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Algemene inleiding tot de Oud-Germaanse religie

Oud-Germaanse religie - Algemene inleiding tot de Oud-Germaanse religie

1.1 (§ 1) Mythologie en mythografie
a. Waarde van de overlevering:
De overlevering vertoont veel hiaten, m.n. t.a.v. de volksgodsdienst en het innerlijke religieuze
leven.
b. De term mythologie:
1. Oorspronkelijk:
De wetenschappelijke benadering van de mythen.
2. Nu:
De gezamenlijke mythen.
c. De term mythografie:
1. Het geschreven bronnenmateriaal.
2. De wetenschappelijke benadering ervan.
d. Het belangrijkste Oud-Germaanse mythografische bronnenmateriaal:
1. Snorra Edda;
2. Sagaliteratuur;
3. Skaldenpoëzie.
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1.2 (§ 2) Het probleem van het begrip mythe
a. Mythologie en godsdienstgeschiedenis:
Adam van Bremen (Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum):
1. Usener:
behoort tot de mythologie (omdat er godennamen in voorkomen);
2. Kritiek De Vries:
behoort tot de godsdienstgeschiedenis (het is geen mythe).
b. Definiëring van de mythe:
1. Definitie volgens het onderscheid tussen geloofde en niet-geloofde verhalen:
i. Wel een mythe is een geloofd verhaal over bovennatuurlijke wezens; ook de
etiologische sage hoort hiertoe.
ii. Geen mythe is een verhaal over bovennatuurlijke wezens, waaraan geen geloof wordt
gehecht en dat voortgesproten is uit dichterlijke fantasie.
2. Probleem van het onderscheid tussen geloofde en niet-geloofde verhalen:
Het onderscheid is vaag:
i. ad b.1.i:
Voor een moderne beschouwer is het moeilijk uit te maken of een verhaal geloofd werd
of niet.
ii. ad b.1.ii:
Ook een niet-geloofd verhaal (een dichterlijke schepping) is voortgekomen uit een
bepaald religieus wereldbeeld en is dus voor wetenschappelijk onderzoek naar de mythe
van belang.
3. Definitie volgens het onderscheid tussen sacrale en profane verhalen:
i. Niet de inhoud (een verhaal over goden), maar de houding (sacraal of profaan) van de
mensen tegenover het verhaal bepaalt wat een mythe is.
ii. Ook de etiologische sage is een sacraal verhaal voor zover ze betrekking heeft op de
cultus.
4. Het heilige aspect van de mythe:
De mythe ontleent zijn heilige karakter aan zijn voorbeeldfunctie. De mythe is een
oervoorstelling:
i. voor de eigen cultus:
De herhaling van een gebeurtenis in eo tempore maakt de cultushandeling geldig.
ii. voor de antieke mens in het dagelijkse leven:
(1) Voor alle handelingen wordt een voorbeeld (zoals in de mythen) gezocht.
(2) De mythen zijn niet slechts fantasieprodukten, maar vormen als oervoorstellingen
de grondslag voor het leven en de werkelijkheid.
(3) De mythe betrekt de incidentele werkelijke gebeurtenis op een blijvende
transcendente gebeurtenis.
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1.3 (§ 3) Het probleem van de continuïteit van de mythe als heilig verhaal
a. De ontwikkeling van de mythe zonder goden naar de mythe met antropomorfe goden:
1. Een primitieve mythe, bijv. met dieren als handelende personen, kan veranderen in een
mythe met goden, of beide kunnen naast elkaar bestaan.
2. Er zijn ook heilige godenverhalen die veranderen in sprookjes (of herabgesunkene mythen)
waaraan geen geloof wordt gehecht, of beide kunnen naast elkaar bestaan.
b. Het probleem van het onderscheid tussen analoge en herabgesunkene mythen:
1. Het is voor een beschouwer moeilijk na te gaan waar het onderscheid is tussen beide typen,
omdat dit afhangt van de houding van het desbetreffende volk t.a.v. de sacraliteit van het
verhaal.
2. Eenzelfde verhaal kan voor de een heilig zijn, maar voor de ander een sprookje (literatuur,
dierfabel, sage).
Mogelijke tegengestelde groepen zijn:
i. oudere generatie versus jongere generatie;
ii. elite versus gewone volk.
3. Zelfs binnen een mythe kunnen sprookjesachtige elementen optreden, die echter door hun
omgeving wel sacraal zijn.
4. Ook kan er geen tijdsgrens gesteld worden tussen de periode van de mythe en die van het
daaruit voortkomende sprookje.
c. De Scandinavische situatie t.a.v. mythe versus literatuur:
Mythe en literatuur (pseudomythen) zijn in Scandinavië zeer vervlochten en moeilijk te
ontwarren.
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1.4 (§ 4) Het probleem van de betrouwbaarheid van de Oud-Noorse literatuur
voor de godsdienstwetenschap
a. De Oud-IJslandse literatuur omvat voornamelijk de beide Edda’s, de Skaldenpoëzie en de
familiesaga’s. De bronnenkritiek vereist dat deze literatuur op haar waarde geschat moet
worden.
b. De goden zijn echter geen dichterlijke fantasie, maar behoorde werkelijk tot het volksgeloof.
Te scherpe kritiek kan gevaarlijk zijn.
c. Vreemd genoeg geven de saga’s, meer dan de godenliederen, het meest betrouwbare beeld van
de geloofswereld van het desbetreffende volk.
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1.5 (§ 5) Het probleem van de homogeniteit versus de heterogeniteit van de
Oud-Germaanse godsdienst
a. De verschillen tussen de Noord-Germaanse en de Zuid-Germaanse bronnen t.a.v. de religie
worden veroorzaakt door:
1. weinig bronnenmateriaal voor de Zuid-Germanen;
2. de vroege periode van de Zuid-Germaanse bronnen;
3. de verschillen in regionale (stammen) religievormen.
b. Voor het onderzoek is het beter van de eenheid van de religie uit te gaan. Verschillen moeten
niet overschat worden. De algemene geloofsvorm moet eerst vastgesteld worden.
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1.6 (§ 6) Het probleem van de indeling van de Germanen in groepen
a. De indeling in Noord-, West- en Oost-Germanen geldt voor de latere periode en is van
taalkundige aard.
b. De indeling van Tacitus in Ingaevonen, Istaevonen en Erminonen doet meer recht aan de
werkelijkheid van de vroege periode.
c. Friedrich Maurer deelt hen in vijf groepen in:
1. Noord-Germanen;
2. Noordzee-Germanen;
3. Elbe-Germanen ;
4. Wezer-Rijn-Germanen;
5. Oder-Weichsel-Germanen.
d. Voor de godsdienstwetenschap is het het beste de gemeenschappelijke kenmerken na te gaan
en verband te leggen met de IE vormen van religie.
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1.7 (§ 7) Het probleem van de oorsprong der Germanen
a. De geleerden zijn het in het geheel niet eens wanneer we van Germanen in Noord-Europa
kunnen spreken.
b. Jan de Vries meent dat de religieuze uitingen van de Bronstijd verband houden met die van de
Germanen en begint zijn overzicht daarom met het Neolithicum.
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1.8 (§ 8) Het probleem van de waarde van de materiële nalatenschap
Bodemvonsten en rotstekeningen leveren slechts indirecte en beperkte gegevens voor de religie.
Veel hangt af van toeval.
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1.9 (§ 9) Het probleem van de volkskundige nalatenschap
a. Men heeft gedacht, zoals Wilhelm Schwartz, dat de zg. ‘lagere mythologie’ uit het bijgeloof van
de hedendaagse boerenbevolking een voortzetting was van de ‘hogere mythologie’ van de
godsdienst uit de heidense tijd.
b. Feit is evenwel dat ook in de heidense tijd beide typen voorstellingen naast elkaar bestonden.
Later tijdens het Christendom werden de (hogere) mythen veranderd en de godengestalten
bijvoorbeeld verlaagd tot demonen.
c. Het ongereflecteerde geloof van de ‘lagere mythologie’ bleef echter voortbestaan, zoals het
geloof in elfen en dwergen en andere geesten, magische gebruiken en angst voor de doden.
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1.10 (§ 10) Het probleem van de zuiverheid van de Germaanse religie en het
volksgeloof
a. De Germaanse godsdienst is beïnvloed door de klassieke godsdiensten en er heeft zelfs
versmelting plaatsgevonden van heidense en Christelijke voorstellingen.
b. Ook de volkscultuur is in de loop der eeuwen veranderd. Ze is niet statisch (O. Gruppe).
c. Toch kan de volksoverlevering inzicht in de oude godsdienst verschaffen. Vooral de vroegmiddeleeuwse literaire overlevering is van belang, maar dan moeten de sprookjesachtige
elementen (door vergelijkend sprookjesonderzoek) eerst verwijderd worden.
d. Vooral de huidige maatschappelijke organisatie van de boerenbevolking (familie en dorp), die
teruggaat tot de heidense tijd, is van belang omdat hieraan religieuze voorstellingen verbonden
waren.
e. Conclusie is dat de daden (volksgebruiken) belangrijker zijn dan de gedachten (overlevering)
voor het begrip van de heidense religie.
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1.11 (§ 11) Het probleem van de vergelijkende etnologische benadering
a. De vergelijkende etnologie (volkenkunde, culturele antropologie) gaat ervan uit dat een oude
primitieve cultuur te begrijpen is met kennis over een huidige primitieve cultuur.
b. De Oud-Germaanse cultuur was echter niet primitief en had contact met de mediterrane
beschaving. Bovendien zijn de etnologische gegevens niet altijd betrouwbaar (m.n. door het
taalverschil tussen onderzoeker en volk, verschillend verwachtingspatroon, vooroordelen enz.).
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1.12 (§ 12) Het probleem van de ongelijkheid der primitieve opvattingen i.v.m.
de vergelijkende etnologische benadering
a. Ook primitieve culturen zijn beïnvloed en veranderd. Bovendien kunnen onder gelijke
cultusvormen (uiterlijke feiten) verschillende gedachten (gevoelswereld) liggen.
b. Durkheim wees op het belang van de sociale omgeving. Maar ook de geografische en de
klimatologische omgeving is van belang voor een beter begrip.
c. De sociale omgeving van de Germanen bestaat op de eerste plaats uit de IE achtergrond, dan de
arctische en Oeraalse en Altaïsche, ten slotte andere culturen die geen verband met de
Germanen hebben.

