de (stads)god [zie Heerser: koning: term: 
ensi (PA.TE.SI) (Mes.); Heerser: heer van het geploegde veld: term: ensi (titel 
van de priester-koning) (Mes.); Beroep en functie: dienaar, gods-: term: ensi = 
patesi (Campbell) (Mes.)] 

  1 

Mes. termen: pirištu ilāni rabūti (akk.) ‘mysterie der Grote goden’, die de 
orakels en de wereldorde openbaarden. In de tekst (Gilgameš XI) staat pirišti 
ilī rabûti [zie Filosofie: kennis: geheim: term: pirištu ilāni rabūti (‘mysterie 
der Grote Goden’) (Mes.)]                                                [pirishtu ilani rabuti] 

  26 

Mes. termen: puḫru (akk.) ‘bestuursraad’, gevormd door de ‘Zeven Grote 

Goden’ [zie Instelling en organisatie: vergadering der goden: term: puḫru 

(Mes.)]                                                                                                 [puhru] 

  26 

Mes. termen: pukku (en) mekkû (akk.), volgens Anne Kilmer ‘bal (en) stok’, 
een spel, vergelijkbaar met hockey, dat tijdens huwelijksceremoniën gespeeld 
werd. Het feit dat Gilgameš’ pukku en mekkû de onderwereld invallen, moet 
een belangrijke symbolische gebeurtenis zijn [zie Drama: spel, bal-: term: 
pukku-mekkû (Mes.); Voorwerp: bal: term: pukku (Mes.); Staf: stok: term: 
mekkû (Mes.)]                                                                           [pukku-mekku] 

  2 

Mes. termen: Puzur-Amurri (akk.) ‘Geheimenis van de god van het westen’ of 
‘Geheimenis van de god van de grote berg (= de aardberg)’, een van de namen 
van de schipper van de zondvloedheld Utnapištim; de andere is Ur-šanabi. De 
gegeven betekenissen zijn geheel die van Kristensen. De CAD bijvoorbeeld 
geeft als betekenissen van puzru ‘geheime plaats, weg of bericht’ en amurru 
‘het westen, de westenwind en de ‘westelijke ster’ Perseus’. S.D. Abdulhab 
(2016) vertaalt de naam (= Puzur-KUR.GAL) met ‘Overloper van Enlil’ of ‘Ea’s 
collaborateur’ [zie Ivn: Puzur-Amurri (Mes.) (myth. fig.); Filosofie: kennis: 
geheim: term: puzru (Mes.); Filosofie: kennis: geheim: term: puzru: puzur 
amurri (‘geheimenis van de westerling, i.e. de god van het westen) (naam van 
Utnapištims schipper) (Mes.); Mens: westerling: term: amurru (Mes.)] 

  8 

Mes. termen: šār = šāru (akk.) 1. ‘3600’, door Berossus σαρος genoemd. Er is 
ook een šargal, de ‘grote šār’, die ‘216.000’ (60 x 3600) aanduidt; vgl. šūši. 2. 
‘volmaaktheid, totaliteit’; vgl. Mes. ideogram: kring [zie Getal: ~ boven de 
twaalf: term: šār (akk.) = šāru = gr. (Ber.) σαρος (‘3600’) (Mes.); Getal: ~ 
boven de twaalf: term: šargal (‘216.000’) (Mes.); Totaliteit: volmaaktheid: 
term: šār (Mes.)]                                                             [shar, sharu, shargal] 
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Mes. termen: šarratu: Šarrat Šamê (akk.) ‘Koningin des hemels’, een titel van 
de godin Inana/Ištar. Akk. šarratu ‘koningin’; akk. šamû ‘hemel’ [zie Ivn: Inana 
= Ištar: ‘Šarrat Šamê’ (‘Koningin van de Hemel’) (Mes.) (godin); God: ‘Koningin 
van de Hemel’ (Šarrat Šamê) (Mes.); Heerser: koningin: term: šarrat šamê 
(‘koningin des hemels’) (bijnaam van Inana) (Mes.)]  
                                                                    [sharratu, shamu, sharrat shame] 

  31 

Mes. termen: šarru: Šar apsî (akk.) ‘Koning van de wateren van de diepte’, een 
epitheton van Ea, de god van de onderaardse wateren (de onderwereld). 
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Samen met de Egyptische Osiris-Apis en de Griekse Pluto vormde hij Serapis, 
de syncretistische Grieks-Egyptische god uit de Hellenistische periode. 
Analyse: de geschreven vorm is dE-a LUGAL apsî  en gelezen Ea šar apsî. Akk. 
šarru ‘koning’, apsû ‘de onderaardse wateren’  [zie Ivn: Enki: ‘Šar apsî’ (Mes.) 
(god); God: ‘Koning van de wateren van de diepte’ (Šar apsî) (Mes.); Heerser: 
koning: term: Šar apsî (‘Koning van de wateren van de diepte’) (bijnaam van 
Ea) (Mes.)]                                                                           [sharru, shar apsi] 

Mes. termen: šēdu balāṭi (akk.) ‘beschermgeest van het leven’, m.n. een 

typering van Siduri = Sābītu, de bewaakster van de wateren des doods, die 
immers ook als bron van het leven werden gezien. Bovendien is Sābītu (= sābû) 
niet alleen de ‘waardin van een drinkgelegenheid’, maar tevens hiermee 
verbonden ‘opzichter van de (tempel)prostituées’. De hele ambiance wordt als 

heilig beschouwd, want leven bevorderend. Akk. šēdu ‘geest’; akk. balāṭu 

‘leven, levenskracht, levensduur’ [zie Geest: beschermgeest van het leven: 

šēdu balāṭi (typering van Siduri) (Mes.); Geest: term: šēdu (Mes.); Dood en 

leven: term: balāṭu (vb.) (Mes.)]          [shedu balati, sedu balati, Sabitu, sabu] 

  8 

Mes. termen: sibi = siba = sebe (akk.) 1. ‘zeven’, 2. m.n. sibi (en sibittu 
(sibitti)) de groep der ‘Zevengoden’, die alle goden vertegenwoordigen; het 
aantal van zeven moet niet letterlijk worden genomen, het gaat om de 
totaliteit [zie Getal: zeven: term: sibi = siba = sebe (Mes.); Getal: zeven: 
heptade: term: sibi = sibittu = sibitti (naam der Zevengoden) (Mes.); 
Godenstelsel: godengroep: 07. heptade: ‘Sibi’ = ‘Sibitti’ = ‘Sebitti’ (Mes.); 
God: ‘Zevengoden’ (Sibi = Sibitti = Sebitti) (Mes.)] 

  26 

Mes. termen: Sibi ilāni rabūti (akk.) ‘de Zevengoden (en) de Grote goden’, de 
combinatie van de Sibi of Sibitti, de Zevengoden die de totatliteit 
vertegenwoordigen, en de ilāni rabūti, de Grote Goden die als mysteriegoden 
werkzaam zijn. De afsluiting van het jaar is aan hen gewijd. Deze aparte groep 
goden (twee, drie of zeven in aantal) vormen een bestuursraad [zie 
Godenstelsel: godengroep: 07. heptade: ‘Sibi ilāni rabūti’ (Mes.); God: 
‘Zevengoden (en) Grote goden’ (Sibi ilāni rabūti) (Mes.)]        [Sibi ilani rabuti] 

  26 

Mes. termen: Sibitti (akk.) zie sibi 2. (akk.)   - 

Mes. termen: šūši = šūš = šūša = šuššu (akk.) ‘zestig’, door Berossus σωσσος 
genoemd (en in besprekingen vaak als soss aangeduid), het belangrijkste getal 
als eenheid van het 60-tallig stelsel, dat i.t.t. het 10-tallig stelsel voor het 
dagelijks gebruik, gebruikt werd om ruimte en tijd uit te drukken, en een 
religieuze waarde had. De andere belangrijke getallen zijn de nēru, de šār en 
de grote šār (šargal) [zie Getal: ~ boven de twaalf: term: šūši (akk.) = šūš = 
šūša = šuššu = gr. (Ber.) σωσσος (‘60’) (Mes.)] 
                                                                     [shushi, shush, shusha, shushshu] 

  1 

Mes. termen: ti’amat (akk.) ‘diepte, zee’, eig. ‘o, zee’, een vocativus. Als 
Tiamat is ze de personificatie van de zoute oerwateren, gemalin van Apsû, de 
god van de zoete nederzee, wier wateren zich vermengden en zo de goden 
schiepen. Later is ze de gemalin van Kingu; beiden werden verslagen door 
Marduk. Analyse: het basiswoord  is akk. tâmtu. Daarvan zijn er vervolgens 
veel varianten, zoals tiāmtu, tiāmatu, têmtu enz. (zie CAD); vgl. hebr. tĕhōm. 
De algemene spelling ‘Tiamat’ wordt gebruikt in de tekst, ti’amat wordt 
gebezigd als akk. term [zie Ivn: Tiamat (Mes.) (godin); Familierelaties: 
genealogie van Apsû en Tiamat (Mes.); God: ‘Zee’ (Tiamat) (Mes.); Mythe: 
Marduk en de strijd met Tiamat en Anzû (Mes.); Wateren: oerwateren: 
‘Tiamat’ (Mes.); Wateren: oceaan: term: ti’amat (Mes.)]  
                                           [Tiāmat, Ti-amat, tamtu, tiamtu, tiamatu, temtu] 

  3 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

Mes. termen: ummu (akk./bab.-ass.) = sum. ama ‘moeder’, vgl. o.a. skt. Umā, 
een naam van de Indische moedergodin, en drav. amma. Voor een overzicht 
van gelijkende woorden, zie bij ama in M. de Lafayette, Thesaurus lexicon of 
similar words (etc.), vol. 2, 2014 [zie Familierelaties: moeder: term: ummu 
(akk.) (Mes.); Familierelaties: grootmoeder: term: ummi ummi (akk.) (Mes.); 
Familierelaties: moeder: term: amma (Drav.); Ivn: Devī: Pārvatī, avatāra: 

‘Umā Haimavatī’: ‘Ommo’ (Kuṣāṇa) (Ind.) (godin)] 

  34 

Mes. termen: Ummu-Ḫubur (akk.) ‘moeder Ḫubur’, een epitheton van Tiamat, 

het waterige wezen waaruit de wereld geschapen is. Ḫubur is dan ook het 

water of de rivier van de onderwereld [zie Tiamat: ‘Ummu-Ḫubur’ (Mes.) 

(godin); God: ‘Moeder Ḫubur’ (Ummu-Ḫubur) (Mes.); Familierelaties: moeder: 

term: ummu: ‘Ummu-Ḫubur’ (moeder Ḫubur’) (godin) (Mes.); Wateren: rivier, 

mythische onderwereld-: ‘Ḫubur’ (Mes.)]                                   [Ummu-Hubur] 

  2 

Mes. termen: Uršanabi (sum.) ‘dienaar van Ea’, eig. ‘priester of dienaar (ur) 
van 2/3 (šanabi)’, nl. 2/3 (40) van de ‘waarde’ 60 van An. De naam is echter 
afgeleid van akk. Amēlu(lu)-dE-a ‘man van Ea’ (A.R. George, The Babylonian 
Gilgamesh Epic, 2003). Hij is de schipper van Utnapištim, dezelfde als Puzur-
Amurri (ident. van Kristensen) (zie aldaar) [zie Ivn: Puzur-Amurri (Mes.) (myth. 
fig.); Beroep en functie: dienaar, gods-: dienaar van Ea: term: uršanabi 
(‘dienaar van tweederde’) (naam van Utnapištims schipper) (Mes.); Beroep en 
functie: dienaar: term: ur (Mes.); Drie: derde, twee-: term: šanabi (Mes.)] 
                                                                                                     [urshanabi]                                              

  8 

Mes. termen: uru = iri (sum.) ‘stad’, tevens de naam voor het overeenkomstige 
spijkerschriftteken URU, in transliteratie vóór een godennaam geschreven als 
uru [zie Bouwwerk: stad: term: uru = iri = cun. URU = uru (voor stedennamen) 
(sum.) (Mes.)] 

  61 

Mes. termen: Uru-ul-la (sum.) ‘eeuwige stad’ of ‘oerstad’, de eerste door een 
god geschapen stad, waarin de Vader- en Moedergodheden woonden (bron: 
William W. Hallo, 1996, p. 13) 
 [zie Bouwwerk: stad der goden: ‘Uru-ul-la’ (Mes.); Bouwwerk: stad: term: 
Uru-ul-la (‘eeuwige stad’) (sum.) (Mes.); Mythe: De Vader- en Moedergodheden 
van de stad Uru-ul-la (Sum.)] 

  61 

Mes. termen: Ut-napištim-rûqu (akk.) ‘de dag van het leven ligt in het 
verschiet’, naam van de zondvloedheros in het Epos van Gilgameš, die de dood  
heeft overwonnen door zijn god Ea (of Enki) te gehoorzamen en een schip te 
bouwen waarin hij en zijn metgezellen de vloedwateren (de wateren des 
doods) overleefden. Daarmee is hij onsterfelijk geworden. De Sumerische 
zondvloedheros heet Ziusudra of Zi-û(d)-suddu, vermeld in het fragmentarische 

Epos van Ziusudra. Atraḫasīs is een zondvloedheros uit een later Akkadisch 

epos; Noach is bekend uit de bijbel. 
  Analyse: akk. Ut-napištim-rûqu of Ûm-napištim-rêqu is in feite een vertaling 
van sum. Zi-û(d)-suddu: zi = napištu = ‘leven’; ud = ûmu = ‘dag’; sud(du) = 
rêqu = ‘ver weg’, ‘lang durend’ (Clay & Tice 1997 en 2003). Zie voor een 
analyse ook Gary M. beckman, The Hittite Gilgamesh, 2019, p. 13 
 
  [zie Ivn: Ziusudra: Utnapištim (Mes.) (myth. koning en zondvloedheros); Ivn: 
Ziusudra (Mes.) (myth. koning en zondvloedheros); Tijd: dag: term: ud (sum.) = 
ûmu (akk.): Zi-û(d)-suddu (Ziusudra) = Ûm-napištim-rêqu (Utnapištim) = ‘de 
dag van het leven ligt in het verschiet’ (Mes.)] 
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                                         [Ziusura, Ziûsuddu Ziûdsuddu, Ziusuddu, Ziudsuddu, 
Zinsuddu, Utnapishtim, Uta-Napishtim, Um-Napishtim-ruqu, Ut-Napištim-rûqu, 
Ut-Napishtim-ruqu] 

Mes. termen: uzu-è (sum.) ‘voortbrengster van het vlees’, waarin Enlil zijn 
houweel slaat, waarna het hoofd van de mensheid verschijnt [zie Kosmografie 
en geografie: aarde: ‘Uzu-è’ (Mes.); God: scheppergodin: term: uzu-è 
(‘voortbrengster van het vlees’) (aarde) (Mes.); God: ‘Voortbrengster van het 
vlees’ (Uzu-è) (Mes.); Lichaam: vlees: term: uzu (Mes.)]        [uzu-è-a, uzu.è.a] 
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Mes. termen: Zi-û(d)-suddu (sum.) zie Ut-napištim-rûqu (akk.)   - 

NW-SEM. TERMEN     - 

NW-Sem. termen:  Noordwest-Semitisch: Kanaänitisch (Phoenicisch, 
Hebreeuws, Moabitisch, Ammonitisch, Edomitisch), Aramees (w.o. Syrisch), 
Ugaritisch, Amoritisch 

  - 

NW-Sem. termen: ‘āb (pl. ‘ābîm) (hebr.) Jahweh berijdt de wolken als zijn 
wagen in Psalm 68: 4 en Jesaja 19: 1 [zie Wolk en regen: wolk: term: ‘āb (pl. 
‘ābîm) (Isr.)]                                                                                   [ab, abim] 

  31 

NW-Sem. termen: ‘Ănāt (hebr.) = ugar. ‘nt = ‘Anātōt (pl.), een oorlogsgodin in 
Ugarit en Egypte. Ze is de zuster en geliefde van Ba‘al en de dochter van Ēl en 

’Ăšērā. In Israël kreeg ze de naam ʻAštōret = Astarte en werd ze ‘maagd’ en 
‘Koningin des hemels’ genoemd; ook was er een cultus aan haar gewijd  [zie 
Ivn: Anat (1) (oorspr. NW-Sem.) (1. godin, 2. bijb. fig.)]       
                                                        [Anat, Ashtoret, Anatot, El, Ashera, Baal] 

  31 

NW-Sem. termen: ‘Anātōt (hebr.) zie ‘Ănāt (hebr.)   - 

NW-Sem. termen: ‘ărābâ (‘ărābôt fem. pl.) ‘hemelvlakte’. Jahweh berijdt de 
hemelen als waren het paarden. Ook zijn er tradities waarin Jahweh merries, 
dus vrouwelijke paarden, berijdt, hetgeen overeenstemt met de vrouwelijke 
genus van het woord ‘ărābôt [zie Kosmografie en geografie: hemelruimte: 
term: ‘ărābâ (pl. ‘ărābôt) (Isr.)]                                               [araba, arabot] 

  31 

NW-Sem. termen: ‘Aštārōt-Qarnayim ‘Astarte van de twee hoorns’, de stad 
van Og van Basan. Astarte (‘Aštōret, zie aldaar) droeg soms twee hoorns. 
Volgens Manfred Weippert (ed.), Historisches Textbuch zum Alten Testament, 
2010, was Qarnayim de Kanaänitische benaming van de Assyrische provincie 
Qarnīni [zie Ivn: Aštartu (2) (Syr.- Isr.-Ass.) (archeol. site, tZOv Adawan, 
Dara’a)] 

  31 

NW-Sem. termen: ‘Aštōret (sg.), ‘Aštārōt (pl.) zie Aštart (phoen.)   31 

NW-Sem. termen: ‘ebed Jahweh (hebr.) ‘dienaar van Jahweh’, eenieder die de 
wil van God uitvoert en na zijn sterven de overwinning op de dood en de 
opgang van het leven onder de mensen verwerkelijkt; vgl. ass. amelu. Twee 
Nederlandse termen drukken ‘ebed Jahweh uit: 1. ‘Knecht des Heren’ 
(Jesaja), 2. ‘Zoon des Mensen’ (Marcus) [zie Beroep en functie: dienaar, gods-: 
dienaar van Jahweh: term: ‘ebed Jahweh (Isr.); Beroep en functie: dienaar, 
gods-: dienaar van Jahweh: term: ‘ebed Jahweh: ‘Knecht des Heren’ (Isr.); 
Beroep en functie: dienaar, gods-: dienaar van Jahweh: term: ‘ebed Jahweh: 
‘Zoon des Mensen’ (Isr.); Ivn: Jezus: ‘Zoon des Mensen’ (Chr.-Isr.) (profeet); 
God: ‘Zoon des Mensen’ (Chr.-Isr.)] 