Oud-Germaanse religie - Algemene inleiding tot de Oud-Germaanse religie

1.13 (§ 13) Het probleem van de eenheid van de Germaanse religie
a. Een religie is per definitie uniek en kan alleen begrepen worden vanuit haar eigen wortels. Zoals
een taal heeft ook religie een structuur.
b. De invloeden van buiten hoeven een godsdienst niet in de kern aan te tasten. Men leert de
Germaanse godsdienst beter kennen door zijn reactie op vreemde elementen: absorptie duidt
op overeenkomstige voorstellingen, afstoting op tegengestelde voorstellingen.
c. De Germaanse religie was een vast systeem dat geworteld was in de persoonlijke gevoelswereld
en de publieke wereld. Er is hier geen toeval, maar noodzakelijkheid en zin. Door het geheel te
bezien en verbanden te ontdekken, kan deze zin gevonden worden. Het gaat immers om het
geestelijke, niet om het stoffelijke aspect van de wereld in de godsdienst.
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1.14 (§ 14) Het probleem van de verschillende wetenschappelijke
benaderingswijzen
a. Het accent moet verlegd worden van de verticale (geschiedkundige) naar de horizontale
(procesmatige) benadering.
b. Godsdienst verandert voortdurend, maar elke periode heeft zijn eigen godsdienstig geheel. De
harmonie van het geheel bepaalt de betekenis van het geloof en de zeden (Grønbech).
c. Benaderingswijzen op basis van natuurverering en dodenverering zijn te eenzijdig
(voorstellingen lopen dooreen) of onmogelijk (het verband is weggevallen).
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1.15 (§ 15) Het probleem van de simplificatie van de religieuze fenomenen
a. De wetenschap heeft de neiging de religieuze fenomenen zo eenvoudig mogelijk voor te stellen.
Dit komt door de doctrine van een ontwikkelingsgang van eenvoudig naar gecompliceerd.
b. In geloofszaken spelen echter verschillende benaderingswijzen tegelijkertijd een rol (zoals vrees
èn hoop).
c. Een religieuze handeling heft een spanning op in de ziel van de vereerder en heeft tegelijkertijd
gevolgen voor de omgeving. Voorbeeld:
De begrafenis van een draugr (spook van een overledene) ver buiten de menselijke bewoning
(dus in Útgarðr waar de demonen wonen) heft de angst op.
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1.16 (§ 16) Het doel van het godsdienstwetenschappelijk onderzoek
De meervoudige betekenis van de religieuze symbolen noopt tot een bijzondere benaderingswijze in
het onderzoek: men moet niet alleen vragen wat de Germaanse mens geloofd heeft, maar hoe hij
geloofd heeft. De hemelgoden zijn dus niet alleen gepersonifieerde machten, maar
vertegenwoordigen ook de psychische spanningen in de gelovige, zoals angst, hoop en verlangen.
Men moet nagaan wat de houding van de mens tegenover het numineuze was.
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De bronnen van de Germaanse godsdienst

Oud-Germaanse religie - De bronnen van de Germaanse godsdienst

2.1 (§ 17) Steen- en Bronstijd
De
1.
2.
3.
4.

bronnen zijn slechts van archeologische aard:
houten voorwerpen;
graven;
cultusvoorwerpen;
rotstekeningen uit Zuid-Zweden en –Noorwegen.
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2.2 (§ 18) IJzertijd en Romeinse tijd
a. Uit de IJzertijd zijn zeer weinig gegevens.
b. Voor het eerst worden de Germanen bij de Romeinen bekend en worden ze door klassieke
schrijvers beschreven:
1. Caesar: De Bello Gallico: sporadische ontmoetingen;
2. Tacitus: Germania: op basis van een onbekend werk van Plinius de Oudere uit 45-55 na Chr.
3. Plutarchus:
i. Vita Marii;
ii. Vita Caesaris;
4. Strabo;
5. Suetonius;
6. Ammianus Marcellinus;
7. Agathias;
8. Procopius.
c. De eerste Germaanstalige bronnen:
1. wij-inscripties;
2. namen van de dagen van de week;
3. de eerste runeninscripties.
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2.3 (§ 19) De post-Romeinse tijd en de vroeg-Christelijke periode
a. De klassieke berichtgeving valt weg en de Christelijk georiënteerde bronnen doen hun intrede:
1. levensbeschrijvingen van missionarissen:
i. Vita Columbani;
ii. Vita Bonifatii;
iii. Vita Willebrordi;
iv. Vita Liudgeri;
v. Vita Ansgarii;
2. Beda: de Engelse kerkgeschiedenis;
3. ambtelijke teksten;
4. preken en andere religieuze literatuur;
b. De vroeg-Christelijk georiënteerde bronnen zijn zeer onbetrouwbaar en subjectief. Vaak wist
men niets over het Germaanse geloof.
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2.4 (§ 20) De inheemse schriftelijke bronnen
a. Bronnen in de inheemse taal:
1. Doopgeloften die een abrenuntiatie, een afzwering van de heidense religie, inhouden:
i. De Frankische doopgelofte:
(1) Rijn-Frankisch;
(2) omgeving Fulda;
(3) aanvangszin: Forsahhistu unholdun.
ii. De Saksische doopgelofte (9e eeuw):
(1) Oud-Saksisch;
(2) vlak bij Fries taalgebied;
(3) ontstaan in 790 ten tijde van Widukind;
(4) De abrenuntiatie bevat godennamen.
2. De Merseburger toverspreuken:
i. zelfde handschrift als de Frankische doopgelofte;
ii. belangrijke bron voor het Duitse heidendom.
b. Germaanse wetten:
1. Lex Salica (begin 6e eeuw);
2. Edictus Langobardorum (opgesteld door koning Rothari) (643);
3. Lex Baiuwariorum (8e eeuw);
4. Leges Liutprandi;
5. Indiculus superstitionum et paganiarum (8e eeuw).
c. Vroeg-middeleeuwse kronieken:
1. over de Goten:
i. Jordanes;
ii. Procopius;
2. over de Franken:
i. Gregorius van Tours;
ii. Fredegar;
3. over de (oorsprong van de) Langobarden:
Paulus Diaconus: Origo gentis Langobardorum;
4. over de Saksen:
Widukind: Res gestae Saxonum;
5. over de Angelsaksen:
i. Beda;
ii. koninklijke afstammingslijsten;
6. over de Alamannen:
i. Jonas van Bobbio: Vita Columbani;
ii. Vita S. Galli (anoniem, vlgs De Vries);
7. over Midden-Duitsland:
Willibald: Vita Bonifatii;
8. over de Friezen:
i. Willibald: Vita Bonifatii;
ii. De Vitae van Liudger en Willehad.
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2.5 (§ 21) Heidense voorstellingen in de heldenpoëzie
a. De Zuid-Germaanse epische poëzie bevat weinig heidens religieus materiaal door de zege van
het Christendom:
1. Bēowulf;
2. Hildebrandslied.
b. De Noord-Germaanse heldenliederen bevatten meer autentieke gegevens door de nog
heidense omgeving.
c. De waarde van de heldenpoëzie voor de kennis van de heidense religie:
1. Er ligt geen mythe achter het heldenlied, maar het kan wel mythische motieven bevatten.
2. Bovenal krijgt het Germaanse bezinningskarakter de nadruk (eer, roem, wraak, trouw).
3. Wel wordt de ‘noodlotsvroomheid’ van de Germaanse held belicht t.o.v. het noodlot.
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2.6 (§ 22) De Noord-Germaanse overlevering
a. De Noorse en IJslandse overlevering:
1. uit de heidense tijd:
i. runeninscripties;
ii. skaldenpoëzie;
iii. goden- en heldenliederen;
2. uit de Christelijke periode:
veel schriftelijke bronnen.
b. De Zweedse overlevering:
1. enige runeninscripties, m.n. de Rök-steen;
2. Adam van Bremens kerkgeschiedenis.
c. De Deense overlevering:
1. runeninscripties;
2. Saxo Grammaticus: Gesta Danorum (ca 1200):
i. Pseudo-oergeschiedenis van de Denen;
ii. De goden zijn als koningen voorgesteld, vergelijk:
(1) Livius (Romeinse geschiedenis);
(2) verhaal over de Túatha Dé Danann (Ierland);
(3) Firdausi (Perzië).
iii. Veel informatie over de heidense mythologie:
(1) inheems Deense informatie;
(2) West-Noordse informatie, wrsch. afkomstig van Arnaldr þorvaldsson (= Arnoldus
Tylensis);
(3) Axel Olrik deed hier onderzoek naar;
(4) Herrmann onderzocht de Baldr-sage bij Snorri en Saxo.
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2.7 (§ 23) Keltische en Christelijke invloed op het IJslandse heidendom
a. Veel mensen, afkomstig van de Keltische eilanden, m.n. vrouwen (die men huwde) en slaven,
van wie velen Christelijk waren, brachten een mengcultuur op gang.
b. IJslandse kooplui, die in Europa zaken wilden doen, moesten een primsigning (voorlopige
bekering) ondergaan, alvorens tot de markten te worden toegelaten.
c. Binnendringen van Christelijke voorstellingen in de heidense gedachtewereld (zoals de
harpenaar  koning David) en versmelting van cultusvormen.
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2.8 (§ 24) Het belang van de runeninscripties
1. Ze zijn nog puur heidens en uit een voor-literaire tijd.
2. De oudere inscripties leveren gegevens over magie (vervloekingsformules op grafstenen).
3. Toverwoorden en runenalfabetten (op bracteaten).
4. Latere inscripties leveren gegevens over religie, m.n. godennamen en mythologische
toespelingen (Zweden en Denemarken).
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2.9 De Edda-liederen
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2.9.1 (§ 25) Het belang van de Edda-liederen
a. De Edda-liederen zijn West-Scandinavisch en zijn op IJsland geschreven.
b. Waarschijnlijk kenden Denemarken en Zweden dezelfde mythen en soortgelijke liederen, bijv.
1. de spreuk jörð skal rifna ok upphiminn (zie § 571);
2. de voorstelling van Odin in Hliðskjálf (zie § 398).
c. Sommige liederen kunnen zijn ontstaan op de Keltische eilanden (Viking-kolonies) of Zweden.
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2.9.2 (§ 26) Tijd van ontstaan van de Edda-liederen
Hierover heerst veel onenigheid:
1. Begin 19e eeuw: 5e – 9e eeuw.
2. Ca 1870: Jessen: 11e – 13e eeuw. Vóór 800 was de taal niet gesyncopieerd en had dus een andere
metrische structuur.
3. Tegenwoordig: sommige liederen toch vóór 800.
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2.9.3 (§ 27) Verdeling van de godenliederen naar inhoud
De liederen zijn inhoudelijk zeer verschillend:
1. Vrije behandeling van de mythische stof:
a. Hymiskviða;
b. þrymskviða.
2. Wereldgeschiedenis van wereldschepping tot wereldondergang:
Völuspá.
3. Levensregels, runenkunde en toverspreuken:
Hávamál.
4. Korte verwijzingen naar de mythologie in dialoogvorm i.v.m. de overdracht van kennis op de
jongere generatie (een soort catechismus):
a. Vafþrúðnismál;
b. Alvíssmál.
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2.10 (§ 28) De skaldenpoëzie
a. De skaldenpoëzie moet men verdelen naar ontstaan in
1. de heidense periode;
2. de Christelijke periode, m.n. in de periode 150 jaar na de invoering van het Christendom.
b. De kenningen, korte mythologische omschrijvingen, geven informatie over de heidense religie.
De kenningen uit de heidense periode zijn natuurlijk het meest betrouwbaar. De latere zijn niet
meer dan vaste uitdrukkingen en hangen samen met een terugblik naar een roemrucht
verleden, net zoals de Snorra Edda, een skaldisch leerboek, dat doet.

Oud-Germaanse religie - De bronnen van de Germaanse godsdienst

2.11 De Snorra Edda en haar ontstaansgeschiedenis
1. (§ 29) Algemene opmerkingen:
a. Snorri geeft in Gylfaginning een overzicht van de goden en de bijbehorende vertellingen
uit de bekende godenliederen.
b. Hij heeft zijn informatie uit onbekende handschriften en mondelinge overleveringen.
c. De mythen (of mythologische novellen) uit de Proza-Edda die niet vergeleken kunnen
worden met de Poëzie-Edda, zijn m.n.:
i. Fenrirs boeiing;
ii. De reuzenbouwmeester;
iii. Thors tocht naar Útgarðaloki;
iv. Loki’s boeiing;
v. Odins diefstal van de mede;
vi. de mythe van Hrungnir.
d. Snorri is als mythograaf redelijk betrouwbaar. Er zijn elementen van IE oorsprong aan te
wijzen
2. (§ 30) Ontstaansgeschiedenis:
a. Snorri staat aan het eind van de traditie van de oude overlevering. Er was behoefte aan
kennis van de heidense traditie om de skaldische kenningen te kunnen begrijpen.
b. Er bestonden zg. goðmölugir menn, dichters van de heidense mythische traditie. Snorri was
zo iemand, evenals Jón Loptsson en Sæmundr hinn fróði uit de School van Oddi
(plaatsnaam), die hij kende.
c. De verhalen van deze mythenkenners worden in de loop der tijd uitgebreid en opgesmukt,
maar Snorri had ook wetenschappelijke interesse en eerbied voor de oude bronnen uit de
heidense periode.
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2.12 (§ 31) De IJslandse saga’s
1. De familiesaga’s:
a. Eerst mondeling doorgegeven, dan opgeschreven in de 12 e eeuw. Waardevolle herinneringen
aan de voor-Christelijke tijd.
b. Ze zijn niet zozeer belangrijk voor het godengeloof, maar wel t.a.v. cultische en magische
gebruiken en geestengeloof.
2. De fornaldarsagas:
a. Neigen naar literatuur.
b. Belangrijk zijn de mythische voorstellingen, verbonden met het heldenleven, zoals t.a.v.
Odin.
c. Verder is belangrijk de beschrijving van de heidense levenssfeer van het heldendom, zoals
trouw, strijdlust, berserkerdom e.d.
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2.13 (§ 32) De heidense plaatsnamen
a. De heidense plaatsnamen zijn tot op heden bewaard gebleven:
1. Ze leveren informatie over de goden en hun cultusplaatsen.
2. De theofore plaatsnamen geven een ander beeld van de heidense godsdienst dan de
literatuur, bijv. de nadruk op Odin in de literatuur tgo. Ullr in de plaatsnamen.
b. Oorzaken van het desbetreffende verschil tussen plaatsnamen en literatuur:
De plaatsnamen geven een oudere fase van het heidendom weer dan de literatuur die ruwweg
de Viking-tijd betreft.
c. Het probleem van de cultusverbanden:
1. Magnus Olsen heeft geprobeerd cultusverbanden te zien tussen twee of meer goden op basis
van hun voorkomen in de theofore plaatsnamen die geografisch in elkaars nabijheid zijn.
2. Kritiek de Vries:
i. De geografische benadering geeft geen uitsluitsel.
ii. De ouderdom van de plaatsnamen moet in acht worden genomen.
iii. Voor bewijs moet er overlevering zijn.
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2.14 (§ 33) Het probleem van de identificatie van de theofore plaatsnamen
a. Samenstelling van theofore plaatsnamen:
1. Het eerste lid van een veronderstelde theofore plaatsnaam hoeft geen (oorspronkelijke)
godennaam te zijn.
2. Het tweede lid hoeft niet te duiden op een cultus, bijv. -vi: 1.  vé ‘heiligdom’, 2.  viðr
‘woud’. -ey, -vík, -nes zijn waarschijnlijk wel cultusaanduidingen.
b. Voorkomen van bepaalde plaatsnamen tgo. niet-overeenstemmende vermeldingen in de
literatuur:
1. Diverse goden kunnen naast elkaar bestaan (vgl. Adam van Bremens bericht i.t.t. de
plaatselijke Ullr-namen).
2. De cultus hoeft niet in een plaatsnaam uitgedrukt te worden.
c. Zuid-Germaanse theofore plaatsnamen:
1. Ze komen weinig voor (misschien Godesberg, Donnersberg).
2. Wellicht kunnen aan plaats gebonden sagen meer gegevens verschaffen over de oude cultus.
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3.1 (§ 34) Inleiding tot de geschiedenis van het godsdienstwetenschappelijk
onderzoek
Pas met Jakob Grimm (Deutsche Mythologie, 1835) begint het eigenlijke wetenschappelijke
onderzoek naar de Oud-Germaanse religie. Hij moet gewaardeerd worden naar het onderzoek dat
aan hem voorafging.
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3.2 (§ 35) Het onderzoek in de periode 1555 – 1835
1. Olaus Magnus:
‘Historia de gentibus septentrionalibus’.
2. Brynjólfur Sveinsson:
Uitgave van de Proza-Edda (1640) en de Poëtische Edda (1643).
3. Elias Schedius:
‘De diis Germanis, sive veteri Germanorum, Gallorum, Britannorum, Vendalorum religione’
(1648):
Een compilatie van citaten van klassieke auteurs.
4. P.H. Mallet:
‘Monuments de la Mythologie et de la Poesie des Celts et particulièrement des Anciens
Scandinaves’ (1756):
Veel invloed op filosofie en literatuur.
5. G. Fr. Creuzer:
‘Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen’ (1810):
Een allegoriserende betekenisduiding.
6. J. von Görres:
‘Mythengeschichte der asiatischen Welt’ (1810):
Allegoriserend.
7. Kanne:
‘Pantheum der ältesten Naturphilosophie’ (1811):
Allegoriserend.
8. F.J. Mone:
‘Geschichte des Heidentums im nördlichen Europa’ (1822):
Een allegoriserende exegese t.a.v. de Germaanse mythen.
9. Suhm:
‘Om Odin’:
Een historiserend werk: goden zijn vergoddelijkte helden. Deze benaderingswijze in de 18 e
eeuw noemt men de euhemerische (< Euhemeros) richting.
10. Fr. Rühs:
‘Geschichte der Religion, Staatsverfassung und Kultur der alten Skandinavier’ (1801):
Een kritische benadering en historiserend: Edda weerspiegelt niet het volksgeloof.
11. P.E. Müller:
‘Die Ächtheit der Asalehre und den Welt der Snorronischen Edda’ (1811):
Benadrukt de echtheid van het Germaanse geloof.
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3.3 (§ 36) Jakob Grimm: Deutsche Mythologie (1835)
a. Hij heeft voor het eerst van alle bronnen gebruikt gemaakt: literatuur, persoons- en
plaatsnamen, volksoverlevering enz.
b. Hij was de verzamelaar en ordenaar, op wie volgende onderzoekers verder konden bouwen.
c. Zijn fouten hebben vooral te maken met zijn idee van de oorspronkelijke eenheid van de OudGermaanse religie.
d. Hij was vooral opponent van de symbolische (allegoriserende) school.
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3.4 (§ 37) Onderzoekers na Grimm (1836 – 1859)
De invloed van Grimm was nog niet meteen voelbaar:
1. J.L. Uhland:
‘Mythus von Thor’ (1836):
Benadrukt de religieuze eigenaard van de Scandinaviërs, maar is te allegoriserend.
2. Karl Simrock:
‘Handbuch der deutschen Mythologie’ (1853):
Onbetrouwbaar.
3. Max Müller:
‘Chips of a German workshop’ (1869):
Natuurmythologische benaderingswijze en vergelijkend IE. De mythen zijn ontstaan als gevolg
van een ‘ziekte van de taal’: van concreet naar beeldend (zon wordt god e.d.).
4. Adalbert Kuhn:
‘Die Herabkunft des Feuers und des Göttertranks’ (1859):
Natuurmythologisch, m.n. meteorologische verschijnselen; IE verbonden en etymologie (Alleen
Dyaus-Zeus-Jupiter blijft overeind.).
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3.5 (§ 38) Het volkskundige onderzoek
1. Wilhelm Schwartz:
Onderscheid tussen ‘lagere mythologie’ (volksgeloof) en ‘hogere mythologie’ (dichterlijke