  54 

NW-Sem. termen: ’ādām (hebr.) ‘(uit) de rode aarde (genomen)’. Vergelijk 
hebr. ’ădāmāh ‘aarde, grond’ en akk. adamātu ‘donkere, rode aarde’. Adam 
komt voort uit de aarde, zijn moeder, en tot haar zal hij terugkeren (niet naar 
Jahweh) [zie Ivn: Adam (1) (NW-Sem.-Isr.) (koning-aartsvader); Schepping: 
antropogenie: uit klei: term: adam (‘(uit) de rode aarde (genomen)’) (Isr.)] 
                                                                              [adam, adamah, adamatu] 
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NW-Sem. termen: ’ālep bĕharrê (hebr.) ‘Duizend Bergen’, mythisch gebied, 
begraasd door een monster, de Behemoth. Hebr. hārār ‘heuvel’ [zie 
Aardhoogte: berg, mythische: ‘’Ālep bĕharrê’ (‘Duizend bergen’) (Isr.)]  
                                                                                                 [Alep beharre] 

  31 

NW-Sem. termen: ’Amora’im (aram. met hebr. pl.) ‘uitleggers, 
commentatoren’, groep rabbijnen uit Palestina en Babylonië (3e tot 5e eeuw) 
[zie Priester: groep: ’Amora’im (Isr.); Beroep en functie: commentator: term: 
amora (aram.): ’Amora’im (aram.-hebr.) (groep rabbijnen) (Isr.)]     [Amoraim] 

  31 

NW-Sem. termen: ’ărôn hā‘ēdût (hebr.) zie ’ărôn habbĕrît (hebr.)   - 

NW-Sem. termen: ’ărôn habbĕrît (hebr.) ‘kist (ark) des verbonds’. De andere 
namen van de ark zijn: ’ărôn hā‘ēdût, ‘kist (ark) van de wet’, en ’ărôn 
Jahweh, ‘kist (ark) van Jahweh’. De ark kan beschouwd worden als en 
voetstuktroon waar Jahweh op staat, overeenkomstig identieke Egyptische 
godentronen. De ark was verbonden met de wet, medegedeeld door Jahweh 
vanaf de kisttroon. Het is niet zeker dat de twee stenen tafelen der wet in de 
ark lagen, maar qua functie passen ze er wel goed bij. bĕrît is het verbond 
tussen Jahweh en zijn volk; ‘ēdût betekent ‘getuigenis’, ‘bewijs’, wat 
Kristensen ‘wet’ noemt. De term ’ărôn Jahweh zou de oudste benaming zijn. 
In Psalm 132: 8 is sprake van de ’ărôn ‘uzzékā ‘de ark van de macht (van 
Yahweh)’ en op een ostrakon uit Idalion komt de reconstructie ’rwn bryt yhwh 
voor (zie brill.com) [zie Kist: ark: verbonds, ~ des: term: ’ărôn habbĕrît (Isr.); 
Kist: ark: wet, ~ van de: term: ’ărôn hā‘ēdût (Isr.); Kist: ark: Jahweh, ~ van: 
term: ’ărôn Jahweh (Isr.)] 
                                  [aron habberit, aron haedut, aron Jahweh, aron uzzeka] 

  21 

NW-Sem. termen: ’ărôn Jahweh (hebr.) zie ’ărôn habbĕrît (hebr.)   - 

NW-Sem. termen: ’ēl  (pl. ’ĕlôhîym = ’ĕlōhîm) (kan.) ‘god’ [zie Ivn: Ēl (1) (NW-
Sem.) (1. hoogste god der Kanaänieten (en Ugarieten), 2. later = Isr. Jahweh); 
God: ‘God’ (’Ēl) (Isr.) + (NW-Sem.); God: term: ’ēl (pl. ’ĕlôhîym = ’ĕlōhîm) 
(NW-Sem.)]                                                                      [el, elhiyim, elohim] 

  31 

NW-Sem. termen: ’Ēl qōnē ’arş = ’il qōnē ’arş (kan.) = ‘l qn ’rs ‘’Ēl, schepper 
van de aarde’, door Patai weergegeven als ’Ēl qōnē eretz. Deze uitdrukking 
werd verbasterd tot Elkunirša (Ilkunirša) in Hettitische teksten, de gemaal van 

Ašertu (’Ăšērā) en de vader van 77 of 88 zonen [zie Ivn: El (1): ‘Qōnē ’arṣ’, ~; - 

hett. Elkunirša = Ilkunirša (NW-Sem.) (god); God: ‘Schepper van de aarde’ 
(Qōnē ’arş) (NW-Sem.) + (Elkunirša) (Hett.); God: schepper: term: qōnē ’arş 
(‘schepper van de aarde’) (bijnaam van Ēl) (NW-Sem.)] 
          [El qone ars, il qone ars, El qone eretz, Elkunirsha, Elkunirsa, Ilkunirsha, 
Ilkunirsa, Ashertu, Ashera] 

  31  61 

NW-Sem. termen: ’Ēlat (hebr.) ‘godin’, epitheton van ’Ăšērā en stad aan de 
golf van Aqaba. Phoen. ‘lt (elt) is de fem. vorm van ’Ēl [zie Ivn: Ashera: ‘’Ēlat’ 
(2) (NW-Sem.) (godin); Ivn: Elat (1) (Isr.) (topogr./archeol. site (bij de loc. 
Akaba (Jordanië), bij de Golf van Akaba, Z-Israël); God: ‘Godin’ (Elat) (NW-
Sem.); God: term: elat (fem.) (NW-Sem.)]                                   [Elat, Ashera] 

  31 

NW-Sem. termen: ab šnm (kan.) ‘vader der jaren’, een epitheton van de god Ēl 
(zie K. van der Toorn e.a. (ed.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 
1999) [zie Ivn: El (1): ‘’Ab šnm’ (NW-Sem.) (god); God: ‘Vader der jaren (Ab 
šnm) (NW-Sem.)]                                                                 [ab snm, ab shnm] 

  31 

NW-Sem. termen: Abdi-Aširta (amor.) ‘slaaf van ’Ăšērā’, naam van een koning 
der Amorieten, die ’Ăšērā vereerde en haar offers bracht [zie Ivn: Abdi-Aširta 
(NW-Sem.-Amor.) (koning); Beroep en functie: dienaar, gods-: slaaf der goden: 
‘slaaf van ’Ăšērā’: term: Abdi-Aširta (koning) (Amor.)]    [Abdi-Ashirta, Ashera] 

  31 
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NW-Sem. termen: Adamma (ebl.) ‘aarde, grond’, godin uit Ebla sinds het 3e 

mill., de gemalin van ebl. Rašap (hebr. Rešep̅), de god van de onderwereld, 

getuige de frase dRasap wa dAdammasu. De etymologie is niet zeker, meestal 
beschouwd als < sem. DM- ‘aarde, grond’; vgl. hebr. ’ādāmâ ‘(vruchtbare) 
aarde’. Deze betekenis sluit aan bij het karakter van haar gemaal. Adamma is 
altijd een godin, ongeacht het grammaticale geslacht. Haar naam krijgt een 
vrouwelijke uitgang in sem. Adamtum en een vrouwelijke toevoeging in sem. 
dnin ad-mu (nin = ‘vrouwe’). De vroegere verklaring van Adamma als zijnde 
een samenstelling van ada ‘vader’ en amma ‘moeder’ wordt niet meer 
aanvaard. Een andere variant van haar naam is hurr. Adammateri. In Ebla werd 
Adamma gebruikt als naam voor de maand mei. In Ugarit en Anatolië komt 
Adamma voor samen met de verwante godin Kubaba als godenpaar. Eenmaal is 
Adamma genoemd als de titel van een priesteres (?) van Kybele-Agdistis in 
Griekenland (bron: Karel van der Toorn, Bob Becking, Pieter Willem van der 
Horst, ‘Dictionary of deities and demons in the Bible’, Leiden 1999, 2e 
herziene uitgave) 
[zie Ivn: Adamma (1) (ebl.) = da-da-ma = Adamtum = obab. Admu = hurr. 
Adammateri (NW-Sem.-H/H) (godin); Godenstelsel: godengroep: 02. dyade van 
godinnen: ‘Adamma Kubaba’ (NW-Sem.-H/H); Priester: term: adamma (2) (Gr.) 
(Kybele-Agdistis-priesteres); Tijd: maand (NW-Sem.): ‘Itu dadammaum’ = mei; 
Kosmografie en geografie: aarde: term: adamma (godin) (ebl.) (NW-Sem.-
H/H); Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Adamma) (NW-Sem.)  
                                                                                             [Adama, Adamu] 

  61 

NW-Sem. termen: Adiriron (hebr.) ‘de Machtige zingt’, een naam van de Zoon, 
een Kabbalistische god. Hebr. adir ‘machtig’, šîr ‘zingen’ [zie Ivn: Zoon (1): 
‘Adiriron’ (Isr.-Kabb.) (god); God: ‘Hij die machtig is zingt’ (Adiriron) (Isr.-
Kabb.)] 

  31 

NW-Sem. termen: ʼĀdōnāy (hebr.) ‘de heer’, een naam voor en in plaats van 

Jahweh [zie Ivn: Jahweh: ‘ʼĀdōnāy’ (NW-Sem.) (god); God: ‘Heer’ (ʼĀdōnāy) 

(Isr.); Heerser: leider: term: ʼādōnāy (god) (Isr.)]                    [Adonay, Adonai] 

  31 

NW-Sem. termen: Aktari’el (hebr.) ‘Mijn kroon is Ēl’, een naam van de Zoon, 
een Kabbalistische god [zie Ivn: Zoon (1): ‘Aktari’el’ (Isr.-Kabb.) (god); God: 
‘Mijn kroon is Ēl’ (Aktari’el) (Isr.-Kabb.)]    
                             [Achatri’el, Aktri’el, Achtri’el, Akatri’el, Aktariël, Aktariel] 

  31 

NW-Sem. termen: Aliyân = not. ‘lyn (ugar.) ‘allerhoogste’, een epitheton van 
Hadad (Ba‘al), te vergelijken met ‘elyôn in Deut. 32: 8 [zie Ivn: Hadad: 
‘Aliyân’ = not. ‘lyn (NW-Sem.) (god); God: ‘Hoogste god’ (Aliyân) (NW-Sem.); 
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: aliyân = not. ‘lyn (ugar.) (god) (NW-
Sem.)]                                                                                                 [Aliyan] 

  31 

NW-Sem. termen: Anato (hebr.) ‘Anat’. In de tekst van Hosea 14: 9 zou aniti 
als Anato = Anat gelezen moeten worden, wil de tekst begrijpelijk worden [zie 
Ivn: Anat (1) (oorspr. NW-Sem.) (1. godin, 2. bijb. fig.)] 

  31 

NW-Sem. termen: aniti zie Anato   - 

NW-Sem. termen: Aštart (phoen.) = hebr. ‘Aštōret (sg.), ‘Aštārōt (pl.) 1. ‘zij 
van de baarmoeder’, ‘maagd’ (de veroorzaker van de vruchtbaarheid), 2. later 
zijn deze namen toegepast op ‘dat wat voortkomt uit de baarmoeder’ (de 
vruchtbaarheid zelf). Astarte of Aštōret is dus de godin der vruchtbaarheid en 
de (latere) bijnaam van Anat, de dochter van ’Ēl en ’Ăšērā en dus de zuster 
van Ba‘al. De naam ‘Aštōret zou eigenlijk in het Hebreeuws moeten luiden 
*‘Aštārâ, maar spelling en uitspraak werden om religieuze redenen aangepast 
zodat het woord rijmde op bōšet ‘schande’ (K. van der Toorn e.a. (ed.), 

Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 1999). Zie ook raḥam en šeger 
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[zie Ivn: Inana = Ištar: Astarte = gr. Ασταρτη = akk. Aštartu (1) = ugar. ʻAṯtart = 

phoen. Aštart = hebr. ʻAštōret = pl. ʻAštārōt (1) (NW-Sem.) (godin); God: 
‘Maagd’ (Astarte, Aštōret) (NW-Sem.); Lichaam: baarmoeder: term: aštart 
(phoen.) = hebr. aštōret (NW-Sem.); Geslacht en rijpheid: maagd: term: aštart 
(phoen.) = hebr. aštōret (NW-Sem.); Schepping: schepsel: term: aštart 
(phoen.) = hebr. aštōret (NW-Sem.)]    [Ashtart, Ashtoret, Ashtarot, El, Ashera] 

NW-Sem. termen: Aštart-Šem-Ba‘al (phoen.) ‘Astarte van de naam van Ba‘al’, 
volgens een Sidonische inscriptie uit de 5e eeuw [zie Ivn: Inana = Ištar: Astarte: 

‘Aštart-šem-Ba‘al’ = ʻṯtrt šm bʻl (‘Astarte-hemel-van-Ba‘al’ (K.v.d.Toorn)) 

(NW-Sem.) (godin); God: ‘Astarte van de naam van Ba‘al’ (Aštart-Šem-Ba‘al) 
(NW-Sem.)]                                                                       [Ashtart-Shem-Baal] 

  31 

NW-Sem. termen: ayyamur en yagruš (ugar.) ‘wegjager, verdrijver’ resp. 
‘opdrijver’, de twee knuppels die Ba‘al nodig heeft om Yam te verslaan. Beide 
hebben vrijwel dezelfde betekenis. Analyse: het woord ayyamur (’aymr) valt 
uiteen in ay ‘iets’ en mr ‘verdrijven’ en betekent geparafraseerd ‘doe iets om 
te vernietigen’ (Arthur Gibson 2000 ); volgens JCL Gibson 2004 betekent 
ayyamur ‘laat hij hoe dan ook verdrijven’. Ook yagruš (ygrš) betekent 
‘wegjagen, opdrijven’, h.l. ‘verdrijf’ 
 [zie Wapen: knuppel van Ba‘al: ‘Ayyamur’ (NW-Sem.); Wapen: knuppel van 
Ba‘al: ‘Yagruš’ (NW-Sem.); Strijd en vrede: drijven: term: ayyamur (verbale 
wapennaam) (NW-Sem.); Strijd en vrede: drijven: term: yagruš (verbale 
wapennaam) (NW-Sem.)]                                                  [Ajmr, Yagrush, Jgrš] 

  31  61 

NW-Sem. termen: Ba‘al (kan.) (sg.), Ba‘alim (pl.) ‘die seksueel in bezit 
neemt’, ‘heer’, epitheton van Hadad, de zoon van ’Ēl en ’Ăšērā, de broeder 
van Aštart-‘Aštōret [zie Ivn: Hadad: ‘Ba‘al’ (NW-Sem.) (god); God: ‘Heer’ 
(Ba‘al) (NW-Sem.); Beroep en functie: verwekker: term: ba‘al (tevens naam 
van Hadad) (NW-Sem.); Heerser: leider: term: ba‘al (god) (NW-Sem.)]  
                                                                                                     [Baäl, Baal] 

  31 

NW-Sem. termen: Ba‘alat (kan.) ‘heerseres’, i.c. b‘lt gbl (kan.) ‘vrouwe van 
Gubal (Byblos)’, de stadsgodin van deze plaats en heerseres over de 
cederwouden. Volgens Van der Toorn (‘Dictionary of deities and demons ..’) is 
Ba‘alat een syncretistische godheid, in wie de aspecten van Ashera, Astarte en 
Anat zich hebben verenigd 
 [zie Ivn: Ba‘alat = b‘lt gbl (‘vrouwe van Gubal (Byblos)’) (NW-Sem.) (godin); 
God: ‘Vrouwe van Byblos’ (b‘lt gbl) (NW-Sem.); Heerser: leidster: term: 
ba‘alat (b‘lt) (godin) (NW-Sem.)]                                               [Baälat Gubal] 

  61 

NW-Sem. termen: baddîm (pl.) (hebr.) ‘linnen (kleden)’. In Deuteronomium 16 
moet baddîm (Patai:badim) i.p.v. bottîm (Patai: batim) (‘huizen’) gelezen 
worden, wil de tekst begrijpelijk worden: de vrouwen weven dan linnen kleden 
of kleren voor ’Ăšērā [zie Kleding: term:  baddîm (pl.) (Isr.)]              [baddim] 

  31 

NW-Sem. termen: bāmâ (pl. bāmôt) (hebr.) ‘hoogte’, waarop goden vereerd 
werden [zie Aardhoogte: term: bāmâ (pl. bāmôt) (Isr.)]             [bama, bamot] 

  31 

NW-Sem. termen: bayit ‘huis’ (pl. bāttîm = bottîm) (hebr.); vgl. baddîm [zie 
Bouwwerk: huis: term: bayit = bet (pl. bāttîm = bottîm) (Isr.)]  
                                                                             [bayit, battim, bottim, bet] 

  31 

NW-Sem. termen: bĕhēmôt (pl.) (hebr.) ‘vee’. De behemoth uit Ps. 50: 10 is in 
de Midrash-literatuur veranderd in een kosmisch monster, dat op zijn beurt het 
voorbeeld werd voor het beeld van de Shekhina-Matronit in de Zohar als 
vrouwelijk monster [zie Dier: vee: term: bĕhēmôt (pl.) (Isr.); Ivn: Behemoth 
(NW-Sem.) (monster)] 

  31 

NW-Sem. termen: Bêt ‘Ănāt (hebr.) ‘Huis van Anat’, plaats in het gebied van 
Naftali en een verwijzing naar de godin Anat die daar vereerd werd [zie Ivn: 

  31 
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Beth (1) Anat (Lib.-Isr.) (topogr., tZOv Tyrus, Z-Libanon); Bouwwerk: huis: 
term: Bêt ‘Ănāt (‘huis van Anat’) (plaats in Libanon (Lib.-Isr.))]        [Bet Anat] 