fantasie). Te veel meteorologische exegese.
2. Wilhelm Mannhardt:
‘Wald- und Feldkulte’:
Onderzoek naar agrarische riten en kritische schifting van het materiaal. Hij ziet te vaak
persoonlijk gedachte geesten en demonen achter de gebruiken, zoals Tylor.
3. L. Laistner:
Verband tussen plaatselijke natuurverschijnselen en mythische voorstellingen. Verbanden tussen
mythen en dromen, zoals Andrew Lang.
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3.6 (§ 39) Het filologische onderzoek: Karl Müllenhoff
Hij is belangrijk i.v.m. bronnenkritiek en de historische benadering alvorens tot exegese over te
gaan.
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3.7 (§ 40) Het Scandinavische onderzoek: Hammerich, Jessen en Petersen
1. M. Hammerich (1836):
Schreef over de Ragnarök-voorstellingen, die hij laat plaatste.
2. E. Jessen (1871):
Plaatste de Poëtische Edda in de Viking-tijd.
3. Henry Petersen (1876):
Scherpe bronnenkritiek. Edda-mythologie is het eindpunt van een lange ontwikkeling. De
tegenstelling Thor (autochtone boerengod) en Odin (god der dichters en vorsten) leidde hem in
zijn onderzoek. De Odin-verering komt uit Zuid-Germanië. Hij benadrukt de historische
ontwikkeling van een religieus systeem.
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3.8 (§ 41) Het Scandinavische onderzoek: Sophus Bugge
Sophus Bugge:
‘Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse’ (1881 – 1896):
De Eddische mythen zouden voortgekomen zijn uit Christelijke en klassieke voorstellingen. Zijn
ideeën zijn nu verworpen, maar zijn werk betekende ook het einde van de romantische
mythenvergelijking en –duiding.
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3.9 (§ 42) De theorie van het animisme
1. Edward Tylor:
‘Primitive culture’ (1871):
Religie is voortgekomen uit het geloof in zielen.
2. Julius Lippert:
‘Die Religionen der europäischen Kulturvölker’ (1881).
3. E. Rohde:
‘Psyche, Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen’ (1893)
4. Andrew Lang:
a. ‘Custom and myth’ (1884);
b. ‘Myth, ritual and religion’ (1887).
5. Sir James Frazer:
‘The golden bough’ (1891):
Grote invloed in zijn tijd.
De etnologische methode is te eenzijdig. Het animisme is slechts een hypothetische constructie.
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3.10 (§ 43) Gruppe, Vodskov en Mogk
1. O. Gruppe (1887):
Kritiseerde de etnologische benadering en stelde de adaptionistische theorie voor: de cultus is
de basis van de mythe. Verder zouden de mythen en riten overgenomen zijn van andere volken,
m.n. uit het Midden-Oosten. Te eenzijdig.
2. H.S. Vodskov:
‘Sjæledyrkelse og naturdyrkelse’:
De Indo-Europeanen hebben geen gemeenschappelijke religie, maar hebben ieder hun eigen
godsdienst ontwikkeld. Hij heeft niet de Edda behandeld, omdat deze een literaire verzameling
is.
3. E.H. Meyer (1891):
Bouwt voort op Bugge met veel meteorologische verklaringen.
4. E. Mogk (1891):
Heeft veel interesse in de lagere mythologie (het ‘echte geloof’) en wantrouwt de Noordse
bronnen.
5. W. Golther (1895):
Nadruk op de lagere mythologie.
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3.11 (§ 44) Het einde van het oudere onderzoek (1890 – 1910)
1. P. Herrmann (1898 – 1903):
Over de Duitse en Noordse mythologie.
2. P.D. Chantepie de la Saussaye (1900).
3. J. von Negelein (1906).
4. R.M. Meyer (1910):
Gebruikte mythologische schemata en behandelt de roof van het rang-teken.
5. R. Much:
Schreef over de Germaanse hemelgod. Methodische fouten.
6. H.M. Chadwick (1899):
Over de Odin-cultus.
7. Frazer, F. Kauffmann en H. Schück:
Schreven over de Baldr-mythe, maar niet overtuigend.
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3.12 (§ 45) Axel Olrik
Hij bracht het onderzoek op nieuwe wegen:
a. Hij onderzocht de Samische geloofsvoorstellingen i.v.m. de god Thor, die door de Lappen is
overgenomen.
b. Hij deed hetzelfde m.b.t. de god Loki (evenals H. Celander).
c. Vooral zijn studie van de Ragnarök is van belang, waarin hij de Christelijke, Keltische en OostEuropese (Kaukasische) elementen uiteenhaalde. Niettemin zijn niet alle problemen opgelost.
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3.13 (§ 46) C.W. von Sydow
De studie naar de Keltische invloed, die Bugge begonnen was, heeft Von Sydow voortgezet, m.n. in
zijn behandeling van
1. Thors reis naar Útgarðr;
2. De reuzenbouwmeester;
3. Hymiskviða.
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3.14 (§ 47) Het onderzoek naar de heidense cultus
a. Aangezien de literaire bronnen te onbetrouwbaar zijn t.a.v. de religie, heeft men zich meer op
het onderzoek naar de cultus gericht, waarmee O. Gruppe begonnen was.
b. De archeologie heeft bevestigd dat de beschrijving van een heidense tempel in de famiiesaga’s
juist is (Bruun en Jónsson t.a.v. het IJslandse hof).
c. A. Thümmel (1909) heeft een uitvoerige monografie over de tempel geschreven.
d. Archeologie en plaatsnamenonderzoek kunnen meer inzicht geven in de cultus.
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3.15 (§ 48) Het plaatsnamenonderzoek
a. Het plaatsnamenonderzoek luidt een nieuwe periode in van kennis omtrent de Oud-Germaanse
religie.
b. In Scandinavië bleef het centrum van de religieuze organisatie ook na de invoering van het
Christendom bestaan. Alleen werden op de plaats van de heidense tempels kerken opgericht.
Ook de theofore plaatsnamen bleven behouden en daarmee de herinnering aan een bepaalde
godencultus.
c. Onderzoekers:
1. M.F. Lundgren (1878):
Lijst van theofore plaatsnamen in Zweden.
2. Magnus Olsen:
‘Hedenske kultminder i norske stedsnavne’ (1915):
De belangrijkste resultaten geven inzicht in
i. de verhouding tussen centrale en perifere cultusplaatsen;
ii. de verbreiding van de cultusplaatsen en dus de verbreiding en verering van bepaalde
goden;
iii. details van de cultusorganisatie, bijv. t.a.v.
(1) openbare of private cultusplaatsen;
(2) soort cultus, zoals de landbouwcultus (namen op -vin, -akr);
iv. de opeenvolging van cultusvormen terug in het verleden;
v. het belang van bepaalde goden voor de godsdienst:
(1) vaak andere goden dan in de literaire periode;
(2) of ze waren belangrijker dan in de literaire periode;
vi. bijzonderheden over de afzonderlijke plaatsen.
d. Jan de Vries:
1. Er valt nog veel te verbeteren in het plaatsnamenonderzoek, zoals methodeverbetering en
samenwerking met andere disciplines.
2. J. Jungner schreef over het Zweedse Åls-district.
3. Commentaar Berends:
Waarschijnlijk wordt Hugo Jungner bedoeld.
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3.16 Het onderzoek naar de heidense geloofsgeschiedenis
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3.16.1
(§ 49-1) Inleiding tot het onderzoek naar de heidense
geloofsgeschiedenis
De nadruk van het onderzoek verschoof eveneens
1. van de mythologie naar de geloofsinhoud;
2. van de uiterlijke vormen van de godsdienst naar de innerlijke: de verhouding van de individuele
mens tot de numineuze machten;
3. van cultus naar levensgevoel en de kracht van het geloof.
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3.16.2

(§ 49-2) V. Grønbech

a. Hij beschreef de gevoels- en gedachtewereld van de Germanen:
1. de verhouding tussen mens en familie (eer en vrede, kenmerken van de níðingr), die
wortelde in het heidense geloof;
2. de verhouding tussen mens en God, welke blijkt uit de gegevens omtrent het offer.
b. Kritiek De Vries:
Grønbech schrijft in algemene termen, zodat de beschouwing wat kleurloos is geworden.
c. Opmerkingen van De Vries:
Door de nadruk te leggen op de geloofsinhoud, wordt de mythologie minder belangrijk, omdat
deze gedeeltelijk het resultaat is van dichterlijke fantasie. Het gaat nu om het belang van het
geloof in het dagelijkse leven van de Germanen, wat een echter en zuiverder beeld geeft van
de religie dan de mythologie der dichters.
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3.16.3

(§ 50) Verder onderzoek naar het levensgevoel van de Germanen

1. G. van der Leeuw:
‘Phänomenologie’:
Een benadering vanuit de godsdienstwetenschap.
2. B. Kummer:
Hij gaf zelfs een ethische waardering van het heidendom. Belangrijk is dat hij de heidense
Germaan beoordeelde op grond van diens eigen levensgevoel.
3. Walther Gehl:
a. ‘Ruhm und Ehre bei den Nordgermanen’:
kritiek op de generalisaties van Grønbech.
b. ‘Der germanische Schicksalsglaube’:
geeft inzicht in de levenshouding van m.n. de held.
4. Walther Baetke en H. Hartmann:
Lexicologisch onderzoek naar religieuze woordgroepen, m.n. t.a.v. het heilige.
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3.17 Het evolutionistisch onderzoek
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3.17.1

(§ 51-1) Inleiding tot het evolutionistisch onderzoek

a. Met de tot nu toe gebruikte bronnen kwam het onderzoek niet meer verder. Daarom ging men
zich meer op de archeologische bronnen richten.
b. De archeologie was al bekend met de religieuze nalatenschap (m.n. graven) en de religieuze
veranderingen (m.n. t.a.v. de dodencultus) die hadden plaatsgevonden, dus opwaarts in de tijd.
c. De literaire bronnen laten de religieuze veranderingen zien in neerwaartse richting in de tijd.
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3.17.2

Karl Helm

a. (§ 51-2) Karl Helm:
’Altgermanische Religionsgeschichte’:
Hij voegde de archeologische en literaire lijnen samen; vergelijking van prehistorisch
materiaal met klassieke literatuur en Zuid-Germaanse gegevens.
b. (§ 52) Kritiek van De Vries:
1. Hij wil godsdienstwetenschap bedrijven, is betrouwbaar en biedt veel materiaal.
2. Onjuiste benaderingen:
i. Het geloof tijdens een bepaalde periode wordt beoordeeld op grond van het geloof van
een volgende periode.
ii. De bevolkingssamenstelling is volgens hem continu na de Bronstijd, wat de vraag is.
iii. Te groot vertrouwen in de bronnen, verkeerde conclusies t.a.v. de verbreiding van Thor
en Odin.
iv. Te snelle conclusies t.a.v. geloofsvoorstellingen op grond van grafvondsten.
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3.17.3

(§ 53) O. Almgren

O. Almgren heeft m.b.v. archeologie, volkskunde en vergelijkende godsdienstwetenschap de ZuidZweedse rotstekeningen als religieuze voorstellingen geduid, i.t.t. Karl Helm, die hierin ten
onrechte historische voorstellingen zag.
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3.17.4

(§ 54) Het onderzoek naar de religie van de Zuid-Germanen

Dit onderzoek is m.n. uitgevoerd door:
1. Karl Helm:
Overzicht van alle gegevens en kritisch begeleid.
2. S. Gutenbrunner:
‘Die germanische Götternamen der antiken Inschriften’:
Eveneens een kritisch overzicht van alle gegevens.
3. H. Vordemfelde (1923).
4. R. His (1929).
5. H. Meyer (1930).
6. K. Hauck (1954).
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3.18 Het nieuwe onderzoek naar de invloed van niet-Germaanse culturen en
religies
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3.18.1
(§ 55-1) Inleiding tot het nieuwe onderzoek naar de invloed van
niet-Germaanse culturen en religies
a. Het huidige onderzoek richt zich sinds O. Gruppe en Axel Olrik op invloeden van buiten, m.n. uit
Voor-Azië.
b. De Goten zouden de verbindende schakel zijn tussen Voor-Azië en de Germaanse gebieden.
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3.18.2

(§ 55-2) G. Neckel

a. ‘Baldrbuch’ (1920):
Elementen uit de cultus van Baldr en Freyr zouden uit West-Azië afkomstig zijn.
b. Kritiek van de Vries:
1. Zijn tekstkritiek is uitstekend.
2. Resultaat is toch onzeker:
i. Hij reconstrueert de oorspronkelijke oriëntaalse mythen.
ii. Overdracht uit het Nabije Oosten is te gecompliceerd.
iii. Gekunstelde scheiding tussen overdracht van cultus en overdracht van mythen.
iv. Ongegronde aanwijzing van de Thraciërs als middelaars.
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3.18.3

(§ 56-1) F.R. Schröder

a. F.R. Schröder probeerde verder door te dringen in de uit het Hellenisme afkomstige invloeden
op de Germaanse godsdienst.
b. Hij heeft gewezen op de grotere cultuurverbanden die hebben bestaan tussen de Germanen
en andere volkeren.
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3.18.4

(§ 56-2) Het onderzoek naar de oorsprong van het runenschrift

a. Tegenwoordig ziet men het belang van niet-klassieke middelaars:
1. via het Marcomannenrijk of langs de Rijn.
2. Marstrander en Hammarström:
het Etruskische alfabet als bron der runen;
3. Trautmann:
de Kimbren als middelaars (2e eeuw v. Chr.);
4. Askeberg:
via de Weichsel-Goten (2e eeuw na Chr.).
b. Conclusies:
1. Er zijn vele mogelijkheden van middelaars en perioden.
2. De Germanen hebben al sinds millennia vóór de jaartelling contacten met andere culturen
gehad, die teruggaan tot de IE oertijd.
3. Toch is de Germaanse religie een zelfstandige tak van het IE cultuurbezit.
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3.18.5

(§ 57) Kaarle Krohn

a. Kaarle Krohn (1922) heeft getracht de Edda-gedichten uit de ME Christelijke legenden te
verklaren.
b. Kritiek van De Vries:
1. Krohns theorie is onbewezen. Hij kan de Christelijke voorgangers van de heidense mythen
niet aanwijzen, alleen reconstrueren.
2. De Edda zou slechts amusementsliteratuur zijn, maar hij gaat voorbij aan de mythologische
invloed op de skaldenpoëzie.
3. Hij heeft geen oog voor de Oud-Noordse religie.
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3.18.6

(§ 58) Het onderzoek naar grotere cultuurverbanden

a. Tijdens de zoektocht naar en de herinterpretatie (H. Pipping) van bronnen heeft de wetenschap
meer oog gekregen voor de IE oorsprong van de Oud-Germaanse religie.
b. Wanneer de archeologie en de godsdienstwetenschap m.b.t. de IE verbanden vorderingen
maken, kunnen we meer te weten komen over de oorsprong van de Germaanse religie.
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3.18.7
(§ 59) Het onderzoek naar de IE verbanden met de Germaanse
religie
Door de archeologische vondsten kunnen we nu tot in de IE oertijd doordringen:
a. G. Wilke:
Als archeoloog neemt hij te snel een gemeenschappelijke IE religie aan. Maar gedachtegoed laat
zich niet zo gemakkelijk verspreiden als stoffelijke goederen.
b. F.R. Schröder:
1. Hij neemt invloed aan van het megalithische autochtone volk waarmee de IE Germanen
versmolten.
2. De Germaanse religie is een mengvorm van de geloofsvoorstellingen van beide volkeren.
3. De megalithische cultuur had een moederrechtelijke maatschappijvorm met
vruchtbaarheidsgodinnen (vergelijk de Nerthus-cultus en de Oorlog tussen Asen en Wanen).
c. Kritiek van De Vries:
1. F.R. Schröder laat nieuwe opvattingen zien.
2. Dat die opvattingen waar zijn, is niet aangetoond. Ze zijn hooguit mogelijk.
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3.19.1