NW-Sem. termen: bêt hārēkābîm (hebr.) ‘huis van de Rechabieten’, strenge 
Israëlitische sectarische stam, waarvan de leden niet in huizen wensten te 
wonen en geen wijn wilden drinken [zie Religie: Israël, ~ van: Oud-Israëlitische 
~: Rechabieten (Isr.)]                                                              [bet harekabim] 

  28 

NW-Sem. termen: ḇêṯ’êl (hebr.) ‘huis van God’, naam van de steen, door 

Jacob opgericht en gezalfd; later de naam van de plaats (Gen. 28:10-22). 
Volgens Volkert Haas is de rite een voorbeeld van een steencultus, zoals die 
voorkwam in Anatolië en het Midden-Oosten: men beschouwde een dergelijke 
steen als de plaats van openbaring van een god en vereerde de steen om die 
reden 
 [zie Taal: naam, steen-: ‘Beth Elohim’ = ‘Beth El’ (‘het huis van God’) (Isr.); 
Bouwwerk: huis: term: Bêt’êl (‘huis van God’) (steen, plaats) (Isr.); Cultus: 
natuurcultus: steencultus, Israëlitische] 

  61 

NW-Sem. termen: Bêt-Ba‘al-Mĕ‘ôn (moab.-hebr.) ‘Huis van de Ba‘al van 
Meon’, stad van de Moabitische koning Mesha, een vereerder van de god Ba‘al, 
die locaal Kamos werd genoemd. De moderne naam is Ma‘in in Jordanië; 
andere benamingen: Beth-Meon, Ba‘al-Meon en Beon. De stad wordt genoemd 
op de Mesh-stèle [zie Ivn: Beth (4) -Ba‘al-Meon (Moab-Jord.) (onbekende 
archeol. site, mog. bij Ma‘in tZWv Madaba, gvm. Madaba); Bouwwerk: huis: 
term: Bêt-Ba‘al-Mĕ‘ôn (‘Huis van de Ba‘al van Meon’) (stad) (Moab.-Isr.); 
Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: mĕ‘ôn (stad) (Moab.-Isr.)] 
                       [Beth-Ba‘al-Meon, Beth-Baäl-Meon, Bet-Ba‘al-Meon, Beth-Meon] 

  31 

NW-Sem. termen: bînâ (hebr.) ‘begrip’, verwijst m.n. naar het tweede lid van 
het Kabbalistische tetragrammaton, de Moeder [zie Psychologie: begrip: term: 
bînâ (Moeder, kabb.) (Isr.); Ivn: Moeder (1): ‘Bînâ’ (Isr.-Kabb.) (godin); God: 
‘Begrip’ (Bînâ) (Isr.-Kabb.)]                                                                    [Bina] 

  31 

NW-Sem. termen: dābār 1. ‘woord’, 2. de medegedeelde werkelijkheid zelf in 
haar ideële gedaante [zie Taal: woord: term: dābār (Isr.); Verschijning: ideële 
gedaante: term: dābār (Isr.)]                                                                [dabar] 

  28  55 

NW-Sem. termen: Dĕbîr (hebr.) ‘heiligdom’, naam van een vrm. plaats nabij 
Hebron. Vergelijk Qiryath Sēper. Volgens Patai is dĕbîr het allerheiligste deel 
van het heiligdom [zie Ivn: Kirjath-Sefer (Isr.) (archeol. site, tNOv Shomria = 
Shomriya, Z-Israël); Heiligdom: type: ~ alg.: term: dĕbîr (stad) (Isr.)]     [debir] 

  31 

NW-Sem. termen: dôd (pl. dōdîm) (hebr.) 1. ‘geliefde, minnaar’, 2. ‘liefde’ (in 
de meervoudsvorm). De Koning en de Matronit uit de Kabbala worden dōdîm  
‘Minnaars’ genoemd, een karakterisering die ruzie (uiteengaan) veronderstelt 
i.t.t. de eendracht (samenzijn) van de Metgezellen (Rē‘îm, zie rēa‘) [zie 
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Dōdîm’ (Isr.-Kabb.); God: ‘Minnaars’ 
(Dōdîm) (Isr.-Kabb.) (godengroep); Huwelijk: gemaal: term: dôd (pl. dōdîm) 
(Isr.); Huwelijk: gemalin: term: dôd (pl. dōdîm) (Isr.)]                  [dod, dodim] 

  31 

NW-Sem. termen: Dubr (kan.), onbekende locatie waar Anat en Ba‘al 
geslachtsgemeenschap hebben. Mogelijke betekenissen: vgl. 1.  ugar. dbr 
‘grasland, veld, steppe’, 2. arab. dabara, dubr ‘rug, achterwerk’ (zie Wolf 
Leslau, ‘Comparative Dictionary of Ge’ez’, 2006) [zie Ivn: Dubr (Azië) 
(onbekende localiteit, mog. in Kanaän)] 

  31 

NW-Sem. termen: gālût (hebr.) 1. ‘gevangenschap’, 2. ‘ballingschap’, de lange 
ballingschap van Israël gedurende de laatste millennia [zie Ethiek: straf: 
verbanning: term: gālût (Isr.); Geschiedenis: Gālût, de lange ballingschap 
(Isr.)]                                                                                                    [galut] 

  31 
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NW-Sem. termen: gĕbîrâ (hebr.) ‘koningin(-moeder)’, m.n. Ma’acha, de vrouw 
van Rehabeam [zie Heerser: koningin-moeder: term: gĕbîrâ (Isr.)]        [gebira] 

  31 

NW-Sem. termen: ghazir = ǵzr (ugar.) ‘jonge volwassen man’, zoals de jongen 
Aqhat en de god Môt (de geliefde zoon van Ēl) worden genoemd [zie Ivn: Môt: 
‘Ghazir’ (NW-Sem.) (god); God: ‘Jongeling’ (Ghazir) (NW-Sem.); Geslacht en 
rijpheid: jonge man: term: ghazir = ǵzr (ugar.) (god) (NW-Sem.)] 

  31 

NW-Sem. termen: ḫasīs = ḫss (ugar.) ‘wijs, knap’, i.c. (het tweede lid van) de 

naam van een Ugaritische handwerksgod, wiens volledige naam is Kōṯar-wa-

Ḫasīs (zie kōṯar) 

 [Ivn: Kōṯar-wa-Ḫasīs (NW-Sem.) (god); God: ‘Bekwaam en wijs’ (Kōṯar-wa-

Ḫasīs) (NW-Sem.); Filosofie: kennis: wijsheid: term: ḫasīs = not. ḫss (ugar.) 

(god) (NW-Sem.)]                                          [Kotar-wa-Hasis, Kotar-wa-Khasis] 

  61 

NW-Sem. termen: ḥawwāh = lat. eva 1. eig. ‘leven’, 2. ‘moeder van alle 

levenden’, verloren antropomorfe aspect van moeder aarde. De naam gaat 
terug op de Eblaïtische godin Heba, Hebat bij de Hettieten [zie Ivn: Eva (1) = 

hebr. Ḥawwāh (NW-Sem.-Isr.) (bijb. fig., oorspr. godin); Hebat (oost-sem.) = 

Heba = Hapatu = Kapatu = lyc. Ḫba-e͂ni = sem. Ḥawwat = hebr. Ḥawwāh = bijb. 

Eva (2) = gr. Meter Hippa (Μητηρ Ίππα) (H/H - oorspr. Syr.); God: ‘Moeder van 

alle levenden’ (ḥawwāh = eva) (oorspr. godin) (Isr.); Kosmografie en geografie: 

aarde: ‘Moeder Aarde’: ‘Moeder van alle levenden’ (eva) (Campbell) (Isr.)] 
                                                                                                        [hawwah] 

  3 

NW-Sem. termen: hêkāl (pl. hêkālôt) ‘groot gebouw, tempel, paleis, hal’, in ’t 
bijzonder betrekking hebbend op de ‘hemelse paleizen of tempels’ die Rabbi 
Yišma‘el bezoekt en waarnaar de Hêkālôt-literatuur is genoemd, die gebaseerd 
is op een mystieke stroming als tegenreactie op het rabbijnse jodendom. De 
Hêkālôt-mystiek vormt weer de basis van de Kabbala-mystiek [zie Mythische 
woning: type: godenwoning: term: hêkāl (pl. hêkālôt) (Isr.); Literatuur: 
Hêkālôt (alg.) (Isr.)]                                                                [hekal, hekalot] 

  31 

NW-Sem. termen: ḫlmṭ (ugar.) ‘hagedis’ zie Mes. termen: ḫulmiṭṭu (akk.)   - 

NW-Sem. termen: Ḥokhmāh (hebr.) ‘wijsheid’, 1. een handelende godin, 2. in 

de Kabbala verwijst Ḥokhmāh m.n. naar het eerste lid van het Kabbalistische 

tetragrammaton, de Vader [zie Filosofie: kennis: wijsheid: term: ḥokhmāh 

(Isr.); Ivn: Ḥokhmāh (1) (NW-Sem.-Isr.) (godin); Vader: ‘Ḥokhmāh’ (2) (Isr.-

Kabb.) (god); God: ‘Wijsheid’ (Ḥokmāh(1)) (Isr.) + Ḥokmāh (2)) (Isr.-Kabb.)] 

                                            [Hokhmah, Chokhmah, Hokma, Hokmah, Hochma] 

  31 

NW-Sem. termen: ḫomeṭ (hebr.) ‘hagedis’ zie Mes. termen: ḫulmiṭṭu (akk.)   - 

NW-Sem. termen: ḫulmāṭā (syr.) ‘hagedis’ zie Mes. termen: ḫulmiṭṭu (akk.)   - 

NW-Sem. termen: Huẓal, plaats in Noord-Mesopotamië, niet ver van Nehardea 

(zie Shaf Weyatibh), waar zich een synagoge bevond [zie Ivn: Huẓal (Irak) 

(archeol. site, bij Ramādi, gvm. al-’Anbār); Heiligdom: loc.: Huẓal, synagoge 

te (Mes.)]                                                                                     [Huzal, 
Hutsal] 

  31 

NW-Sem. termen: Jərubba‘al (hebr.) ‘die strijdt met Ba‘al’, een bijnaam van 

Gideon, vermeld in Richteren 6: 25-32 i.v.m. zijn omverwerping van het altaar 
van Ba‘al en het beeld van ’Ăšērā [zie Ivn: Gideon: ‘Jerubbaäl’ (NW-Sem.-Isr.) 
(bijb. fig.); Literatuur: Bijbel: Richteren: Ashera en Gideon (Isr.); Strijd en 

vrede: strijd: term: Jərubba‘al (‘die strijdt met Ba‘al’) (verb. vorm) (bijnaam 

van Gideon) (Isr.)]                                                         [Jerubbaal, Yerubbaal] 

  31 
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NW-Sem. termen: kālâ (hebr.) ‘voltooien’, en wel in positieve zin, dus niet 
‘eindigen, afsluiten’, evenals bab. kalâlu ‘voltooien, volledig zijn’ en akk. 
kullatu ‘totaliteit’ (zie aldaar); vgl. Mes. ideogram: kring [zie Totaliteit: 
voltooien: term: kālâ (Isr.)]                                                         [kala, kalalu] 

  26 

NW-Sem. termen: kappōret (hebr.) ‘verzoendeksel’, eig. ‘voorwerp ter 
reiniging of zuivering’, waarop tijdens de grote Verzoendag bloed werd 
gesprenkeld, vandaar ‘verzoendeksel’ of ‘deksel van de ark’, het belangrijkste 
deel van de ark van Jahweh, met daarop de twee cherubijnen [zie Voorwerp: 
deksel: term: kappōret (‘verzoendeksel’) (Isr.)]                               [kapporet] 

  21 

NW-Sem. termen: Karkemiš ‘Vesting-Kamiš’ (Haas), ‘Markt van Kamiš’ 
(Pettinato 1976a), ‘Kade van Kamiš’ (RIA),  d.i. de stad van de god Kamiš, een 
West-Semitische god (vgl. moab. Kemoš) 
 [zie Ivn: (Turk.-Syr.) (topogr./archeol. site); Kamiš (NW-Sem.) (god)] 
      [Karakamisa, Karikamisa, Karkamish, Karkemish, Karkemis, krkmys, krgms, 
krkmš, krkms, Kargamiš, Gargamish, Gargamis, Kargamis, Galgames, (eng.) 
Carchemish (frans) Carchémish, (d.) Karchemisch, Jerabas, Djerabis, Cerablus, 
Ğerablus] 

  61 

NW-Sem. termen: kawwān (hebr.) ‘(offer)koek’, (misschien < bab.-ass. 
kamānu ‘gezoete koek’) als offer aan de Koningin des hemels in Jeruzalem 
(Astarte) [zie Eten en drinken: koek: term: kawwān (Isr.); Eten en drinken: 
koek: term: kamānu (Mes.)]                                                 [kawwan, kamanu] 

  31 

NW-Sem. termen: kawwānā (pl. kawwānôt) (hebr.) 1. t.a.v. vroomheid: ‘juiste 
geestelijke instelling, oprecht gevoel, devotie, intentie’, 2. t.a.v. mystiek: 
‘concentratie (op de (mysteries van de) tekst en de heilige namen)’, de rituele 

pendant van de mythe van de Koning en de Koningin; vgl. yiḥudim [zie Cultus: 

persoonlijke devotie: term: kawwānā (Isr.); Rite: beheersing van de kosmos: 
‘Kawwānôt’ (‘concentraties’) (Isr.-Kabb.); Psychologie: gedachte: meditatie: 
term: kawwānôt (‘concentraties’) (Isr.-Kabb.)]               [kawwana, kawwanot] 

  31 

NW-Sem. termen: Kĕneset Yiśrā’ēl (hebr.; fem.) ‘Gemeenschap van Israël’. De 
Shekina verschijnt als zodanig bij God om zich te beklagen over de verwoesting 
van de tempel [zie Ivn: Israël: ‘Kĕneset Yiśrā’ēl’ (Azië-Isr.) (land en volk); Ivn: 
Dochter: ‘Kĕneset Yiśrā’ēl’ (Isr.-Kabb.) (godin); God: ‘Gemeenschap van Israël’ 
(Kĕneset Yiśrā’ēl) (Isr.-Kabb.); Mens: volk: term: Kĕneset Yiśrā’ēl 
(‘gemeenschap van Israël’) (Isr.)]                 [Keneset Yisrael, [Knesset Yisrael] 

  31 

NW-Sem. termen: kĕrûb (pl. kĕrûbîm) (hebr.)  akk. kāribu, ‘hij die zegent’, 
middelaar tussen goden en mensen, hij die de gebeden der mensen aan God 
overdraagt. Cherubijnen zijn hybride wezens en waren populair in het gehele 
Midden-Oosten [zie Geest: cherubijn: term: kĕrûb (pl. kĕrûbîm) (Isr.); Geest: 
cherubijn: term: kāribu (Mes.); Religieus fenomeen: zegenen: term: kāribu 
(nom. ag.) (Mes.)]                                                      [kerub, kerubim, karibu] 

  31 

NW-Sem. termen: kōṯar = kṯr (ugar.) (god)  = phoen. kûšōr ‘bekwaam, 

vaardig’, i.c. de naam van een Ugaritische handwerksgod, wiens volledige 

naam is Kōṯar-wa-Ḫasīs (zie Ḫasīs). Hij heeft voor Ba‘al twee wonderknuppels 

gemaakt 

 [Ivn: Kōṯar-wa-Ḫasīs (NW-Sem.) (god); God: ‘Bekwaam en wijs’ (Kōṯar-wa-

Ḫasīs) (NW-Sem.); Karakter en gedrag: bekwaamheid: term: kōṯar = kṯr (ugar.) 

(god) (NW-Sem.)]                                          [Kotar-wa-Hasis, Kotar-wa-Khasis] 

  61 

NW-Sem. termen: Kōṯarāt (ugar.) ‘de vaardigen, de ervarenen’, een groep van 

zeven Ugaritische goddelijke geboortehelpsters, van wie een reliëf is bewaard 

uit het Noord-Syrische Tell Chuēra. De Kōṯarāt doen denken aan de 

gelukbrengende dienaressen van Ištar. Deze godin heeft in Noord-Syrië vooral 

trekken van een moedergodin 

  61 
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    [zie Godenstelsel: godengroep: 07. heptade van godinnen: ‘Kōṯarāt’ (Ugar.); 

Karakter en gedrag: bekwaamheid: term: Kōṯarāt (pl.) (‘vaardig, ervaren’) 

(godinnen) (Ugar.); God: ‘Bekwamen’ (Kōṯarāt) (Ugar.) (godengroep); Kunst en 

schrift: voorstelling: Kōṯarāt]                    [Kotarat, Kōṯarat, Kôtarât, Kotharat] 
NW-Sem. termen: lĕbônâ (hebr.) zie Griekse termen: λιβανον = λιβανωτος   - 

NW-Sem. termen: leḥem pānîm (hebr.) ‘brood van het Gezicht’, d.i. van God; 

door de vorm lijkt het op een gezicht. Dit toonbrood werd dagelijks in de 
tempel geofferd en op de sabbat tentoongesteld. pānîm wordt ook vertaals 
met ‘Aanwezigheid’ of ‘vertoning’ (‘toon-‘) [zie Eten en drinken: brood, toon-: 

term: leḥem pānîm (‘brood van het Gezicht’) (Isr.)]                   [lehem panim] 

  31 

NW-Sem. termen: m‘qubbalîm (pl.) (hebr.) ‘volgelingen van de Kabbala’ [zie 
Religie: Israël, ~ van: Judaïsme: Kabbala: term: m‘qubbalîm (nom. ag.) (pl.) 
(Isr.-Kabb.)]                                                                               [m‘qubbalim] 

  31 

NW-Sem. termen: Malkām (nw-sem.) ‘koning’, vgl. malik, Melkart e.d.; 

hetzelfde type god als Ba‘al. In het Hebreeuws weergegeven als pej. Molēḵ 

i,p.v. Meleḵ (vgl. ʻAštōret i.p.v. ‘Ašteret). Andere (spellings)varianten op basis 

van hebr. mlk zijn Milkom, Moloch, Molech, Mollok, Malcam, Milcom en de 
vertaling gr. Βασιλευς [zie Ivn: Milkom (NW-Sem.-Ammon) (god); God: ‘Koning’ 
(Malkām, Moloch) (NW-Sem.); Heerser: koning: term: malkām (tevens 
godennaam) (NW-Sem.)]                                                                    [Malkam] 

  31 

NW-Sem. termen: malkûṯ (hebr.) ‘koningschap’, verwijst m.n. naar het vierde 

lid van het Kabbalistische tetragrammaton, de Dochter, en naar de tiende 
sĕfirâ (eigenschap van God) [zie Instelling en organisatie: ambt: koningschap: 

term: malkûṯ (Isr.); Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: 

sĕfirâ: 10. ‘Malkûṯ’ (‘Koningschap’) (Isr.-Kabb.); Ivn: Dochter: ‘Malkûṯ’ (Isr.-
Kabb.) (godin); God: ‘Koningschap’ (Malkûṯ) (Isr.-Kabb.)]                    [malkut] 

  31 

NW-Sem. termen: Māšîaḥ (hebr.) = gr. Μεσσιας (Messias) ‘de gezalfde’ = gr. 