(§ 60) Het onderzoek op basis van plaatselijke volksgebruiken

1. Nils Lid:
a. Hij meende dat de lagere mythologie de bron van het godengeloof was.
b. Kritiek van De Vries:
Lids methode is onbetrouwbaar en eenzijdig.
2. Otto Höfler:
a. Bepaalde volksgebruiken zouden zijn voortgekomen uit initiatieriten van geheime
mannenbonden waarin Wodan centraal stond. Hij zou de beschermgod van de jonge krijgers
zijn geweest.
b. Kritiek van De Vries:
i. Mannenbonden kunnen zeker onderdeel zijn geweest van de Oud-Germaanse cultuur.
ii. Uit de oude overlevering zijn echter geen overtuigende bewijzen daarvoor.
3. Robert Stumpfl:
a. Het ME drama zou uit de cultusspelen der Germanen zijn ontstaan.
b. Kritiek van De Vries:
Stumpfl is te eenzijdig, maar heeft wel gedeeltelijk gelijk.
4. Richard Wolfram:
a. Wolfram onderzocht de zwaarddans, die ontstaan zou zijn in de mannenbonden.
b. Kritiek van De Vries:
Een vruchtbare aanvulling op de kennis over de inwijding van jongelingen in de
mannenbonden.
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3.19.2
(§ 61) Het onderzoek op basis van IE gebruiken en de IE
gedachtewereld
1. V. Rydberg (ca 1880):
Ondanks gebreken vindt hij weer bijval.
2. K. Kerényi:
Bepaalde mythen komen uit de menselijke ervaring voort.
3. Leopold von Schroeder:
Bepaalde Germaanse gebruiken m.b.t. de cultussen van de zon, het vuur en de vruchtbaarheid
vergelijkt hij met Oud-Indische en Oud-Griekse riten.
4. Georges Dumézil:
a. De gandharva’s en de Centauren komen voort uit maskerfiguren van de jaarfeesten der
mannenbonden.
b. Kritiek van De Vries:
i. Bovenstaande hypothese is niet bewezen.
ii. Dumézil heeft wel de grondstructuur van het religieuze denken aangewezen.
iii. Veel mythen blijken oeroud erfgoed.
5. Waldemar Liungman:
a. Uitvaartgebruiken bij de Germanen zouden uit het Nabije Oosten komen.
b. Kritiek van De Vries:
niet overtuigend.
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4.1 (§ 62) Inleiding tot de prehistorische perioden
a. In de oudste literaire overlevering komt de Germaanse godsdienst over als een hoog
ontwikkelde religie en niet die van een natuurvolk.
b. De Germaanse godsdienst heeft zich dus ontwikkeld in de prehistorische periode. Helaas zijn de
gegevens uit die tijd zeer schaars en eenzijdig:
1. Grafvondsten zeggen hooguit iets over voorstellingen rond de dood. Bovendien zijn de
begeleidende gebruiken misschien ontleend.
2. De rotstekeningen zijn belangrijker t.a.v. de godencultus en het godsgeloof, evenals
vondsten als de bracteaten, de offerketel van Gundestrup en de cultuswagen van
Dejbjerg.
c. Na het begin van de jaartelling ontstaan er schriftelijke bronnen m.b.t. de Zuid-Germanen. De
Noord-Germanen blijven nog in de prehistorie, waarbij vooral de archeologie van belang is.
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4.2.1 (§ 63) Het Paleolithicum
a. De Noord-Europese Kjøkkenmøddinger-cultuur (9000 – 5000) heeft geen graven opgeleverd.
Wel zijn van de gevonden skeletten de schedels beschadigd of weggenomen.
b. De lichamen van de overledenen zijn misschien in hun woning achtergelaten, zonder begrafenis.
Dit en het feit dat de lijken beschadigd zijn, duiden misschien op angst voor de doden. Door de
schaarste der vondsten kunnen geen conclusies getrokken worden.
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4.2.2 Het Neolithicum (4000 – 1500)
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4.2.2.1 (§ 64) De megalithische grafcultuur
a. Periode der Spitznackenäxte (4000 – 2500):
Eenvoudige begraving.
b. Periode der megalithische graven (2500 – 2000):
Er waren grafkamers gebouwd van grote stenen, die het ijs in de ijstijd heeft meegevoerd. Het
gebied omvat de Noord-Duitse laagvlakte van Nederland tot de Elbe en Zuid-Zweden en
Denemarken.
c. Er zijn twee hoofdvormen:
1. De dolmens (de. dysse), een kleine grafkamer van ca 1,5 x 1,5 m, oorspronkelijk overdekt
met een heuvel.
2. De hunebedden (de. jættestuer, zw. jättestugor of gånggrifter) van 10 à 12 m met
toegang, eveneens overdekt met een heuvel. Het is een massagraf (voor soms wel 100
lijken) van een heersende familie. Deze grafvorm komt langs de Atlantische kust voor en is
afkomstig uit het zuiden.
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4.2.2.2 (§ 65) Verklaringen t.a.v. de megalithische grafbouw
1. Karl Helm:
Het stenen graf moet het lijk beschermen tegen de schadelijke buitenwereld.
2. Sverdrup:
Het stenen graf moet de buitenwereld beschermen tegen de gevaarlijke dode.
3. De Vries:
Er is sprake van een vorm van voorouderverering:
a. Grafgiften en vuren voor de dode.
b. De doden waren leidende figuren die niet vijandig waren.
c. Men dacht de doden als ‘levende lijken’.
d. (§ 66-1) Als familiegraf voor een lange periode blijkt uit deze grafvorm een grote sociale
organisatie.
e. (§ 66-2) De vuurplaatsen in de graven duiden op een dodencultus, waarvan het graf het
centrum was. Het graf is a.h.w. een klein huis of tempel.
f. (§ 67) Uit de oriëntatie van het graf kan men afleiden dat de localisering van het dodenrijk
in het noorden hiermee overeenstemt. Vergelijk:
i. Gr. ενερθε ‘van onderen’, misschien verwant met ‘noorden’.
ii. De ‘hel’ is eigenlijk een onderaards vertrek, irs. cuile ‘kelder’.
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4.2.2.3 (§ 68) Steenkistgraven
a. Vanaf 2000 v. Chr. raakten de steenkistgraven in zwang, die kleiner waren dan de
megalithische graven (2,5 x 4 m).
b. In Zweden en Noorwegen liep deze bijzettingsvorm tot in de oudere Bronstijd door. De
mannengraven bevatten dolken, sporen en pijlpunten.
c. De verklaring is onzeker, maar moet een sociale achtergrond hebben.
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4.2.2.4 (§ 69) Eenpersoonsgraven met houten kamer
a. Gedurende het hele Neollithicum bestonden vooral in Jutland eenpersoonsgraven met houten
kamer, waarover een heuvel opgeworpen werd.
b. De grafgiften bestonden o.a. uit snoerkeramiek en strijdbijlen.
c. Een verklaring is er niet:
1. Met indoeuropeanisering heeft de grafvorm niets te maken. Het is wel een algemeen
Europese begrafeniswijze.
2. Ook is geen sprake van een losser wordende familieband.
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4.2.2.5 (§ 70) Voorstellingen rond de dood bij de kleinere graven
a. De voorstelling van een dodenrijk buiten het graf werd door de kleinere graven versterkt.
b. Probleem van de vrees voor de doden:
1. Door een toenemende vrees voor de doden begroef men het lijk in een eenpersoonsgraf,
zodat het minder kwaad kon aanrichten (Eén lijk is zwakker dan een verzameling.).
2. De hurkhouding met sterk gebogen ledematen lijken dit te bevestigen (boeiing van het lijk).
3. Maar de oudere lighouding is de slaaphouding met licht gebogen ledematen, die niets met
vrees te maken heeft.
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4.2.2.6 (§ 71) Religieuze voorstellingen uit het latere Neolithicum
1. Vruchtbaarheidsvoorstellingen:
a. Er zal zeker een landbouwcultus geweest zijn:
i. Afbeeldingen van een rad of ronde schijf duiden op de zon.
ii. Afbeeldingen van bijlen (ook dubbele bijlen) die door hun afwijkende afmetingen een
cultische betekenis hebben.
b. Een fallische cultus is waarschijnlijk, maar niet bewezen.
2. Offerhandelingen:
a. Vuurstenen werktuigen als votiefgeschenk uit Morast.
b. Eiken stam op een steenhoop uit Skjelmoor (de. Skjelmose, Vranum) lijkt te wijzen op paalof stamverering.