Χριστος (Christos), degene van wie verwacht wordt dat hij verlossing komt 
brengen [zie Ivn: Jezus: ‘Christus’ (Χριστος) = ‘Messias’ (Μεσσιας = hebr. 

Māšîaḥ), ~ (NW-Sem.-Isr.) (profeet); God: ‘Gezalfde’ (Μεσσιας) (Chr.-Gr.) + 

(Māšîaḥ) (Isr.) + (Χριστος) (Chr.-Gr.); Werkzaamheid: smeren: term: māšîaḥ 

(subst. part.) (Isr.); Werkzaamheid: smeren: term: μεσσιας (subst. part.) (Gr.); 
Werkzaamheid: smeren: term: χριστος (subst. part.) (Gr.)]   
                                                                              [Masiah, Mashiah, Mashiah] 

  31 

NW-Sem. termen: maṣṣēbâ (hebr.) ‘zuil’, m.n. de zuil van Ba‘al in het verhaal 

van koning Joram, die deze omverhaalde [zie Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als 

godenbeeld: term: maṣṣēbâ (Isr.); Bouwwerk: zuil: ‘Maṣṣēbâ van Ba‘al’ (Isr.)] 

                                                                                                       [masseba] 

  31 

NW-Sem. termen: maṭṭeh (hebr.) ‘staf, scepter, stok’, verwant aan eg. mdw 

[zie Staf: scepter: term: maṭṭeh (Isr.)]                                                [matteh] 

  55 

NW-Sem. termen: maṭṭeh hā’ĕlōhîm (hebr.) ‘staf van God’, m.n. de 

slangenstaf van Mozes en Aäron in Ex. 17: 9 [zie Staf: scepter: term: maṭṭeh 

hā’ĕlōhîm (‘staf van god’) (Isr.); Staf: scepter: ‘Maṭṭeh hā’ĕlōhîm’ (Isr.)] 

                                                                                          [matteh haelohim] 

  55 

NW-Sem. termen: maṭṭeh leḥem (hebr.) ‘staf des broods’, een zinnebeeldige 

staf die de voedende kracht van het brood, i.e. de kracht van de aarde, 
uitdrukt. Wanneer deze staf breekt, ontstaat er hongersnood. Vergelijk eg. ba-

taw [zie Staf: scepter: term: maṭṭeh leḥem (‘staf des broods’) (Isr.); Macht en 

  55 
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kracht: magische kracht van de vegetatie: term: maṭṭeh leḥem (‘staf des 

broods’) (Isr.); Symboliek: staf des broods enz.]                        [matteh lehem] 

NW-Sem. termen: migdāl Bāḇẹl (hebr.) ‘Toren van Babel’, de Bijbelse 

benaming voor de ziggurat van Marduk te Babylon [zie Heiligdom: tempel van 

Marduk te Babylon: migdāl Bāḇẹl (‘Toren van Babel’) (hebr.) (Mes.)]  

                                                                                                 [migdal Babel] 

  31 

NW-Sem. termen: miš‘ēnâ (hebr.) ‘steunstaf’, het gewone hulpmiddel i.t.t. de 
scepter of de symbolische staf des broods [zie Staf: steunstaf: term: miš‘ēnâ 
(Isr.)]                                                                               [mish‘ēnâ, mishena] 

  55 

NW-Sem. termen: miškān (hebr.) 1. eig. ‘woning’, 2. ‘tabernakel’ [zie 
Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: miškān (Isr.); Heiligdom: type: 
woestijntabernakel: term: miškān (Isr.); Heiligdom: naam: Tent der 
Samenkomst (woestijntabernakel) (Isr.)]                                           [mishkan] 

  31 

NW-Sem. termen: miṣwâ (pl. miṣwôt) (hebr.) ‘gebod, religieuze plicht’, zoals 

de mitswa van de zivvug [zie Ethiek: gebod: term: miṣwâ (pl. miṣwôt) (Isr.)] 

                                                   [miswa, mitzvah, mitsvah, mitswa, mitswah] 

  31 

NW-Sem. termen: mōr (hebr.) zie Griekse termen: μυρον   - 

NW-Sem. termen: Môt zie Mes. termen: mwt*: Môt   - 

NW-Sem. termen: Nāhār (hebr.) = ugar. nhr ‘Rivier’, naam van een goddelijke 
rechter, dezelfde als prins Yam, een tegenstander van Hadad (Ba‘al) [zie Ivn: 

Yam (1): ‘Ṯpṭ nhr’ (‘Rechter Rivier’) (NW-Sem.) (god); God: ‘Rechter Rivier’ 

(Ṯpṭ Nhr) (NW-Sem.); Wateren: rivier: term: nāhār (hebr.) = ugar. nhr (NW-

Sem.); Beroep en functie: jur.: rechter: term: ṯpṭ (NW-Sem.)]               [nahar] 

  31 

NW-Sem. termen: Nĕḥuštān (hebr.) 1. eig. ‘koperen voorwerp’, 2. later de 

naam van de Koperen Slang (hannĕḥōšet nĕḥaš) die door Mozes was opgericht 

en die door Hizkia zo was genoemd en door hem werd vernietigd (2 Koningen 

18: 4) [zie Aardmaterie: koper: term: nĕḥōšet: nĕḥuštān (‘koperen voorwerp’, 

m.n. de Koperen Slang) (Isr.); Kunst en schrift: beeld, goden-: Koperen Slang: 

‘Nĕḥuštān’ (Isr.)]                              [Nehushtan, Nehustan, nehas hannehoset]  

  3 

NW-Sem. termen: nepeš (hebr.) ‘ziel’, vooral verbonden met de adem, zoals 
psyche en anima. Oorspronkelijk betekent nepeš ‘levend wezen’ (Gen. 2: 7: 
‘en de mens werd een levend wezen’). Later onder invloed van de Griekse 
filosofie maakte men een onderscheid tussen lichaam en ziel [zie Dood en 
leven: levend wezen: term: nepeš (Isr.); Geest: ziel: term: nepeš (Isr.)] 
                                                                                              [nepesh, nepes] 

  28 

NW-Sem. termen: Pardēs Rimmônîm (hebr.) ‘De granaatappelboomgaard’, 
werk van Mozes Cordovero (16e eeuw) [zie Literatuur: Pardēs Rimmônîm (door 
Mozes Cordovero) (Isr.); Vegetatie: boomgaard, granaatappel-: term: pardēs 
rimmônîm (Isr.)]                                                                [Pardes Rimmonim] 

  31 

NW-Sem. termen: pesel (hebr.) ‘standbeeld’, sculptuur; vgl. semel [zie Kunst 
en schrift: beeld: term: pesel (Isr.)] 

  31 

NW-Sem. termen: pōreket (hebr.) ‘voorhang, afscheiding’, het gordijn in de 
tabernakel dat de priesters omhoogrolden, zodat de gelovigen de cherubijnen 
konden zien [zie Bouwwerk: afscheiding: gordijn: term: pōreket (Isr.)] 
                                                                                         [poreket, paroketh]                                                                                     

  31 

NW-Sem. termen: qabbālāh (< qābal ‘ontvangen’) (hebr.) 1. ‘ontvangst’, 2. 
‘overlevering, traditie’, nl. van een oude, overgeleverde waarheid. De Kabbala 
is een Joodse religieuze beweging met een esoterische doctrine [zie Religie: 
Israël, ~ van: Judaïsme: Kabbala (Isr.), Kabbalistisch, Kabbalist; Bezit en roof: 
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verwerving: term: qabbālāh (Isr.); Taal: overlevering: term: qabbālāh (‘wat 
ontvangen is’) (Isr.)]                                                             [qabbalah, qabal] 

NW-Sem. termen: qādēš (pl. qĕdēšîm) (hebr.) ‘(mannelijke) prostitué’. De 
qĕdēšîm waren werkzaam in de tempel (2 Koningen 23: 7). In de Nederlandse 
bijbel worden ze ‘aan ontucht gewijde mannen’ genoemd; in de King James-
bijbel ‘sodomites’. Qādēš is verwant met qaddîš ‘heilig, gewijd’, wat hun 
gewijde tempeldienst verklaart (vgl. TTK Chen 2013). 
De naam van de Egyptische, maar uit Kanaän afkomstige godin Qadeš betekent 
eveneens ‘heilig’. 
Verder is er Qadeš wa-Amrur, de goddelijke dienaar van Ashera uit de 
Ugaritische teksten, wiens naam betekent ‘Heilig en Sterk’ (M. O’Connor 
1997). 
Ten slotte kan Qadeš Barnea worden genoemd, de plaats waar zich En-Mispat 
bevond, de rechtsbron van Mozes 
 
[zie Seksualiteit: prostitutie, tempel-: prostitué, tempel-: term: qādēš (pl. 
qĕdēšîm) (Isr.); Ivn: Qadeš (1) (NW-Sem.-Eg.) (godin); God: ‘Heilige’ (Qadeš) 
(NW-Sem.-Eg.); Ivn: Qadeš (2) wa-Amrur (NW-Sem.) (goddelijke dienaar); God: 
‘Heilig en Sterk’ (Qadeš wa-Amrur) (NW-Sem.); Ivn: Qadeš (3) Barnea = Kadesh 
Barnea = Tell el-Qudērāt (Isr.-Eg.) (wrsch. archeol. site, tZOv El Qosaima, NO-
Sinaï)]  
         [qadesh, qedeshim, Qadesh wa-Amrur, Qodesh wa-Amrur, Qadeš Barnea, 
Kades Barnea, Qadesh Barnea] 

  31 

NW-Sem. termen: Qiryath Sēper (hebr.) = Kirjath-Sefer ‘Boekstad’, waar 
vrouwenbeeldjes (wrsch. van Astarte) zijn gevonden. Vergelijk Devir [zie Ivn: 
Kirjath-Sefer (Isr.) (archeol. site, tNOv Shomria = Shomriya, Z-Israël); 
Bouwwerk: stad: term: qiryā’ = qiryâ = qeret: Qiryath Sēper (Boekstad’) (Isr.); 
Taal: tekst: boek: term: sēper, Qiryath (‘Boekstad’) (Isr.)]        [Qiryath Seper] 

  31 

NW-Sem. termen: raḥam (hebr.) ‘zij van de baarmoeder, meisje’. Analyse: < 

reḥem ‘baarmoeder’. Raḥam is een epitheton van ‘Aštōret (Astarte), de godin 

van de vruchtbaarheid [zie Ivn: Inana = Ištar: Astarte: ‘Raḥam’ (‘Zij van de 

moederschoot’) (NW-Sem.) (godin); God: ‘Maagd’ (Raḥam) (Isr.); Geslacht en 

rijpheid: maagd: term: raḥam (Isr.); Lichaam: baarmoeder: term: ‘aštart 

(phoen.) = hebr. ‘aštōret (NW-Sem.)]            [raham, rehem, ashtart, ashtoret] 

  31 

NW-Sem. termen: rašap gunu(m)ki zie Rešef: rašap gunu(m)ki   - 

NW-Sem. termen: rēa‘ (pl. rē‘îm) (hebr.) ‘metgezel’. De Koning en de 
Matronit worden in de Zohar ‘Metgezellen’ genoemd, een karakterisering die 
eendracht (samenzijn) veronderstelt i.t.t. de ruzie (uiteengaan) van de 
Minnaars (Dōdîm)  [zie Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Rē‘îm’ (Isr.-
Kabb.); God: ‘Metgezellen’ (Rē‘îm) (Isr.-Kabb.) (godengroep); Huwelijk: 
gemaal: term: rēa‘ (pl. rē‘îm) (Isr.); Huwelijk: gemalin: term: rēa‘ (pl. rē‘îm) 
(Isr.)]                                                                                             [rea, reim] 

  31 

NW-Sem. termen: reḥem (hebr.) zie raḥam (hebr.)   - 

NW-Sem. termen: Rešef (e.var.), een Kanaänitische en Eblaïtische god van de 
pestilentie en de oorlog. De betekenis van diens naam is onzeker. De wortel 
*ršp waarvan de betekenis zou samenhangen met ‘doen ontbranden’, 
‘vlammen’ en vandaar ‘koorts’ en ‘pest’ geldt alleen voor het Hebreeuws uit 
het 1e mill. v.Chr. Volgens  Maciej M. Münnich (The god Resheph in the ancient 
Near East, 2013) is het beter een verbinding te leggen met het veel oudere 
akk. rašābu ‘verwoesten’ en rašbu ‘verschrikkelijk’ 
 [zie Ivn: Rešef = ebl. Rasap = ebl. rasap gunu(m)ki  (‘R. van (de stad) Gunu’) = 

  61 
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ugar. ršp gn (id.) = phoen. ršp = hebr. (Hab. 3:5; Job 5:7) Rešep̅ = eg. ršpw = 

hurr.-hett. Aršappa = Iršappa  (NW-Sem.) (god); God: ‘Verschrikkelijke’ (Rešef, 
Rasap) (NW-Sem.); Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: ršp* (rešef, 
rasap) (adj.) (god) (NW-Sem.)] 
   [Resheph, Resep, Reshef, Reshep, Reshpu, Repheth, Rašap, Rashap, Rahshaf, 
Rapha, Aršapa, Iršapa, Arsappa, Iršapa, Irsappa, Irshappa] 

NW-Sem. termen: Rešef: rašap gunu(m)ki (ebl.) en ršp gn (ugar.) ‘Rašap van 
Gunu’, een (onbekende) plaats in Noordwest-Syrië. Rašap is dezelfde als Rešef, 
die door de Hurrieten is overgenomen als Iršapa en als zodanig ook bij de 
Hettieten bekend 
 [zie Ivn: Rešef = ebl. Rasap = ebl. rasap gunu(m)ki  (‘R. van (de stad) Gunu’) = 

ugar. ršp gn (id.) = phoen. ršp = hebr. (Hab. 3:5; Job 5:7) Rešep̅ = eg. ršpw = 

hurr.-hett. Aršappa = Iršappa  (NW-Sem.) (god); Ivn: Gunu = ebl. gú-nu/númki 
(Münnich 2013) (Syr.) (onbekende archeol. site)] 
   [Resheph, Resep, Reshef, Reshep, Reshpu, Repheth, Rašap, Rashap, Rahshaf, 
Rapha, Aršapa, Iršapa, Arsappa, Iršapa, Irsappa, Irshappa] 

  61 

NW-Sem. termen: šaddai (hebr.) in Ēl Šaddai 1. eig. ‘God van de bergen’, een 
naam die verwant zou zijn met akk. šadû ‘berg’ (F. Delitzsch 1896 en 
McLaughlin 2012), 2. ‘Almachtige’, de conventionele vertaling, een naam van 
Jahweh die geschreven wordt op een formulier, de Joodse talisman. 3. Mathias 
Neumann 2016 ziet verwantschap met de Eg. god Shed wiens naam 
‘verlosser’zou betekenen (eg. šd) [zie Ivn: Jahweh: ‘Ēl Šaddai’ (NW-Sem.) 
(god); God: ‘Almachtige’ (Šaddai) (conventionele vert.) NW-Sem.); God: ‘God 
van de bergen’ (Ēl Šaddai) (vlgs McLaughlin 2012) (NW-Sem.); Macht en kracht: 
almacht: term: šaddai (subst. adj.) (Isr.); Religieus voorwerp: amulet: 
talisman: ‘Šaddai’-formulier (Isr.)]                                                 [El Shaddai] 

  28  31 

NW-Sem. termen: Ṣaddîq (hebr.) ‘rechtvaardige’, een benaming van de Vader 

in de Kabbalistische Zohar. Analyse: verwante woorden zijn: ṣidqâ, ṣĕdāqâ 

‘rechtvaardigheid’ en ṣādaq ‘rechtvaardig zijn’ [zie Ethiek: rechtvaardigheid: 

term: ṣaddîq (subst. adj.) (Isr.); Ivn: Vader: ‘Ṣaddîq’ (Isr.-Kabb.) (god); God: 

‘Rechtvaardige’ (Ṣaddîq) (Isr.-Kabb.)]  [Tzaddiq, Tsaddik, Ẓaddiq, Zadik, Sadiq] 

  31 

NW-Sem. termen: šâkân (hebr.) zie Šekînâ (hebr.)   - 

NW-Sem. termen: Ṣāp̅ōn = Ṣāfôn (ugar.-kan.) ‘noordberg’, de berg aan de 

oever van de Orontes, ook genoemd Ḫazzi, Casius Mons of Kel Dağ 

 [zie Ivn: Ḫazzi (Turk.-NW-Sem.-H/H) (berg(god), op de grens met Syrië, prov. 

Hatay, Akdeniz Bölgesi); Kosmografie en geografie: windstreek: noorden: term: 

ṣāpôn = ṣāfôn (hebr.) (eig. ‘duister’) (berg) (NW-Sem.); Licht en duisternis: 

duisternis: term: ṣāpôn = ṣāfôn (hebr.) (gew. ‘noorden’) (berg) (NW-Sem.)] 

                                                                                                [Sapon, Safon] 
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NW-Sem. termen: śārāp (pl. śĕrāpîm) (hebr.) eig. ‘vurig’, brandend’, waarmee 
wordt aangeduid 1. een bepaalde giftige slang, bijv. Numeri 21: 6, maar ook 
21: 8 (de Koperen Slang), 2. een hemels wezen, de ‘seraf(ijn)’, zoals de 
zesvleugelige serafijnen uit Jes. 6: 6 [zie Geest: hypostase: engel: serafijn: 
term: śārāp (pl. śĕrāpîm) (NW-Sem.-Isr.); Vuur: term: śārāp (adj.) (slang, 
engel) (Isr.)]                                                                           [sarap, serapim] 

  31 

NW-Sem. termen: Sēfer haZōhar (aram.) ‘Boek van de pracht’, het 
belangrijkste Kabbalistische werk uit Spanje, geschreven door Mozes de Leon 
in 1286 als mystiek commentaar op de vijf boeken van Mozes [zie Literatuur: 
Sēfer haZōhar (door Mozes de Leon) (Isr.); Kunst en schrift: esthetiek: 
schoonheid: term: zōhar (boek) (Isr.)]                                      [Sefer haZohar] 
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NW-Sem. termen: sefira (pl. sefirot) (na-bijbels hebr.) eig. ‘getal, telling’, 
eigenschap van God, zoals voorgesteld in Adam Kadmoon, de goddelijke mens. 
Er zijn er tien bekend. Analyse: het woord is in deze betekenis verwant met 
hebr. sāpar ‘(op)tellen’, sĕpār ‘telling’ en sĕpōrâ, pl sĕpōrôt ‘getal’ (zie ook 
de ws. cntrl.fr/etymologie/sefirot)  [zie Karakter en gedrag: karakter: 
goddelijke natuur: term: sĕfirâ (pl. sĕfirôt) (Isr.-Kabb.); Getal: term: sĕfirâ 
(pl. sĕfirôt) (Isr.); Getal: optelling: term: sĕfirâ (pl. sĕfirôt) (Isr.)]        [sapar, 

separ, sepora, seporot, səp̄îrôṯ] 

  28 

NW-Sem. termen: šeger (aram.-hebr.) 1. ‘baarmoeder’, 2. ‘dat wat voortkomt 
uit de baarmoeder’, in deze betekenis gelijk aan Astarte, ‘Aštōret, ‘Aštārōt. 
Irit Ziffer 2019 legt de nadruk op betekenis 2, nl. dat wat als eerste voortkomt 
uit de baarmoeder, de eerstgeborene die aldus een vermeerdering is van de 
kudde [zie Lichaam: baarmoeder: term: šeger (Aram.-Isr.); Schepping: 
schepsel: term: šeger (Aram.-Isr.)]                                                      [sheger] 

  31 

NW-Sem. termen: Šekînâ (hebr.) ‘het wonen’. Analyse: < šâkân ‘wonen’; de 
nom. act. is vrouwelijk. Met Šekînâ wordt oorspronkelijk de visuele 
‘aanwezigheid’ of ‘het wonen’ van God aangeduid: ‘Ik (God) woon’, bijv. in de 
tempel. Later wordt deze uitdrukking een zelfstandige godin [zie Kosmografie 
en geografie: plaats, woon-: term: šākān (vb.): šekînâ (nom. act.) (Isr.);  
Verschijning: aanwezigheid, goddelijke: term: šekînâ (Isr.); Ivn: Dochter: 
‘Šekînâ’ (Isr.-Kabb.) (godin); God: ‘Goddelijke aanwezigheid’ (Šekînâ) (Isr.)] 

  [Shekhinah, Šekīnah, Šəkînâ, Shekina, Shechina, Sekinah, Shekhina, Sjechina, 

shakan] 

  31 

NW-Sem. termen: semel (hebr.) 1. ‘(goden)beeld’, 2. ‘gedaante, gelijkenis, 
beeltenis’, m.n. t.a.v. de gedaante van ’Ăšērā [zie Kunst en schrift: beeld: 
term: semel (Isr.); Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: semel (Isr.); 
Kunst en schrift: beeld, goden-: ‘beeld van naijver’, wrsch. ’Ăšērā (Isr.)] 

  31 

NW-Sem. termen: Shaf we-Yateb (hebr.-syr.) 1. ‘verhuisd en gevestigd’, wat 
wordt gezegd van de Shekina die met de Joden is meegegaan naar 
Mesopotamië; dit is de conventionele verklaring van de naam van een synagoge 
in Nehardea (Noord-Mesopotamië). 2. ‘woonplaats’, vlgs Y.N. Epstein 1917 [zie 
Heiligdom: naam: Shaf we-Yateb-synagoge te Nehardea (Mes.)] 

  31 

NW-Sem. termen: Šimšôn (hebr.) ‘(man) van de zon’, Israëlitische held. Zijn 
haren zijn de stralen van de zon. Bovendien is haar symbool van levenskracht 
wegens de snelle groei ervan. Zijn naam hangt samen met die van de Mes. 
zonnegod Šamaš en het verhaal van Simson bevat Herakles-motieven [zie Ivn: 
Simson = Samson = hebr. Šimšôn = gr. Sampson (Σαμψων) (Isr.) (bijb. fig.); 
Zon: term: šimšôn (adj.) (held) (Isr.)]                               [Shimshon, Shamash] 

  28 

NW-Sem. termen: Siṭra’ ‘Aḥra (aram.) ‘de andere zijde’, de machten van het 

kwaad, vertegenwoordigd door Samaël, met wie de Matronit verkeert wanneer 
de mensen zonden begaan [zie Macht en kracht: dood (duisternis, 

onderwereld, kwaad), macht van de: term: Siṭra’ ‘Aḥra (‘de andere zijde’) 

(Isr.); Ivn: Satan: ‘Samaël’ (Isr.) (demon / aartsengel)]                   [Sitra Ahra] 

  31 

NW-Sem. termen: Tana’ = Tanna’ (aram.) ‘hij die de mondelinge traditie 
herhaalt door studie en onderwijs. Tana’ is verwant met hebr. šānâh 
‘herhalen’. De Tana’im (Tanna’im) vormden een groep Hebreeuws sprekende 
rabbijnen uit Palestina (1e en 2e eeuw) [zie Priester: groep: ‘Tana’im’ (Isr.)] 
                                                                             [Tanaim, Tannaim, shanah] 

  31 

NW-Sem. termen: tēbâ (hebr.) ‘kist’, in ’t bijzonder de ark van Noach en het 
rieten mandje waarin Mozes lag. Volgens Kristensen is ook de mysteriënkist of 
‘doodskist’ waarin Osiris lag een tēbâ. Vergelijk eg. zebet [zie Kist: ark: 
Noach, ~ van: term: tēbâ (Isr.); Kist: doodskist: term: tēbâ (Isr.)]            [teba] 
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NW-Sem. termen: tĕhōm (hebr.) 1. ‘diepte, afgrond’, 2. ‘diepzee, 
oerwateren’, vgl. de Mes. godin ti’amat. Volgens Campbell is de moedergodin 
bij de Hebreeën teruggebracht tot haar elementaire staat, tĕhom, de 
oerwateren [zie Wateren: oerwateren: term: tĕhōm (Isr.)]                   [tehom] 

  3 

NW-Sem. termen: tĕrāpîm (plurale tantum) (hebr.) ‘voorouderbeeldje(s)’ vlgs 
Karel van der Toorn e.a., en dus wrsch. geen huisgodenbeeldjes. Ze werden 
ook ’ĕlōhîm genoemd, een term die de ‘geesten der doden’ aanduidt. Het 
woord is mog. gevormd op basis van hett. tarpiš 1. ‘demon’,  2. 
‘beschermgeest’ [zie Geest: groep: ‘Tĕrāpîm’ = ‘’Ĕlōhîm’ (2) (Isr.); Geest: 
ziel: dodengeest: tĕrāpîm = ’ĕlōhîm (2) (Isr.); Kunst en schrift: beeld, 
voorouder-: term: tĕrāpîm = ’ĕlōhîm (2) (Isr.)]                      [terapim, elohim] 

  31 

NW-Sem. termen: tip’ārâ (tip’eret, tif’eret) (hebr.) ‘schoonheid’, verwijst 
m.n. naar het derde lid van het Kabbalistische tetragrammaton, de Zoon. Het 
vierde kenmerk van God (sefira) is eveneens tif’eret. (De status constructus 
tif’eret wordt het meest gebruikt.)  [zie Kunst en schrift: esthetiek: 
schoonheid: term: tif’eret (Isr.); Ivn: Zoon: ‘Tif’eret’ (Isr.-kabb.) (god); God: 
‘Schoonheid’ (Tif’eret) (Isr.-Kabb.); Karakter en gedrag: karakter: goddelijke 
natuur: term: sĕfirâ: 04. ‘Tif’eret’ (‘Schoonheid’) (Isr.-Kabb.)]  
                                                                                  [tipara, tiperet, tiferet] 

  31 

NW-Sem. termen: tiqqūn (hebr.) 1. ‘volmaaktheid’, 2. ‘herstel’, een 
karakterisering van de Zoon die de Vader en de Moeder in het Kabbalistische 
tetragrammaton krijgen [zie Totaliteit: volmaaktheid: term: tiqqūn (Isr.); 
Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing: term: tiqqūn (Isr.)]   [tiqqun] 

  31 

NW-Sem. termen: tōhû wā-bōhû (hebr.) 1. ‘woestenij en ledigheid’, of 2. 
(volgens Patai) Chaos of de scheppingswateren waarop Hokhma, Wijsheid, haar 
schaduw wierp, zoals verwoord in de Gnostische mythe. Analyse: De 
uitdrukking (Gen. 1: 2) is een tautologie: tōhû is de vormeloosheid en chaos 
van de oertoestand van de wereld, maar ook woest land, wildernis; bōhû is 
verlatenheid en wezenloosheid, maar ook puinhopen en ordeloosheid  [zie 
Wateren: oerwateren: ‘Tōhû wā-Bōhû’ (Patai) (Isr.); Karakter en gedrag: 
woestheid: term: tōhû wā-bōhû (Isr.); Kosmografie en geografie: gebied: 
woestenij: term: tōhû wā-bōhû (Isr.)]                  [tohu wa-bohu, tohu va-vohu] 

  31 

NW-Sem. termen: tōm (hebr.) 1. ‘volledigheid, volheid’, 2. ‘(morele) 
omschuld’. Vgl adj. tām 1. ‘volledig, compleet, vlmaakt’, 2. ‘vroom’, 3. 
‘zacht, lief, vreedzaam, onschuldig’ en vb. tâmam ‘volledig zijn, klaar zijn’. 
Vgl. tevens eg. tm ‘het geheel’ (Eg. termen: tm) [zie Totaliteit: compleetheid: 
term: tōm (Isr.)]                                                                             [tom, tam] 

  26 

NW-Sem. termen: wa’asherato (hebr.) ‘en zijn ’Ăšērā’, nl. Jahwehs ’Ăšērā, 
d.w.z. Jahweh en zijn gemalin ’Ăšērā. De term maakt deel uit van inscripties 
die gevonden zijn in Kuntillat ‘Ajrud (Sinaï) en Khirbet al-Qom. De term 
wa’asherunu (wa’ăšûrennû ‘en zie (hem) aan’) in Hosea 14: 9 moet 
waarschijnlijk wa’asherato zijn [zie Ivn: Ashera (NW-Sem.) (godin)] 

  31 

NW-Sem. termen: yagruš (ugar.) zie ayyamur (ugar.)   - 

NW-Sem. termen: Yam (ugar.) ‘Zee’, i.e. prins Yam, de tegenstander van 
Ba‘al, dezelfde als Rechter Nahar (vgl. Nāhār) [zie Ivn: Yam (1) (NW-Sem.) 
(god); God: ‘Zee’ (Yam) (NW-Sem.); Wateren: oceaan: term: yam (godennaam) 
(NW-Sem.)] 

  31 

NW-Sem. termen: yiḥud (pl. yiḥudim) (hebr.) ‘vereniging’. De yiḥudim vormen 

de rituele pendant van de mythe van de Koning en de Koningin. In de Kabbala 

is Yiḥudim de naam van de rite van de vereniging van de Sĕfirôt, het inzicht 

dat alles uiteindelijk één is. Analyse: Yiḥud betekent ‘verenigd zijn’ als man 

en vrouw in een afgesloten ruimte. Verwant met bijb. hebr. yāḥad ‘verenigd 

  31 
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zijn’. Vgl. kawwānā (pl. kawwānôt) [zie Eén: vereniging: term: yiḥudim (pl.) 

(Isr.); Rite: beheersing van de kosmos: ‘Yiḥudim’ (‘verenigingen’) (pl.) (Isr.-

Kabb.); Verlossing: weg naar ~: meditatie: eig. meditatie: Yiḥudim (Isr.-

Kabb.)]                                                           [yihud, yihudim, yahad, yachad] 

NW-Sem. termen: zivvug (hebr.) ‘geslachtsdaad, huwelijksvereniging’, een van 
de vrome plichten (mitzvot) van de Joden, maar eveneens een handeling van 
de Kabbalistisch Koning en de Koningin [zie Seksualiteit: geslachtsdaad: term: 
zivvug (Isr.)] 

  31 

NW-Sem. termen: Zoharari’el (aram.) ‘Pracht van Ari’el’, een van de namen 
van de Zoon in de Kabbala. ’ări’êl of ’ărî’ēl is een naam voor ‘altaar’, maar 
betekent eigenlijk ‘Leeuw van Ēl’ [zie Ivn: Zoon: ‘Zoharari'el’ (Isr.-Kabb.) 
(god); God: ‘Pracht van Ariël’ (Zoharari'el) (Isr.-Kabb.); Religieus voorwerp: 
altaar: ’ări’êl, Zōhar- (‘Pracht van Ari’el’) (Zoon, kabb.) (Isr.); Dier: leeuw: 
term: ’ări:’ări’êl (‘leeuw van Ēl’) (altaar) (Isr.); Kunst en schrift: esthetiek: 
schoonheid: term: zōharari’el (‘Pracht van Ari’el’) (Zoon, kabb.) (Isr.)]  
                                                                                   [Zoharariel, Zoharariël] 

  31 

OVERIGE IE TERMEN     - 

Overige IE termen: ablŭko (osl.) zie abol-* (IE)   - 

Overige IE termen: abol-* (IE) ‘appel’, germ. *ap(a)la, ohd. apful, on. epli, 
kelt. *aballo-, osl. ablŭko, lit. óbůlas, lets ābols. Volgens De Vries is de 
eetbare appel reeds in voor-Romeinse tijd ingevoerd in Noord-Europa, zodat 
de Romeinse (Latijnse) naam voor deze appel (malum) niet is overgenomen. 
De appel is bij de Germanen sinds de vroege IJzertijd als 
vruchtbaarheidssymbool gezien, en sinds de invoering van de eetbare appel 
ook als godenspijs. De Iðunn-mythe is dan ook inheems in Scandinavië. Zie voor 
de epli ellifo in Skm. bij Germ. termen: ellilyf (on.) 
[zie Vegetatie: vrucht: appel: term: abol-* (IE); - apful (Germ.); - epli 
(Germ.); - aballo-* (Kelt.); - ablŭko (Slav.); - óbůlas (Lit.); - ābols (Lets); 
Vegetatie: vrucht: appel, tamme eetbare: term: malum (L/R); Symboliek: 
appel als symbool van vruchtbaarheid]                           [abluko, obulas, abols] 

  49 

Overige IE termen: ābols (lets) zie abol-* (IE)   - 

Overige IE termen: aisus, esus (ital.) ‘god’, volgens S. Bugge verwant met Esus, 
de Keltische god [zie God: term: aisus, esus (Ital.)] 

  58 

Overige IE termen: aj (IE) ‘drijven, jagen’, een term die etym. misschien 
verbonden kan worden met skt. Agni en  lat.ignis [zie Strijd en vrede: drijven: 
term: aj (IE)] 

  12 

Overige IE termen: arta (mitt.), de kosmische (levens)orde; vgl. skt. rta en ir. 
aša [zie Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: arta (Mit.)] 

  9 

Overige IE termen: At‘oṙ Nahatay (arm.) ‘Troon van Nahat’, de naam van een 

(deel van een) berg in het vrm. Sophene ten oosten van Elaziğ (WP Anahit) of 
in de omgeving van Erēz (J.B. Russell, Zoroastrianism in Armenia, 1982). De 
godin Nahat is dezelfde als Anahit (operz. Anāhitā), die in het toenmalige 
Armenië grote verering genoot. Haar tempel stond in Erēz (arm. Erzngan, turk. 
Erzincan) 
 [Ivn: Anāhitā: Anahit: ‘Nahat’ (Arm.); Troon: bergtroon: rotstroon: ‘Troon van 

Nahat’ = ‘At‘oṙ Nahatay’ (Turk.-Arm.)]  

                                                    [Ator Anahtay, At‘or Nahatay, Ator Nahatay] 

  61 

Overige IE termen: áudmi (lit.) zie Germ. termen: spinnen en weven (nl.)   - 

Overige IE termen: Bagaios (phryg.), naam van een god. Vergelijk oks. bogu, 
skt. bhaga (zie aldaar), av. bagha ‘god’ [zie Ivn: Bagaios (Phryg.) (god); God: 
term: bogu (Slav.); God: term: bagha (Ir.)] 

  9  12 
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Overige IE termen: bhares-* (IE) ‘koren’, m.n. gerst en spelt. Woorden die 
hiervan afgeleid zijn, hebben de bijzondere betekenis ‘godenspijs’ of worden 
in een religieuze context gebruikt: germ. barr ‘gerst’ (alleen in de 
skaldenpoëzie; vgl. Barri (on.)), gr. φηρον = ή των αρχαιων θεων τροφη ‘het 
voedsel van de oude goden’ (bij Hesychios), lat. far ‘spelt’, een graansoort 
waarvan koeken werden gemaakt die tijdens het confarreatio-huwelijk (zie 
aldaar) werden geofferd. Uit deze verwantschappen zou reeds een ontwikkeld 
godengeloof blijken dat in de proto-IE periode ontstaan is 
[zie Vegetatie: koren: term: bhares-* (IE); Vegetatie: koren: gerst: term: barr 
(Germ.); Vegetatie: koren: spelt: term: far (L/R); Eten en drinken: voedsel, 
goden-: term: barr (Germ.); Eten en drinken: voedsel, goden-: term: φηρον 
(Gr.); Eten en drinken: voedsel: term: τροφη (Gr.)] 
                                                                          [feron, pheron, trofe, trophe] 

  49  59 

Overige IE termen: bogu (oks) zie Bagaios (phryg.)   - 

Overige IE termen: celu (oks.) 1. ‘gezond’, 2. ‘heel, volledig’; vgl. Germ. 
termen: hailaz * [zie Totaliteit: compleetheid: term: celu (Slav.); Welzijn en 
ziekte: gezondheid: term: celu (Slav.)] 