c. Dolk in de schedel van een jong paard uit Ulltorpå wijst op een offerslachting.
3. Magie:
Neolithische rotstekeningen in Noorwegen en Noord-Zweden duiden op jachtmagie. Ze hangen
samen met de Paleolithische rotsschilderingen uit ZW-Europa.
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4.3.1 Lijkverbranding in Scandinavië
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4.3.1.1 (§ 72) Inleiding tot de lijkverbranding in Scandinavië
a. Vanaf de oude Bronstijd (ca 1500 v. Chr.) kwam langzamerhand de lijkverbranding in zwang,
vooral na 1000 v. Chr. Er is geen verband met indoeuropeanisering.
b. De as en de resten van de beenderen werden in een urn bewaard.
c. Bijzetting van lijken in een houten kist in een heuvelgraf bleef lang bestaan. De beroemde Kung
Björns Hög (3 km ten ZW van Uppsala) bevatte ook onverbrande dieren- en zelfs mensenbotten,
die misschien duiden op rituele maaltijden en weduweverbranding.
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4.3.1.2 (§ 73) Lijkverbranding en geloofsvoorstellingen
Het valt niet aan te nemen dat andere geloofsvoorstellingen lijkverbranding hebben bevorderd:
1. De nieuwe zede is van buiten af overgenomen en is slechts een nieuwe mode.
2. De overgang van Neolithicum naar Bronstijd verliep geleidelijk.
3. Lijkverbranding en begrafenis bleven lang naast elkaar bestaan.
4. Men bleef grafgiften meegeven, zodat een voorstelling van verlossing van de ziel uit de
gebondenheid aan het aardse bestaan niet logisch is.
5. Ook verbranding uit vrees voor de dode is niet aannemelijk, omdat men geen angst hoefde te
hebben voor de eigen dode familieleden.
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4.3.1.3 (§ 74) Oorsprong van de lijkverbranding en zielsvoorstelling
a. Mogelijke wijzen waarop de lijkverbranding in het land van oorsprong ontstond:
1. Lijkverbranding betekent snelle conservering door een sneller vergaan van het lichaam.
2. Niet waarschijnlijk is lijkverbranding als praktische dodenbehandelingsmethode door
nomadenstammen.
3. Toevallige verbranding door de vuren in de megalitische graven kan leiden tot gewoonte,
zodat overneming van buiten niet noodzakelijk is.
b. Door de lijkverbranding kan zich de ziel van de dode los van het lichaam denken, waardoor weer
hiernamaalsvoorstellingen kunnen zijn ontstaan. Toch is een zuivere zielsvoorstelling niet
aannemelijk.
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4.3.2.1 (§ 75) Inleiding tot de rotstekeningen van Zuid-Noorwegen en ZuidZweden
a. De rotstekeningen zijn gemaakt op vlakke, bijna horizontale steenblokken. De getekende
wapens wijzen op de Bronstijd.
b. De getekende figuren lijken soms bij elkaar te horen of zijn willekeurig.
c. Meest voorkomende voorstellingen:
1. mensen;
2. dieren;
3. schepen;
4. wagens;
5. ploegen.
d. Ze duiden op een hoog ontwikkelde landbouwtechniek en dito technische vaardigheden.
e. Historiserende verklaring van de rotstekeningen:
1. Theorie van de beeldkroniek:
Afbeeldingen van bepaalde gebeurtenissen:
i. Schepen duiden op Viking-tochten.
ii. Dieren tezamen met mensen duiden op jachtscènes.
2. Kritiek van De Vries:
i. De inspanning van het steenhouwen staat niet in verhouding tot het belang van
beeldkroniek.
ii. Er staan ook veel niet-roemrijke daden afgebeeld, ploegscènes, voetzolen of cirkels.
iii. De wanorde van de afbeeldingen staat een historische voorstelling in de weg.
iv. Dit geldt ook voor het over elkaar heen tekenen van voorstellingen.
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4.3.2.2 (§ 76) De religieuze verklaring van de rotstekeningen
Het ligt voor de hand alle voorstellingen als religieus van aard te zien, en niet enkele. Er lijkt vooral
verband met de dodencultus:
a. De tekeningen in graven lijken op de rotstekeningen:
1. Grafheuvel van Kivik (Schonen, gevonden in 1748) uit de oude Brontijd:
Door duiding van de graftekeningen kunnen de rotstekeningen beter verklaard worden.
2. Voorbeelden van overeenkomstige tekeningen zijn schaalachtige verdiepingen.
b. Kritiek van De Vries:
ad a.2:
1. zw. älvkvarnar: schaalachtige holten in rotsen.
2. Dodencultus is mogelijk:
i. Ze zijn ook in verscheidene graven gevonden.
ii. In Finland en Estland worden de schaalachtige verdiepingen bij brandgraven gevonden.
iii. Offers in de schalen tot in de moderne tijd duiden ook op een dodencultus.
3. Dodencultus is echter niet bewezen, want er zijn ook andere mogelijkheden:
i. Serner:
Opvang van regenwater tegen boze machten zoals in Frankrijk (maar dit geldt niet voor
Germaans gebied).
ii. Clemen:
Schalen zijn zonnesymbolen.
iii. Rivett-Carnac:
Schalen zijn vruchtbaarheidssymbolen zoals in India.
iv. De Vries:
(1) Schalen zijn gevormd door rituele boring, dus een cultische handeling:
(a) Oorspronkelijk de gewone doorboring van bijlen.
(b) Later ontstond de rituele doorboring, getuige:
(i) halfdoorboorde bijlen;
(ii) gebroken bijlen, die opnieuw doorboord werden.
(c) Bijlen warren religieuze voorwerpen.
(2) De schalen komen vaker op rotsen voor dan in graven.
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4.3.2.3 (§ 77) Voetafdrukken bij de rotstekeningen
a. De uitgehouwen voetafdrukken kunnen alleen maar religieus van aard zijn. Ze worden overal ter
wereld gevonden, bijv. in Bretagne en India (Boeddha’s voetafdrukken).
b. Norden (1934):
Goddelijke voetsporen: een god werd aan zijn voeten (ιχνια ποδων) herkend in de klassieke
oudheid.
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4.3.2.4 De rotstekeningen als voorstellingen van cultushandelingen
a. (§ 78-1) Almgren richtte zich op de afgebeelde scènes, die hij als cultushandelingen m.b.t. de
vruchtbaarheid ziet:
1. dansende mensen;
2. lurenblazers;
3. adoranten;
4. ploeg met trekdieren en mensen;
5. schepen op een onderstel;
6. strijdende mannen;
7. heilig huwelijk.
b. (§ 78-2) De schepen passen in deze vruchtbaarheidscultus:
1. de schepen dragen schijf- of radvormige symbolen, waarschijnlijk zonnesymbolen;
2. grote, bewapende menselijke figuren;
3. rechtopstaande bijlen;
4. bomen die op de schepen staan; vergelijk:
i. Kretensisch-Myceense afbeeldingen;
ii. Mei-bomen;
5. Nehalennia met een schip;
6. Gesta Abbatum Trudonensium:
In 1133 werd nog een schip op wielen vervoerd van Aken en Maastricht naar Tongeren. De
scheepsprocessie is voortgezet in het carnaval.
c. (§ 79-1) Bedoeling van de afgebeelde cultushandelingen:
Het bevorderen van de vruchtbaarheid was zo belangrijk voor de samenleving dat men grote
moeite wilde doen om op bepaalde tijden de cultushandelingen in steen vast te leggen ten
einde de werkzaamheid van de rite te bestendigen.
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4.3.2.5 (§79-2) Zonnesymbolen en handen bij de rotstekeningen
a. De scènes met een zonnerad hebben een magische betekenis:
1. De zon wordt als schijf of rad afgebeeld. Vergelijk:
i. afbeelding uit de steengroeve bij Bad Dürkheim (3e eeuw na Chr.);
ii. de Wepelrot uit Saterland is een van wilgetenen gevlochten zonnerad dat in processies
werd meegedragen en heil bracht.
2. door een man omhooggehouden;
3. op een wagen geplaatst en omgeven door adoranten (zie ook 4.3.3);
4. zwevend boven een schip; vergelijk de wijdverbreide voorstelling van de zonneboot;
5. zonneschijf met handen (zie ook b);
6. zonneschijf als romp van een mensenfiguur. Mogelijke verklaringen:
i. krijger met schild;
ii. gepersonifieerde zon;
iii. De Vries:
officiant die bij een processie een zonnerad draagt.
b. De
1.
2.
3.