  41 

Overige IE termen: Chasse Arthur (frans), een Franse voorstelling van de Wilde 
Jacht [zie Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: Chasse Arthur (Frankr.)] 

  43 

Overige IE termen: Chasse St. Hubert (frans), een Franse voorstelling van de 
Wilde Jacht [zie Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: Chasse St. Hubert 
(Frankr.)] 

  43 

Overige IE termen: coup douloureux (mfrans) ‘pijnlijke slag’, die de Roi 
Méhaignié uit de Graal-romans had opgelopen, waardoor hij onvruchtbaar is 
geworden. Elders wordt van een coup félon (‘verraderlijke slag’) gesproken 
[zie Strijd en vrede: treffen: term: coup douloureux (‘pijnlijke slag’) (nom. 
act.) (Frankr.); Strijd en vrede: treffen: term: coup félon (‘verraderlijke slag’) 
(nom. act.) (Frankr.)] 

  58 

Overige IE termen: coup félon (mfrans) ‘verraderlijke slag’ zie coup 
douloureux 

  - 

Overige IE termen: dam-nijo* (IE) ‘hertje’. Vgl. nl. damhert en oi. Demne, de 
bijnaam van Find [zie Dier: hert: term: dam-nijo* (‘hertje’) (IE)] 

  59 

Overige IE termen: Darzales (Darzalas, Derzelas) (thrac.) ‘de boeier’ 
(Güntert), de ‘bindende’ chtonische god der Thraciërs, vereerd in Odessos 
(mod. Varna) [zie Ivn: Darzales (Thrac.) (god); God: ‘Boeiengod’ (Darzales 
(Güntert)) (Thrac.)] 

  44 

Overige IE termen: deieu* (IE) ‘glanzen, stralen’. Uit deze wortel (en het 
verwante diēus*) ontstonden de woorden voor ‘dag’, ‘hemel’ en ‘god van de 
stralende hemel’; verder de namen waaronder deze hemelgoden bekend 
staan: germ. Tīwaz ≈ gr. Ζευς πατηρ ≈ skt. Dyaus pitar ≈ lat. Jupiter ≈ ill. 
Δειπατορος ≈ hett. Šiuš = hett. Šiwat = hiërogl.-luw. *Tiwats  
Helaas gebruiken de diverse auteurs niet dezelfde notatie voor de betrokken 
termen: R.S.P. Beekes: *diēus ‘dag’, *deiu-os ‘god’; H. Krahe/W. Meid: *diu̯ 
‘hemel’, *deiu̯-o ‘hemels’; M. West: *√di /dei ‘glanzen’, *√diw / dyu resp. 
*√dyew / diw ‘dag’, ‘hemel’, MIE *deiwo-s ‘god’, ‘hemels’ 
 [zie Licht en duisternis: schittering: term: deieu* (IE)] 

  44 

Overige IE termen: deieu*: deivas (opr.) ‘god’ (?). Verwant met IE * diēus {zie 
God: term: deivas (opr.)] 

  44 

Overige IE termen: deieu*: dēwa deli (lets) ‘zonen van God’, de Letse 
dioscuren die de zonnedochter willen huwen of haar redden [zie Godenstelsel: 
godengroep: 02. dyade: broederpaar: tweelinggoden: ‘Dēwa deli’ (Lets); God: 
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‘Zonen van God’ (Dēwa deli) (Lets); God: zoon van ~: term: dēwa deli (pl.) (de 
Letse dioscuren) (Lets)]                                                                  [dewa deli] 

Overige IE termen: deieu*: dewo sunelei (lit.) ‘zonen van God’, de Litouwse 
dioscuren die de zonnedochter willen huwen of haar redden [zie Godenstelsel: 
godengroep: 02. dyade: broederpaar: tweelinggoden: ‘Dewo sunelei’ (Lit.); 
God: ‘Zonen van God’ (Dewo sunelei) (Lit.); God: zoon van ~: term: dewo 
sunelei (pl.) (de Litouwse dioscuren) (Lit.)] 

  48 

Overige IE termen: deieu*: diēus* (IE). Betekenis en ontwikkeling: uit IE wortel 
*deieu ‘glanzen, stralen’: 1. ‘dag’ > 2. ‘(heldere) hemel’ > 3. ‘god van de 
stralende hemel’ [zie Tijd: dag: term: diēus* (IE); Kosmografie en geografie: 
hemel, stralende: term: diēus* (IE); God: hemelgod: term: diēus* (IE)]   [dieus] 

  44  48  61 

Overige IE termen: deieu*: diēvas (lit.) ‘god’. Verwant met IE * diēus [zie God: 
term: diēvas (lit.)]                                                                               [dievas] 

  44 

Overige IE termen: deieu*: dièvs (lets) ‘god’ (?). Verwant met IE * diēus [zie 
God: term: dièvs (lets)]                                                                         [dievs] 

  44 

Overige IE termen: deieu*: šiuš (hett.) zie Hett. en Hurr. termen: Šiuš   - 

Overige IE termen: deieu*: šiwatt- zie Hett. en Hurr. termen: Šiwatt-   - 

Overige IE termen: deieu*: Tiwats* = Tiwazas*  zie Hett. en Hurr. termen: 
Tiwats* (Hluw.) 

  - 

Overige IE termen: deieu*: Tīwaz*-Týr zie Germ. termen: teiwaz*   - 

Overige IE termen: deieu*: Tiyats* zie Hett. en Hurr. termen: Tiwats* (pala.)   - 

Overige IE termen: deieu*: Zeus zie Griekse termen: Ζευς πατηρ   - 

Overige IE termen: deieu*: Δειπατορος (ill.), de oude IE hemelgod met 
vaderlijke macht; vgl. gr. Ζευς πατηρ, germ. Tīwaz. Analyse: IE *deieu 
‘glanzen, stralen’ (en het aan deze wortel verwante IE *diēus ‘dag’ > 
‘(heldere) hemel’ > ‘god van de stralende hemel’) [zie Ivn: Deipatoros (Ill.) 
(god); Familierelaties: vader: term: πατορος, Δει- (god) (Ill.); Kosmografie en 
geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Δειπατορος) (Ill.)]                   [Deipatoros] 

  44 

Overige IE termen: deivas (opr.) zie deieu*: deivas (opr.)   - 

Overige IE termen: dhēi-* (IE) ‘zuigen, zogen’, vlgs Johansson verwant met skt. 

dhiṣaṇā (en dísir), een vruchtbaarheidsmacht [zie Eten en drinken: dronk: 

zuigen: term: dhēi (IE)]                                                                          [dhei] 

  49 

Overige IE termen: diēus* (IE) zie deieu*: diēus* (IE)   - 

Overige IE termen: diēvas (lit.) zie deieu*: diēvas (lit.)   - 

Overige IE termen: dièvs (lets) zie deieu*: dièvs (lets)   - 

Overige IE termen: eis* (IE) ‘energie, hartstocht’, volgens Th.F. O’Rahilly 
verwant met Esus, de Keltische god [zie Macht en kracht: genieting, kracht van 
de: term: eis* (‘energie, hartstocht’) (IE)] 

  58 

Overige IE termen: eku̯o* (IE) ‘paard’ [zie Paard: term: eku̯o* (IE)]          [ekuo]   58 

Overige IE termen: elkas = alkas (lit.) ‘heilig woud (met godenbeelden)’, 
misschien verwant aan de Germ. Alcis [zie Vegetatie: woud, heilig: term: elkas 
= alkas (Lit.)] 

  42  48 

Overige IE termen: elks (lets) ‘afgod(sbeeld)’, misschien verwant met de germ. 
Alcis [zie Geest: demon: term: elks (Letl.); Kunst en schrift: beeld, goden-: 
afgodsbeeld: term: elks (Letl.)] 

  48 

Overige IE termen: endura (occ.), rituele hongerdood bij de Katharen [zie 
Dood en leven: vernietiging: hongerdood: term: endura (bij de Katharen) 
(Occ.)] 

  28 

Overige IE termen: eschace d’arjant (mfrans) ‘zilveren arm’, toebehorend aan 
een figuur uit Perceval, die De Vries vergelijkt met de Keltische god Nodens-
Nuadu [zie Lichaam: arm, zilveren: term: eschace d’arjant (mfrans) (Frankr.)] 

  58 
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Overige IE termen: gaste pays (frans) ‘woest, onvruchtbaar land’, een term uit 
Chrétien du Troyes’ Perceval ou Le conte du Graal. De toestand van het land 
hangt samen met de toestand van de koning, de roi méhaignié, die eveneens 
onvruchtbaar is wegens de verminking van zijn geslachtsdeel. Deze relatie 
herinnert aan het sacrale koningschap bij de Kelten [zie Kosmografie en 
geografie: gebied: woestenij: term: gaste pays (‘woest, onvruchtbaar land’) 
(Frankr.)] 

  59 

Overige IE termen: ghem*, ghdem* (IE) zie Overige IE termen: Ζεμελειξιν* 

(thrac.) 

  - 

Overige IE termen: gheu-* (IE) ‘gieten’. Hiervan afgeleid zijn o.a. gr. χοη 

‘gieting’, skt. hotṛ ‘plengpriester’ [zie Werkzaamheid: gieten: term: gheu-* 

(IE)] 

  59 

Overige IE termen: gu̯el* (IE) ‘glanzen’, wat kan resulteren in kelt. bel: de god 

Belenus en het feest Beltene [zie Licht en duisternis: schittering: term: gu̯el* 

(vb.) (IE)]                                                                                               [guel] 

  58 

Overige IE termen: gu̯her* (IE) ‘warm’, mogelijk ~ gall. Grannus, de Keltische 

god van de warmwaterbronnen, en oi. grían, de zon [zie Natuurverschijnsel: 

termperatuur: warmte: term: gu̯her* (adj.) (IE)]                                    

[guher] 

  58 

Overige IE termen: h₃rḗǵs (IE) ‘koning’, vgl. protokelt. *rīΧs (*rīg- vlgs ws. 

wales.ac.uk), gall. –rix, oi. rí, schots-gael. rìgh, lat. rēx, skt. rāj. Er is volgens 
De Vries mogelijk een gemeenschappelijke IE religieuze terminologie [zie 
Heerser: koning: term: rí (oi.) (Kelt.)]            [hregs, rig, rixs, ri, righ, rex, raj] 

  59 

Overige IE termen: Herlequin = Hellequin (frans) zie Mesnie Herlequin (frans)   - 

Overige IE termen: Hirpi Sorani (sabijns) ’de wolven van Soranus’, d.w.z. de 
aan Soranus (zie aldaar), de god van de berg Soracte, gewijde wolven (sab. 
hirpus = lat. lupus), een Sabijns priestergeslacht, wier leden tijdens het feest 
van Apollo en Feronia met blote voeten door vuren liepen [zie Priester: groep: 
‘Hirpi Sorani’ (L/R); Priester: spec. god: Soranus-priester (L/R); Dier: wolf: 
term: hirpus (Sab.); Ivn: Apollo (3): ‘Soranus’, ~ (Gr.- Sab.- L/R) (god)] 

  43 

Overige IE termen: hirpus (sabijns) zie Hirpi Sorani (sabijns)   - 

Overige IE termen: i: i̯eu, i̯eu-g (IE) ‘verbinden’, vgl. lat. ius ‘recht’, d.w.z. 
‘band, bindend recht, verplichting’, oi. huisse ‘recht’, nl. juk. Er is volgens De 
Vries mogelijk een gemeenschappelijke IE religieuze terminologie [zie Wet en 
orde: recht: term: ius (L/R); Wet en orde: recht: term: huisse (oi.) (Kelt.)]  
                                                                                                            [ieu-g] 

  59 

Overige IE termen: is* (IE) ‘wensen’, volgens H. d’Arbois de Jubainville 
verwant met Esus, de Keltische god, die dan een ‘wensvervuller’ zou zijn [zie 
Karakter en gedrag: begeerte: term: is* (verb.) (IE)] 

  58 

Overige IE termen: kaaza (est.) zie Germ. termen: hansa (germ.)   - 

Overige IE termen: kat-* (IE) ‘jong dier’, vgl. on. haðna ‘jonge geit’, lat. 
catulus ‘jong van een dier’. F.R. Schröder verbindt *kat- (of *qat-) met de 
volgens hem verwante vorm IE *skēt- (of *sqat-) ‘springen, huppelen, 
opborrelen’, vgl. lat. scatere ‘naar voren springen, opwellen, wemelen’, lit. 
skasti ‘springen, huppelen’ (zie al deze termen). Hij vermoedt dat de naam 
van de Germaanse godin Skaði ‘geit’ betekent. Skaði is dan eeen godin van het 
Artemis-type en had oorspronkelijk een geitengedaante [zie Dier: jong ~: 
term: kat-* (IE); Werkzaamheid: borrelen: term: skēt-* (IE); Filosofie: theorie 
over Skaði (F.R. Schröder)]                                                [hadna, sket, Skadi] 

  49 

Overige IE termen: kerd-dhe* (IE) ‘geloven’, eig. ‘in zijn hart zetten’, vgl. 
protokelt. *kred-dī, oi. cretim, kymr. credu, lat. credo, skt. śrad-dhā (‘geloof’ 

  59 
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(bron: ws. etymonline.com; wales.ac.uk) ). Er is volgens De Vries mogelijk een 
gemeenschappelijke IE religieuze terminologie [zie Religie: geloof: term: 
cretim (oi.) (vb.) (Kelt.)]                           [kred-di, kreddi, śraddhā, shraddha] 

Overige IE termen: kluto-* (IE) ‘beroemd’, misschien verschijnend in de naam 
van de Germaanse godin Hludana (Müllenhoff) [zie Heerschappij: eer: term: 
kluto-* (IE)] 

  49 

Overige IE termen: kvas (russ.) zie Germ. termen: Kvasir (on.)   - 

Overige IE termen: marteau de la bonne mort (frans) ‘hamer van de goede 
dood’, een term die verwijst naar een gebruik in Bretagne, waarmee een oude 
vrouw een stervende voorbereidt op diens dood door hem of haar een zachte 
tik te geven [zie Voorwerp: hamer: term: marteau de la bonne mort (‘hamer 
van de goede dood’) (stervensgebruik) (Frankr.)] 

  58 

Overige IE termen: Matergabia (lat.-lit.), Litouwse moedergodin met een 
‘schenkster’-bijnaam, zoals de Gabiae en de Alagabiae [zie Ivn: Matergabia 
(Lit.) (godin); God: ‘Schenkster’ (Matergabia) (Lit.)] 

  49 

Overige IE termen: mē* (IE) zie Germ. termen: maan, maand (nl.)   - 

Overige IE termen: med * (IE) ‘schatten, oordelen, afmeten, overwegen’, vgl. 
meddis, medix (osk.) en de Kelt. god Medru en Midir [zie Ethiek: oordeel: 
term: med * (vb.) (IE)] 

  50  58 

Overige IE termen: meddis, medix (osk.) ‘magistraat, rechter’, volgens R. 
Derolez verwant met on. mjöt ‘maat’ < IE wortel *med ‘schatten, oordelen’, 
zodat mjötviðr (Vsp. 2) ‘dingboom’ betekent [zie Beroep en functie: jur.: 
rechter: term: meddis, medix (Osk.);  

  50 

Overige IE termen: méhaignié (frans) ‘verminkt’, zie m.n. Roi Méhaignié bij 
Germ. termen: visserkoning [zie Welzijn en ziekte: verwonding: term: 
méhaignié (Frankr.)] 

  58 

Overige IE termen: mėnuo (lit.) ‘maan’, vgl. Germ. termen: maan, maand [zie 
Maan: term: mėnuo (Lit.)]                                                                   [menuo] 

  41 

Overige IE termen: Mesnie Herlequin = Hellequin = Hennequin (frans) < germ. 
Herleke bij PN Harilo ‘legeraanvoerder’, een leger van geesten [zie Sociologie: 
gemeenschap van geesten: ‘Mesnie Herlequin’, ‘M. Hellequin’, ‘M. Hennequin’, 
‘familia Herlequini’, ‘f. Herlechini’ (Frankr.)] 

  39  43 

Overige IE termen: ner-* (IE) ‘man (als krijger)’, vgl. skt. nara en germ. 
*nerþuz [zie Geslacht en rijpheid: man: term: ner-* (IE)] 

  47 

Overige IE termen: nerio (sab.) ‘kracht, moed’, misschien verwant aan germ. 
*nerþuz (Nerthus) [zie Karakter en gedrag: moed: term: nerio (Sab.); Macht en 
kracht: kracht: term: nerio (Sab.)] 

  47 

Overige IE termen: neršėti (lit.) ‘kuit schieten’, d.w.z. voortplanten; verband 
met Nerthus is onwaarschijnlijk [zie Schepping: voortbrengen: term: neršeti 
(Lit.)]                                                                      [neršeti, nersheti, nerseti] 

  47 

Overige IE termen: nerti (lit.) ‘duiken, dompelen’; verband met Nerthus is 
onwaarschijnlijk [zie Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling: term: nerti 
(Lit.)] 

  47 

Overige IE termen: nertru (umbr.), ‘links’, verwant met germ. noord, wat 
verklaart dat men zich in de cultus naar het oosten wendde [zie Kosmografie 
en geografie: weg: richting: links: term: nertru (Umbr.)] 

  40 

Overige IE termen: notonier (mfrans) = nautonier (nfrans) ‘schipper’, een 
figuur uit Perceval, die De Vries vergelijkt met de Keltische god Nodens-Nuadu 
[zie Beroep en functie: schepeling: term: notonier (mfrans) = nautonier 
(Frankr.)] 

  58 

Overige IE termen: óbůlas (lit.) zie abol-* (IE)   - 
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Overige IE termen: onk (toch. A), enkwe (toch. B) ‘man’, waarmee Krause (en 
De Vries) verband legt met de betekenis van de Germaanse god *Ingwaz [zie 
Geslacht en rijpheid: man: term: onk, enkwe (Toch. A resp. B)] 

  47 

Overige IE termen: partie du mort, la (frans) ‘dodendeel’, het deel (eenderde) 
van de bezittingen, dat aan de dode toekwam en dat later aan de kerk werd 
geschonken. De Engelse term is the dead man’s part [zie Bezit en roof: gave: 
grafgift: dodendeel: term: la partie du mort (Frankr.); Bezit en roof: gave: 
grafgift: dodendeel: term: the dead man’s part (Germ.)] 

  39 

Overige IE termen: pir (umbr.) ‘profaan vuur’ i.t.t. heilig vuur [zie Vuur: 
profaan ~: term: pir (Umbr.)] 

  41 

Overige IE termen: Polengabia (lat.-lit.), Litouwse moedergodin met een 
‘schenkster’-bijnaam, zoals de Gabiae en de Alagabiae. Volgens Martin 
Litchfiel West (Indo-European poetry and myth) betekent gabija echter 
‘haardvuur’ [zie Ivn: Polengabia (Lit.) (godin)] 

  49 

Overige IE termen: prkā* (IE) of *pṛk-̑ (ILUT)  zie Germ. termen: Erce   - 

Overige IE termen: ra-suffix (IE –ro) wijst op een sterke beweging of kracht, 
vergelijk Donar, Indra, Rudra en misschien *Istraz [zie Macht en kracht: kracht: 
term: ro- en ra-suffix (IE)] 

  45 

Overige IE termen: rite de passage (frans) ‘overgangsrite’, een rite die de 
levensgang van de mens begeleiden. Hij is niet magisch, maar in religieuze zin 
is hij een openbaring van hogere wezens en geeft de mens kracht en 
vertrouwen [zie Rite: overgangsrite: term: rite de passage (Frankr.)] 

  28 

Overige IE termen: Roi Méhaignié (frans) ‘verminkte koning’, een figuur uit 
Chrétien du Troyes’ Perceval ou Le conte du Graal. Deze koning is gewond aan 
zijn geslachtsdeel en zijn land is onvruchtbaar. Deze gegevens zijn een 
herinnering aan het sacrale koningschap van de Kelten, dat zich kenmerkt door 
het magische verband tussen de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de 
koning en de staat van vruchtbaarheid van land en volk. De Roi Méhaignié is 
identiek aan de Roi Pêcheur, die alleen nog maar vissen kan vangen in de rivier 
bij zijn kasteel [zie Ivn: Roi Méhaignié (Frankr.) (sagenfig.); Heerser: koning: 
term: roi méhaignié (‘verminkte koning’) (sagenfig.) (Frankr.)] 

  59 

Overige IE termen: Roi pêcheur (frans) ‘visserkoning’, een figuur uit de Graal-
romans, die symbool staat voor onvruchtbaarheid m.b.t. hemzelf en zijn land; 
datzelfde geldt voor de Roi Méhaignié (overigens ook een visser). Deze 
koningen uit de Graal-romans kunnen een herinnering zijn aan Keltische 
goden, zoals Nodens-Nuadu die een hand verloor en moest aftreden. Vergelijk 
de aspecten van het sacrale koningschap, waarbij koningen op magische wijze 
verbonden waren met het welzijn en de vruchtbaarheid van hun land, volk en 
vee. Bij het mislukken van de oogsten, bij rampen enz. moest de koning 
aftreden of worden gedood [zie Ivn: Roi Méhaignié (Frankr.) (sagenfig.); 
Heerser: koning, onwaardige: visser-koning: term: roi pêcheur (Frankr.); 
Heerser: koning, gewonde: term: roi méhaignié (Ind.) (Frankr.); Symboliek: 
visserkoning [roi pêcheur] of gewonde koning [roi méhaignié] als symbool van 
de onvruchtbare koning wiens land eveneens onvruchtbaar is] 

  58 

Overige IE termen: skasti (lit.) ‘springen, huppelen’, hetgeen F.R. Schröder 
verbindt met de Germaanse godin Skaði, die hij als ‘danseres’ ziet [zie 
Werkzaamheid: bewegen: springen: term: skasti (Lit.)] 

  49 

Overige IE termen: skēt-* (IE) zie kat-* (IE)   - 

Overige IE termen: smeru* (IE) ‘vet’, een term die mogelijk wordt 
aangetroffen in de Kelt. godennamen Adsmerius en Rosmerta, wat zou duiden 
op hun functie van de schenkers van overvloed [zie Lichaam: vet: term: smeru* 
(IE)] 

  58 
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Overige IE termen: sm̥u̯id * (IE) ‘samenzijn (met de Vaderen)’, > gr. Αιδης, 

Αιδος ‘Hadesbewoner’ en vgl. skt. pitṛbhiḥ saṃ + vid (RV 19, 14, 8) (P. Thieme 

1952, p. 45-47). Vgl. tevens skt. saṃvidāna ‘verenigd’ (MW). Hieruit blijkt dat 

de voorstelling van een onderaards dodenrijk reeds IE is. Volgens Koenen 

Woordenboek is echter Αιδης < α + Ƒιδ ‘onzichtbaar (makend)’ [zie Eén: 

vereniging: term: sṃu̯id (IE); Eén: vereniging: term: saṃvid, pitṛbhiḥ 
(‘samenzijn met de Vaderen’) (Ind.); Geest: ziel: dodengeest: ‘Αιδης, Αιδος’ 

(Gr.)]  

  50 

Overige IE termen: Soranus (sab.), een Sabijnse god van de onderwereld, 
vergelijkbaar met Dis Pater en gelijkgesteld aan Apollo, wiens gemalin Feronia 
heette [zie Ivn: Apollo: Soranus, ~ (Gr.- Sab.- L/R) (god)] 

  43 

Overige IE termen: sṛ* (IE) ‘zich snel bewegen, voortsnellen’. Vergelijk skt. 

Saraṇyū [zie Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen: sṛ (IE)]                      [√sr] 

  12 

Overige IE termen: stabas (lit.) ‘godenbeeld’, ontleend aan het Germaans; vgl. 
Germ. termen: stafr [zie Kunst en schrift: beeld, goden-: term: stabas (Lit.)] 

  42 

Overige IE termen: stulpas (lit.) ‘zuilvormig godenbeeld’, ontleend aan het 
Germaans; vgl. on. stolpi, mhd. stolpe ‘zuil’; zie ook lit. stabas en Germ. 
termen: stafr [zie Kunst en schrift: beeld, goden-: term: stulpas (Lit.)] 

  42 

Overige IE termen: talisman < gr. telesma (τελεσμα, eig. ‘belasting, betaling’), 
soort amulet, maar dan vooral een die geluk brengt [zie Religieus voorwerp: 
amulet: talisman] 

  28 

Overige IE termen: Tarasque de Noves (frans) ‘fabeldier of draak uit Noves’, 
een beeld uit de La-Tène II-periode van een monster, een leeuw of een beer, 
dat de verschrikking van de dood uitdrukt. Het is gevonden in Noves, ca 10 km 
ten zuidoosten van Avignon, waar het zich nu in het Musée Lapidaire bevindt. 
Een tarasque is een fabeldier uit de Provence, samengesteld uit onderdelen 
van verschillende dieren, zoals de kop van een leeuw, de poten van een beer, 
de romp van een stier enz. 
[zie Kunst en schrift: beeld, dieren-: leeuw: ‘Tarasque de Noves’ uit Noves 
(Kelt.); Kunst en schrift: voorstelling: leeuwmonster (tarasque) met twee dode 
mensen tussen zijn poten en een mensenarm in zijn bek; uit Noves (Kelt.); 
Dier: fabeldier: term: tarasque de Noves (‘fabeldier of draak uit Noves’) 
(sculptuur) (Kelt.)] 
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Overige IE termen: terre gaste (mfrans) ‘onvruchtbaar land’, een term uit de 
Graal-romans, waarin wordt beweerd dat het land van de koning onvruchtbaar 
is geworden, doordat de koning zelf eveneens onvruchtbaar werd door een in 
de strijd opgelopen verwonding [zie Kosmografie en geografie: land: term: 
terre gaste (‘onvruchtbaar land’) (Frankr.)] 
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Overige IE termen: Triglav (slav.) ‘driehoofdig’, een Slavische driehoofdige 
god. De drie hoofden zouden hemel, aarde en onderwereld symboliseren. 
Triglav is echter een samensmelting van de goden Svarog, Perun en Dajbog (of: 
Crnobog), die oorspronkelijk over de genoemde rijken heersten (bron: WP 
Triglav (mythology)). Driekoppigheid komt vaker voor, zoals de driehoofdige 
god bij de Kelten [zie Ivn: Triglav (Slav.) (god); God: ‘Driehoofdige’ (Triglav) 
(Slav.); Hoofd: koppig, drie-: term: triglav (god) (Slav.)] 
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Overige IE termen: Turova božnica (slav.) ‘Thor-tempel’, een vermelding in 
een kroniek uit Kiev (1046) [zie Heiligdom: tempel van Thor: term: Turova 
božnica (Slav.)]                                                                      [Turova boznica] 
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Overige IE termen: u̯ā̆gh* (IE) ‘schreeuwen’, waaruit volgens ts. Antaios 

protokelt. *u̯aghlo en oi. fál is ontstaan. Vgl. gr. ηχη ‘lawaai’ [zie Taal: 

schreeuw: term: u̯ā̆gh* (vb.) (IE)]                                                 [uagh, wagh] 

  59 

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/24.%20Index%20(1)%20van%20Dravidische%20-%20Germaanse%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 (1) van Dravidische - Germaanse 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 

 

 

Overige IE termen: u̯āt-* of u̯ōt-* (IE) ‘woede’, d.w.z. ‘een geestelijk 
opgewonden staat, extase, waanzin, inspiratie’. Hiervan zijn afgeleid o.a. 
protokelt. *wātis ‘ziener’ (gall. ουατεις (pl.), oi. fáith, kymr. gwawd 
‘gedicht’), lat. vates ‘ziener’, germ. *wōd- ‘waanzinnig’ (*Wōðanaz of 
*Wōðinaz (god), nl. woede). Overigens zijn de meningen verdeeld over de 
onderlinge verwantschappen: volgens sommigen zijn de Latijnse en de 
Germaanse termen leenwoorden van het Keltische ουατεις (WP Vates, De 
Vries) [zie Psychologie: extase: term: u̯āt-* of u̯ōt-* (IE)]  
                              [uat, wat, uot, wot, watis, faith, wod, Wodanaz, Wodinaz] 

  59 

Overige IE termen: ugnis (lit.) ‘heilig vuur’ i.t.t. profaan vuur, verwant met 
lat. ignis en skt. Agni, de vuurgod [zie Vuur: heilig ~: term: ugnis (Lit.)] 

  12  41 

Overige IE termen: zemelja (osl.) zie Ζεμελειξιν* (thrac.)   - 

Overige IE termen: Zemeluks (balt.) zie Ζεμελειξιν* (thrac.)   - 

Overige IE termen: Δειπατορος (ill.) zie deieu*: Δειπατορος (ill.)   - 

Overige IE termen: Ζεμελειξιν* (thrac.) = gr. Γεβελειξιν (Herodotus) = gr. 

Ζαμολξις (en var.), vruchtbaarheidsgod die tijdelijk verdwijnt en wederkeert; 

vergelijk Tamuz, Attis en Adonis en Freyr. Verwant aan slav. zemelja ‘aarde’ 

en de Baltische god Zemeluks. Etymologie: < *ghem, *ghdem (gr. χθων) ‘aarde’ 

[zie Ivn: Zamolxis (Thrac.) (god); Ivn: Žemeluks (Balt.) (god); God: ‘Heer der 

aarde’ (Ζεμελειξιν*, Γεβελειξιν, Ζαμολξις) (Thrac.-Gr.); God: ‘Heer der aarde’ 

(Zemeluks) (Balt.);  Kosmografie en geografie: aarde: term: zemelja (Slav.); 

Kosmografie en geografie: aarde: term: χθων (Gr.); Kosmografie en geografie: 

aarde: term: ghem*, ghdem* (IE)]                [Zemeleixin, Gebeleixin, Zamolxis] 
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OVERIGE NIET-IE TERMEN     - 

Overige niet-IE termen: ‘Land der duisternis’ (jap.), naam voor het dodenrijk 
[zie Dodenrijk: ‘Land der duisternis’ (Jap.)] 

  31 

Overige niet-IE termen: ‘Paardenpaal’ (alt.), naam voor de wereldzuil, 
voorgesteld als een paal waaraan de sterren als paarden vastgebonden zijn. 
Vergelijk de Indische aśvattha-boom en de Germaanse Yggdrasil [zie 
Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de kosmos: 
wereldpaal: ‘Paardenpaal’ (Altaïsch)] 
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Overige niet-IE termen: ‘Vlakte van de hoge hemel’ (jap.), naam van het 
hemelgebied waar de zonnegodin Amaterasu heerst [zie Mythische woning: 
naam: ‘Vlakte van de hoge hemel’, de ~ van Amaterasu (Jap.)] 

  31 

Overige niet-IE termen: ‘Zeevlakte’ (jap.), de oceaan waar de god Susanowo 
heerst [zie Wateren: oceaan: ‘Zeevlakte’ (Jap.)] 

  31 

Overige niet-IE termen: Amaterasu (jap.) ‘blinkende hemel’, de zonnegodin en 
de Dochter in de Japanse tetrade [zie Ivn: Amaterasu (Jap.) (godin); God: 
‘Blinkende hemel’ (Amaterasu) (Jap.); Kosmografie en geografie: hemel: term: 
amaterasu (‘blinkende hemel’) (godin) (Jap.)] 

  31 

Overige niet-IE termen: Amida (jap.), naam van de Boeddha in het Verre 
Oosten, ontstaan o.i.v. Ahura Mazdā, dus in het Chinees-Indiaas-Iraanse 
grensgebied [zie Boeddha: ‘Amida’, ~  (Chin.-Jap.-B.) (profeet)] 
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Overige niet-IE termen: Attsekatš (laps) ‘de oude man’ is identiek aan 
Horagalles (zie aldaar); vgl. Ukko (fins). Volgens J.A. Friis, Lappisk mytologi og 
folkesagn, betekent Ačče-gadse (Attsekatš) echter ‘kleine vader’, zoals een 
andere bijnaam Aggja (Aija, Aije) ‘grootvader’ of Agjek (Aijek) ‘kleine 
grootvader’ betekent [zie Horagalles: ‘Attsekatš’ (Lapl.) (god); God: ‘Oude’ 
(Attsekatš) (Lapl.); Geslacht en rijpheid: oude man: term: attsekatš (tevens 
naam van Horagalles) (Lapl.); Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: attsekatš 
(‘oude’) (Lapl.)]      [Acce-gadse, Attsekats, Atsiegads, Áhčekaš, Áddjá, Áddjik] 
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Overige niet-IE termen: Bereket Ilâhesi (turk.) ‘godin der vruchtbaarheid’ en 
Taş Suret (turk.) ‘steenfiguur’. Het beeld van de zgn. huilende Niobe (Niobe 
Ağlayan kaya) ligt aan de zuidrand van de stad Manisa, niet ver van Manisa 
Castle. Het is een rotsformatie waarin men een menselijke figuur kan zien, 
waaruit bovendien water sijpelt. Pausanias (1.21.3) beschrijft de figuur op de 
Sipylus-berg als een overhangende rots echter zonder enige gelijkenis met een 
vrouw. 
 Enkele kilometers tZOv Manisa (klass. Magnesia ad Sipylum) langs de D250 
richting Turgutlu bij de Akpınar Sosyal Tesisleri, een amusementsgelegenheid, 
is in een nis in de rotswand een beeld gehouwen van een volgens huidige 
inzichten mannelijke figuur uit de Hettitische tijd. Pausanias (3.22.4) zag 
volgens deze WP site in de figuur de godin Cybele (bron: WP Manisa relief) 
 [zie God: vruchtbaarheidsgodin: term: Bereket Ilâhesi (rotsformatie) (Turk.); 
Kunst en schrift: beeld, stenen antasie-: term: Taş Suret (‘steenfiguur’) 
(Turk.)]                                                                  [Bereket Ilahesi, Tas Suret] 

  61 

Overige niet-IE termen: churinga (austr.), een symbolische weergave van de 
eerste voorouder [zie Kunst en schrift: beeld, voorouder-: term: churinga 
(Austr.); Symboliek: churinga als symbool van de eerste voorouder (Australië)] 
                                                                                         [tjurunga, tjuringa] 

  28 

Overige niet-IE termen: dema (papoea), scheppingswezen uit wiens lichaam 
leven ontstaat. Dema’s, mythische wezens uit de oertijd, kunnen in allerlei 
gedaanten voorkomen, variërend van goden tot planten. Hoewel ze soms 
scheppergoden worden genoemd, scheppen ze niet zelf en planten ze zichzelf 
niet voort, maar door hun dood (door moord) is nieuw leven mogelijk. Hier is 
kort gezegd het principe van leven uit de dood werkzaam [zie Bovennatuurlijk 
en lichamelijk wezen: wezen, scheppings- (dema) (god, heros, dier, plant)] 

  28 

Overige niet-IE termen: Erus (etr.) ‘zon’, ‘zonnegod’, volgens S. Bugge 
verwant met Esus, de Keltische god [zie Zon: term: erus (god) (Etr.)] 

  58 

Overige niet-IE termen: fetisj (W-Afr.), medium van openbaring door een 
persoonlijk gedacht wezen aan de mens, i.c. een object of dier waar heilige 
kracht van uitgaat [zie Religieus voorwerp: fetisj (object of dier waar heilige 
kracht van uitgaat)]                                                                 [fetisch, fetish] 

  28 

Overige niet-IE termen: gazze, kāzi (laps) zie Germ. termen: hansa (germ.)   - 

Overige niet-IE termen: Horagalles (fins) < on. þórr karl, de Lapse dondergod 
die na de Bronstijd is overgenomen van de Scandinaviërs. Hij wordt samen met 
hamersymbolen afgebeeld op tovertrommels. Raudna is zijn vrouw [zie Ivn: 
Hora Galles (Sam.) (god)] 

  46 

Overige niet-IE termen: Izanagi (jap.) ‘de Uitnodiger’, de Vader in de Japanse 
tetrade, broer en echtgenoot van Izanami  [zie Ivn: Izanagi (Jap.) (god); God: 
‘Uitnodiger’ (Izanagi) (Jap.); Werkzaamheid: uitnodiging: term: izanagi (nom. 
ag.) (Jap. god) (Jap.)] 

  31 

Overige niet-IE termen: Izanami (Jap.) ‘de Uitnodigster’, de Moeder in de 
Japanse tetrade, zuster en echtgenote van Izanagi  [zie Ivn: Izanami (Jap.) 
(godin); God: ‘Uitnodigster’ (Izanami) (Jap.); Werkzaamheid: uitnodiging: 
term: izanami (nom. ag.) (Jap. godin) (Jap.)] 

  31 

Overige niet-IE termen: Kalkva (georg.) ‘steenvrouw’, naam van een steen die 
in een Georgische waterrite gebruikt werd [zie Steen: ‘Kalkva’ (Georg.)] 

  61 

Overige niet-IE termen: kansa (fins) zie Germ. termen: hansa (germ.)   - 

Overige niet-IE termen: Kara Dağ (turk.) ‘de zwarte berg’, waar de Hettitische 
koning Hartapuš inscripties liet aanbrengen, evenals op de nabijgelegen Kızıl 

Dağ die als godentroon van de god Tarḫu werd beschouwd 

 [zie Ivn: Kara Dağ (Turk.) (berg, tNv Karaman (en tZWv de Kızıl Dağ), prov. 

  61 
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Karaman, İç Anadolu Bölgesi); Aardhoogte: berg, zwarte: term: dağ, kara (berg 
bij Karaman) (Turk.); Licht en duisternis: duisternis: term: kara (berg) (Turk.)] 
                                                                                        [Kara Dag, Karadag] 

Overige niet-IE termen: Kızıl Dağ (turk.) ‘de rode berg’, waar zich een 
rotsformatie bevond die werd beschouwd als een godentroon en waar een 
reliëf is aangebracht door de Hettitische koning Harpatuš, gezeten op een 

troon. De inscriptie is gewijd aan de weergod Tarḫu 

 [zie Ivn: Kızıl Dağ (Turk.) (berg, tNv Karaman (en tNOv de Kara Dağ), prov. 
Karaman, İç Anadolu Bölgesi); Aardhoogte: berg, rode: term: dağ, kızıl (berg 
bij Karaman) (Turk.); Kleur: rood: term: kızıl (berg) (Turk.)]             [Kizil Dag] 

  61 

Overige niet-IE termen: korwar (papoea), bep. voorouderbeeld [zie Kunst en 
schrift: beeld, voorouder-: term: korwar (Nieuw-Guinea)] 

  28 

Overige niet-IE termen: kra (afr.), het vurige levensbeginsel, verbonden met 
de godin Nyame (die wordt voorgesteld als zowel mannelijk als vrouwelijk) [zie 
Vuur: levensvuur: term: kra (Afr.); Macht en kracht: levenskracht: term: kra 
(Afr.); Geest: ziel: term: kra (Afr.)] 

  28 

Overige niet-IE termen: lama (tib.), priester [zie Priester: term: lama (Tib.)]   28 

Overige niet-IE termen: Linga, lokuta, laguda, langula (proto-Austral.), 

woorden die volgens Przyluski aantonen dat de liṅga-verering reeds voor-Arisch 

en voor-Dravidisch is [zie Steen: heilige opgerichte ~: kegelvormige ~: term: 
linga, lokuta, laguda, langula (Proto-Australoïde)] 

  33 

Overige niet-IE termen: mana (melan.), ‘effectief’, dus een adjectief m.b.t. 
een onpersoonlijke, bovennatuurlijke macht. De ideeën van Van Baaren en 
Codrington komen niet overeen [zie Macht en kracht: magische kracht 
(toverkracht, mana); Filosofie: theorie over een geloof in een onpersoonlijke 
macht, mana (dynamisme); Macht en kracht: magische kracht: term: mana 
(adj.) (Melan.)] 

  28  40 

Overige niet-IE termen: manitu (algonkin), identiek met mana [zie Macht en 
kracht: magische kracht: term: manitu (Algonkin)] 

  40 

Overige niet-IE termen: marutta (drav.) zie Dravidische termen: marutta   - 

Overige niet-IE termen: maylmen stytto (laps) ‘wereldzuil’, in de gedaante van 
een boom met de wortels omhoog geplaatst of voorzien van een houten gaffel 
of vork. Deze boom ondersteunt volgens de gelovigen de hemel. Er werd een 
ijzeren pin in deze boom gestoken en men besmeerde als offerhandeling de 
stam met bloed. De rite stond in verband met de verering van Waralden Olmay 
(Freyr). De maylmen stytto doet denken aan de Saksische Irminsūl [zie 
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: term: maylmen stytto (Lapl.)] 

  50 

Overige niet-IE termen: noa (polyn.), het gewone, dat wat toegestaan is, i.t.t. 
tapu (taboe). In de godsdienstwetenschappelijke terminologie zijn noa-
woorden of –namen dus toegestane woorden of namen, vaak omschrijvingen of 
bijnamen [zie Ethiek: vrijheid t.a.v. het gebruik van bepaalde woorden en 
namen: term: noa; Symboliek: beeldspraak: metafoor: noa-woord] 

  40 

Overige niet-IE termen: –nth(os) (pelasg.), een suffix dat voorkomt in (Griekse) 
planten- en plaatsnamen, zoals Corinthe, Tiryns, erebinthos ‘erwt’ en hyacinth 
(zie Griekse termen: Hyakinthos). Vergelijk het suffix –ss(os) 

  53 

Overige niet-IE termen: Nyame (afr.) ≈ ‘pracht, helderheid’, moedergodin in 
de religie van de Akran (Ghana), ze is verbonden met de maan en het 
levensvuur. Ze wordt ook als mannelijke godheid gezien [zie Ivn: Nyame 
(Ghana) (god(in)); God: ‘Schitterende’ (Nyame) (Afr.); Licht en duisternis: 
schittering: term: nyame (tevens godennaam ) (Afr.)] 

  28 

Overige niet-IE termen: oaggu (laps) zie Germ. termen: Fiskekrok (on.)   - 

Overige niet-IE termen: odoodem (algk.) zie totem   - 
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Overige niet-IE termen: orenda (Irokees), identiek met mana [zie Macht en 
kracht: magische kracht: term: orenda (Irokees)] 

  40 

Overige niet-IE termen: pätöinen poika (fins) ‘flinke knaap’. De 
desbetreffende episode in de Lemminkäinen-cyclus doet denken aan de Baldr-
mythe [zie Literatuur: Kalevala: Lemminkäinen-cyclus:  epis.: ‘de flinke 
knaap’ (pätöinen poika) (Finl.); Geslacht en rijpheid: jonge man: term: 
pätöinen poika (Finl.)] 

  48 

Overige niet-IE termen: Pellon-Pekko (fins), een moeilijk te duiden Finse 
sagenfiguur: 1. een korendemon (< germ. *felþo ‘veld, akker’ + bygg) (Olsen), 
2. de H. Petrus (Pekko < Pietari = Petrus) (De Vries). Een verband met de Finse 
gerstgod Rongoteus of een Noorse god *Fillinn is niet aantoonbaar [zie Ivn: 
Pellon-Pekko (Finl.) (god)] 
                                   [Pellon Pekko, Peko, Pekka, Pellonpekko, Pellon Pekko] 

  47 

Overige niet-IE termen: pontianak (indon.) ‘geest van de kraamvrouw’ die in 
het kraambed gestorven is  [zie Geest: ziel: dodengeest van een kraamvrouw: 
term: pontianak (Indon.)] 

  28 

Overige niet-IE termen: pusata (indon.), erfstuk afkomstig uit de hemel of uit 
de tijd van de voorouders [zie Religieus voorwerp: term: pusata (Indon.)] 

  28 

Overige niet-IE termen: raiððē (en var.) (laps) ‘donder’ < on. reið 1. ‘rit’, 2. 
‘wagen’, 3. ‘donder’ (zie aldaar) verwijst naar Thor en zijn donderwagen, vgl. 
Ivn: Donar: Thor: ‘Reiðar týr’ (Germ.) (god). De term kan niet bevestigd 
worden. Wel is er een god Rádien en in Lulesamisch is átjárájdde ‘donder’ [zie 
Natuurverschijnsel: donder: term: raiððē (en var.) (Lapl.)] 

  46 

Overige niet-IE termen: Raudna (laps) ‘lijsterbes’, de vrouw van Hora Galles, 
de Lapse dondergod. Ze is identiek aan Rauni, haar Finse tegenhanger [zie Ivn: 
Raudna (Sam.) (godin); God: ‘Lijsterbes’ (Raudna) (Lapl.); Boom: lijsterbes: 
term: raudna (Lapl.)] 

  46 

Overige niet-IE termen: Rauni (fins) = Raudna (laps) < on. reynir ‘lijsterbes’ 
vóór het ontstaan van de umlaut. Rauni is de gemalin van Ukko, de Finse 
dondergod, het equivalent van Thor, wiens heilige boom de lijsterbes (d. 
Eberesche) is. Vergelijk Raudna [zie Ivn: Rauni (Finl.) (godin); God: ‘Lijsterbes’ 
(Rauni) (Finl.); Boom: lijsterbes: term: rauni (Finl.)] 

  46 

Overige niet-IE termen: Rongoteus (fins) zie Runkoteivas (fins)   - 

Overige niet-IE termen: Rukotiivo (fins) zie Runkoteivas (fins)   - 

Overige niet-IE termen: runke (fins) zie Runkoteivas (fins)   - 

Overige niet-IE termen: Runkoteivas (fins) = Rukotiivo = Rongoteus, een 
moeilijk te duiden Finse sagenfiguur: 1. een gerstgod (Agricola), 2. god of 
geest die geassocieerd wordt met ‘stam, zuil’ (runke) (Karsten), 3. 
patroonheilige van een graansoort (Krohn). Vgl. overigens Germ. termen: 
teiwaz [zie Ivn: Runkoteivas = Rukotiivo = Rongoteus (Finl.) (god); Bouwwerk: 
zuil: term: runke (Finl.); Boom: boomstam: term: runkle (Finl.)] 

  44  47 

Overige niet-IE termen: Sämpsä (fins) ’de eerste plantenspriet die uit de aarde 
oprijst’, 1. als plant in ’t bijzonder de sämpsä-heina (Scirpus sylvaticus, nl. 
bosbies); etym.: Germaans leenwoord, vgl. d. Simse ‘bies’; 2. als 
personificatie van deze plant de korengeest Sämpsä of Pellervo, die, evenals 
Sceaf, als kind op een korenschoof in een boot in het voorjaar terugkeert [zie 
Ivn: Sämpsä Pellervoinen (Finl.) (god, de zoon van Pellervo); Vegetatie: 
bosbies: term: sämpsä-heina (Finl.)]  
                                             [Sampsa Pellervoinen, Sämsä poika Pellervoinen] 

  47 

Overige niet-IE termen: satori (jap.), eig. ‘kennis’, verlichting; hetzelfde als 
kensho [zie Verlossing: type: satori (verlichting met de ogen open) (Jap.); 
Filosofie: kennis: term: satori (Jap.)] 

  1 
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Overige niet-IE termen: –ss(os) (pelasg.), een suffix dat voorkomt in (Griekse) 
planten- en plaatsnamen, zoals Knossos, Parnassos, kissos ‘klimop’, narcissus. 
Vergelijk het suffix –nth(os) 

  53 

Overige niet-IE termen: Susanowo (Jap.) ‘de Onstuimige’, de zeegod en de 
Zoon in de Japanse tetrade  [zie Ivn: Susanowo (Jap.) (god); God: ‘Wilde’ 
(Susanowo) (Jap.); Karakter en gedrag: wildheid: term: susanowo (subst. adj.) 
(god) (Jap.)] 

  31 

Overige niet-IE termen: taboe (nl.) zie tapu (polyn.)   - 

Overige niet-IE termen: taika (fins) 1. ‘voorteken’, 2. ‘toverij’ [zie Magie en 
mantiek: magie: term: taika (Fins); Lot: voorteken: term: taika (Fins)] 

  40 

Overige niet-IE termen: tao (chin.) 1. de weg die volgens de hemelse orde 
bewandeld moet worden, 2. de wijze waarop de hemelse orde werkt, 3. de 
goddelijke macht. Tao is te vergelijken met dharma. Het symbool van tao is de 
yin-en-yangcirkel [zie Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: 
Tao (Chin.); Macht en kracht: goddelijke  macht: term: tao (Chin.) 

  1 

Overige niet-IE termen: tapu (polyn.) = nl. taboe, oorspr. ‘van een merkteken 
voorzien’, ‘heilig, voorzien van restricties’, het tegenovergestelde van noa [zie 
Ethiek: verbod: taboe (heilig met restricties); Religieus fenomeen: heiligheid: 
term: taboe (tapu) (Polyn.)] 

  28 

Overige niet-IE termen: Tar abitha (fins) ‘Tar helpe’, Estse krijgsroep. Tār is 
misschien oorspronkelijk de Fins-Ugrische hemelgod; vgl. wogulisch tarom = 
torem ‘God, hemel’. Hij heeft echter ook trekken van Thor [zie Ivn: Tār 
(FUgr.) (god); Taal: uitroep: krijgsroep: ‘Tar abitha’ (Estl.); Kosmografie en 
geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (tarom, torem) (Wog.)] 

  46 

Overige niet-IE termen: taro (am.), een knolgewas [zie Vegetatie: knol: term: 
taro (Am.)] 

  28 

Overige niet-IE termen: tarom = torem (wog.) zie Tar abitha (fins)   - 

Overige niet-IE termen: taron (laz.) ‘weer’, vergelijk de Hurritische weergod 
Taru [zie Natuurverschijnsel: weer: term: taron (Laz.)] 

  61 

Overige niet-IE termen: tarosi (georg.) ‘weer’, vergelijk de Hurritische 
weergod Taru [zie Natuurverschijnsel: weer: term: tarosi = mod. amindi 
(Georg.)] 

  61 

Overige niet-IE termen: Taş Suret zie Bereket Ilâhesi   - 

Overige niet-IE termen: tauno (fins) ‘tam, stil’. Etymologie: < *tabna (oern.) 
‘tam huisdier’ [zie Karakter en gedrag: tamheid: term: tauno (adj.) (Fins)] 

  42 

Overige niet-IE termen: tonoana (indon.) ‘mensje in de pupil’, homunculus [zie 
Geest: dubbelganger: tonoana (Indon.)] 

  28 

Overige niet-IE termen: totem < (algk.) odoodem ‘familieteken’, een object 
als een heilig dier of voorouderdier, natuurverschijnsel, voorwerp of een 
heilige plant, dat een god of geest vertegenwoordigt [zie Symboliek: teken, 
sibbe-: term: totem (odoodem) (object dat de god of geest van de familie 
vertegenwoordigt); Religie: type: totemisme (geloof in een relatie tussen mens 
en dier, en schijnbare dierverering); Dier: heilig ~: totem (voorouderdier); 
Natuurverschijnsel: totem; Religieus voorwerp: totem; Vegetatie: plant, 
heilige: totem] 

  28  32 

Overige niet-IE termen: Ukko (fins) ‘de oude’, de Finse dondergod. Hij is 
verwant aan Thor zowel wegens zijn functie als wegens zijn naam. Zijn 
gemalin is Rauni (zie aldaar) [zie Ivn: Ukko (Finl.) (god); God: ‘Oude’ (Ukko) 
(Fins); Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: ukko (subst. adj.) (godennaam) 
(Fins)] 

  46 

Overige niet-IE termen: užcr (mordw.) zie Sansk. termen: vajra   - 
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Overige niet-IE termen: Väinämöisen viikate (fins) ‘de zeis van Väinämöisen’, 
naam voor het sterrenbeeld Orion in de Finse volksoverlevering [zie 
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Boogschutter’ = ‘Orion’: ‘Väinämöisen viikate’ 
(Finl.); Voorwerp: zeis: term: viikate (Finl.)] 

  46 

Overige niet-IE termen: vasara (fins) zie Sansk. termen: vajra   - 

Overige niet-IE termen: vuogga (laps) zie Germ. termen: Fiskekrok (on.)  

Overige niet-IE termen: Waralden Olmay (laps) zie Germ. termen: veraldar goð 
(on.) 

  - 

Overige niet-IE termen: Xipe (mex.), ‘gevilde’, god die wordt voorgesteld met 
de huid van het slachtoffer om zich heen geslagen [zie Ivn: Xipe Totec (Azt.) 
(god); God: ‘Gevilde’ (Xipe) (Mex.); Werkzaamheid: bereiden: villen: term: 
xipe (subst. part.) (godennaam) (Mex.)] 

  28 

Overige niet-IE termen: Yab (tib.) ‘Vader’, de mannelijke helft van Tibetaanse 
beelden en afbeeldingen van Boeddha’s en Bodhisattva’s met hun Śakti’s in 
omhelzing en in yoga-houding: Yab-Yum (Vader-Moeder). Ze zijn het product 
van het Tantrisme [zie Kunst en schrift: beeld, goden-: Boeddha: Yab-Yum 
(Tib.); Familierelaties: vader: term: yab (deel van een godenbeeld) (Tib.)] 

  15 

Overige niet-IE termen: yam (am.), een knolgewas [zie Vegetatie: knol: term: 
yam (Am.)] 

  28 

Overige niet-IE termen: yin en yang (chin.), uitdrukking van de polariteit der 
dingen, die in alles aanwezig is. Yin en yang worden gesymboliseerd door een 
cirkel met twee helften [zie Twee: polariteit: yin en yang (Chin.)] 

  1 

Overige niet-IE termen: Yum (tib.) ‘Moeder’, de vrouwelijke helft van 
Tibetaanse beelden en afbeeldingen van Boeddha’s en Bodhisattva’s met hun 
Śakti’s in omhelzing en in yoga-houding: Yab-Yum (Vader-Moeder). Ze zijn het 
product van het Tantrisme [zie Kunst en schrift: beeld, goden-: Boeddha: Yab-
Yum (Tib.); Familierelaties: moeder: term: yum (deel van een godenbeeld) 
(Tib.)] 

  15 
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