afgebeelde handen hebben misschien ook een magische betekenis:
zonneschijf met handen die waarschijnlijk een heilend gebaar voorstellen;
de grote hand van een bijlzwaaiende goddelijke figuur;
personen met twee grote omhooggeheven handen, eveneens op:
i. urnen uit de late Bronstijd;
ii. runensteen van Krogsta;
iii. vergelijk Griekse voorstellingen van de
(1) heilbrengende hand van Eileithyia;
(2) beschermende hand van Zeus.
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4.3.3.1 (§ 80) Vondsten van zonnewagens
1. De
a.
b.
c.

zonnewagen uit het Trundholm-moeras:
gevonden in 1902.
oude Bronstijd (dateringen variërend van 1600 – 1000 v. Chr.).
voorstelling:
i. paard en wagen op zes wielen;
ii. zonneschijf met spiraalornamentiek, die oorspronkelijk door een teugel verbonden was
met het paard.
d. naar buitenlands voorbeeld gemaakt:
i. paard valt buiten de ornamentele Bronstijd-stijl;
ii. Griekse (Mycene en Syros) voorbeelden van paard en zonnewagen.

2. Tågaborgshöjden (Zweden):
bronzen paarden, wagens en schijf.
3. Premnitz (Duitsland):
kan met afbeelding van waarschijnlijk een zonnewagen.
4. Grabau (Duitsland):
gezichtsurn met paard, wagen en schijf.
5. Eskelhem (Gotland):
bronzen schijf, waarschijnlijk door echt paard getrokken.
6. Härnevi (bij Enköping, Zweden):
zonneraderen met ringen.
7. Balkåkra (Zweden):
zonneschijf met band en raderen, waarschijnlijk uit Donau-gebied.
8. Haschendorf (Oostenrijk):
identieke vonst.
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4.3.3.2 (§ 81) Bedoeling en betekenis van de zonnewagens
a. Betekenis van het rad:
1. Het rad als voorstelling van de maan:
i. De Germanen kenden het maanjaar als tijdrekening.
ii. Het rad van Trundholm stelt zowel de zon (de gouden kant) als de maan (de bronzen
kant) voor.
iii. Er staan een groep van 9 en een groep van 27 cirkels op (maantijdrekening).
iv. De Vries:
De bronzen kant is mogelijk slechts de van de toeschouwers afgewende zijde.
2. Het rad als voorstelling van de zon blijft het meest waarschijnlijk.
b. Bedoeling van de zonnewagen:
1. De Trundholmer wagen is waarschijnlijk
i. een votiefgave en
ii. een nabootsing van een echte zonnewagen die in processie door het land werd
getrokken ter bevordering van de zonnekracht.
2. De rotstekeningen laten ook zonnewagens zien.
3. De paarden zijn dus slechts trekdieren.
c. Het paard van de zonnewagen:
1. slechts middel ter voortbeweging.
2. zonnepaarden der (latere) mythologie:
i. mogelijk ontstaan uit het trekdier;
ii. paarden zijn wel verbonden met de zonnecultus in Europa;
iii. Ṛg Veda:
Het paard Etaśa trekt het zonnerad langs de hemel.
d. De vraag naar een verband met een zonnegod:
1. Er zijn geen aanwijzingen voor het bestaan van een zonnegod of antropomorfe zon in deze
periode:
i. In de historische tijd treedt geen duidelijke zonnegod naar voren.
ii. De zon wordt als schijf afgebeeld.
2. Wel stelde men zich de zon voor als een wiel dat langs de hemel voortbewoog.
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4.3.4 (§ 82) De bijl als cultussymbool
a. Scandinavië:
1. Rotstekeningen:
los afgebeeld of in de hand van een persoon;
2. Kivik-graf:
grote bijlen;
3. Andere graven in de late Bronstijd:
als votiefgeschenk;
4. Van Steentijd tot Viking-tijd in Zweden:
barnstenen bijlen als sieraad aan halskettingen.
b. Nabije Oosten:
1. Paleis van Nebukadnezar (2e millennium):
Hurritisch-Hettitische god Teshub met dubbele bijl en bliksemschicht;
2. Syrië:
i. god Hadad met dubbele bijl;
ii. Jupiter Dolichenus met bijl, verspreid door het Romeinse rijk.
c. Klein-Azië:
1. de Carische Zeus Labrandeus of Stratios met dubbele bijl;
2. de Lydische koning Kandaules met de dubbele bijl volgens de mythe;
3. Munten uit Tenedos met dubbele bijl.
d. Europa:
1. Rome:
bidental, een bliksemsymbool, verbonden met de dubbele bijl;
2. Griekenland:
Zeus Amphitryon, de god van de donderhamer, eveneens verbonden met de dubbele bijl;
3. Litouwen:
Aeneas Sylvius de Piccolomini: hamer als embleem van de zonnegod.
e. Conclusies:
1. De verschillen tussen de diverse bijl- en hamersymbolen zijn klein. M.n. de dubbele bijl is
een religieus voorwerp.
2. De desbetreffende god in Azië is een hemelgod.
3. Bij de Germanen heeft de eenzijdige bijl de voorkeur.
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4.3.5 (§ 83) Houten en bronzen beeldjes
a. Houten idolen die door natuurlijke vorm antropomorf en fallisch zijn, duiden op een
vruchtbaarheidscultus en antropomorf gedachte goden (m.n. uit Denemarken (Broddenbjerg
Mose)).
b. Bronzen vrouwenbeeldjes met halsring en gehoornde beeldjes lijken import, maar duiden
eveneens op antropomorf gedachte goden.
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4.3.6 (§ 84) Cultushandelingen
a. Rotstekeningen:
1. scheepsprocessie;
2. ritueel ploegen;
3. huwelijksvoltrekking.
b. Trundholmer zonnewagen:
processie met zonnewagen t.b.v. de vruchtbaarheid.
c. Houten idolen t.b.v. de vruchtbaarheid.
d. Kivik-graf:
Afbeeldingen van gecompliceerde cultushandelingen, maar inhoudelijk moeilijk te duiden.
Mogelijkheden:
1. rituele vuurboring met muzikanten;
2. offerketel, omgeven door priesters;
3. rituele paardenrennen en paardenstrijd;
4. cultushandelingen vóór een heiligdom.

Oud-Germaanse religie - De prehistorische perioden - De Bronstijd

4.3.7 (§ 86) Offergebruiken
a. Paarsgewijze offergaven:
Opvallend is dat voorwerpen telkens als paar optreden als offergeschenk, bijv. halsringen en
luren, schalen en bijlen. Het offergebruik eiste dat blijkbaar.
b. Offerbronnen:
1. Budsene Have (Denemarken):
bron met houten wand, waarin twee ketels met gordelversiering, armringen en
dierenbotten; bepaalde delen van de dieren waren geofferd;
2. Lejre-bron (bij Kallundborg, Denemarken; een dergelijke offerbron met die naam in de
omgeving van Kalundborg is niet te vinden in de literatuur, Berends);
3. Östra Vemmerlöv (Zweden; De Vries schrijft Vemmelöv):
botten van dieren en schedels van vier mensen, dus mensenoffers;
4. Gouden schalen, die op diverse plaatsen gevonden zijn, zijn waarschijnlijk geen
cultusvoorwerpen.
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4.3.8 De goden in de Bronstijd
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4.3.8.1 (§ 87) Het probleem van het antropomorfisme van de goden in de
Bronstijd
Op de rotstekeningen komen grote, fallische, menselijke figuren voor, die vaak een wapen dragen:
a. Voorbeelden:
1. Kalleby (Tanum):
figuur op een schip, die een bijl en kleine menselijke figuur omhooghoudt, naast een grote
speer;
2. Backa (Brastad):
figuur die een bijl draagt;
3. Litsleby (Tanum):
figuur die een speer draagt.
b. Betekenis:
1. Er is geen sprake van carnavalpoppen, zoals reuzen, een primitieve vruchtbaarheidscultus
(zonder goden) of officianten van een processie.
2. De Vries:
De figuren kunnen het best als vertegenwoordigers van bovennatuurlijke machten gezien
worden. Het geloof in persoonlijke goden is in de Bronstijd goed mogelijk.
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4.3.8.2 (§ 88) Identificatie van de goden van de Bronstijd
a. De Germanen uit de Bronstijd kenden wellicht de volgende goden:
1. de hemelgod *Tīwaz, de met zekerheid enige gemeenschappelijke IE god (skt. Dyaus pitṛ,
gr. Zeus pater, lat. Jupiter);
2. Thor, die overeenkomt met de bijl- of hamerdragende figuur, m.n. degene die het
huwelijkspaar inzegent (vgl þrymskviða);
3. Odin, die overeenkomt met de speerdragende figuur;
4. Freyr, die overeenkomt met de fallische figuur;
5. Ullr, die overeenkomt met de boogdragende figuur.
b. Opmerkingen van De Vries:
1. Wanneer de Germanen *Tīwaz kenden, kunnen ze ook andere goden gekend hebben.
2. Uit de vergelijking met de IE mythen blijkt ook een godensysteem met afzonderlijke
werkingsgebieden.
3. De goden worden geassocieerd met:
i. de vruchtbaarheid;
ii. natuurlijke fenomenen als donder en zon.
4. De Germanen kunnen best een vruchtbaarheidscultus gehad hebben, zoals andere IE volken.
De scène van de boogschutter en het huwelijkspaar is misschien een heilig huwelijk.
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4.3.8.3 Het verband tussen de religie van de Noord-Germanen in de Bronstijd en
de religie van de Lappen
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4.3.8.3.1 (§ 89) Argumenten voor een ontlening van Germaanse goden door de
Lappen
1. De Lapse religie heeft zich ontwikkeld:
a. Oorspronkelijk:
Eenvoudige dodenverering en berencultus, zoals alle Fins-Oegrische volken.
b. 17e –18e eeuw, tijd der missionarissen:
Ze kenden antropomorfe goden aan wie geofferd werd.
2. Næro-handschrift over de Lapse religie:
Offers van:
a. levende dieren:
i. rendieroffer;
ii. paardenoffer;
iii. geitenoffer;
iv. hondenoffer;
v. kattenoffer;
vi. offers van hanen en andere vogels;
b. voorwerpen:
i. hamers voor Thor, de dondergod;
ii. hakken en spaden voor Waralden Olmay, de korengod;
iii. scheepsafbeeldingen voor Bieka Galles, de stormgod;
iv. menselijke beelden voor Ruttu, de dodengod;
v. Satans beeld (Mubenaimo) voor Satan;
vi. zonneafbeeldingen voor Paive, de zonnegod;
vii. spindels voor de godinnen;
viii. bogen en pijlen voor Leibolmai, de god van de jacht.
3. Conclusies:
a. De Germanen uit de Bronstijd offerden voorwerpen, wat met de Lapse gebruiken
overeenstemde:
i. De Trundholmer zonnewagen tgo. de zonneïmitaties voor de god Paiva (zie 2.b.vi).
ii. Het bootoffer uit Nors tgo. de scheepsafbeeldingen voor Bieka Galles (zie 2.b.iii).
iii. Offerbijlen tgo. de hamers voor Thor (zie 2.b.i).
b. De positie van het offerpaard en het offerkoren verraadt de vreemde herkomst: beide
producten moesten gekocht, dus ingevoerd, worden.
c. De genoemde offerdieren zijn typisch Noord-Germaans.
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4.3.8.3.2 (§ 90) Argumenten tegen ontlening van Germaanse goden door de
Lappen
1. De Lappen kochten offerpaarden van buiten, juist omdat ze kostbaar waren. De cultus hoeft
niet overgenomen te zijn.
2. Tijdstip van vermeende invoering van de nieuwe offergave:
a. het paard:
elke mogelijke periode;
b. de kat:
na de Bronstijd;
c. voorwerpen:
sinds de Bronstijd.
3. De Lappen hebben als arm volk geen kostbare offerrituelen verricht, maar eenvoudige gaven
gebracht.
4. De Lapse cultusgebruiken waren ook eenvoudig, vergeleken met de Germaanse religie (Kivikgraf en Trundholmer wagen).
5. De messingringen die de Lappen op Nieuwjaarsdag in een bron werpen (zonneoffer), wijzen niet
naar de Bronstijd, maar slechts naar hun glans die belangrijk was.
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4.3.8.3.3 (§ 91) Het gebruik van het fallische beeld bij de Germanen en Lappen
a. Ol. Graan:
Beschrijving van een offerhandeling bij de Lappen t.b.v. de gezondheid en vruchtbaarheid
van de rendierkudde:
1. slachting van het offerdier en begraving van botten en hoorns;
2. plaatsing van Weraldin Ollma, een houten fallisch godenbeeld, in het graf van het offerdier,
en aanbinding aan het beeld van een membrum genitale;
3. de offerdag was 21 september tijdens de bronsttijd van de rendieren.
b. De fallische god bij de Noord-Germanen:
1. plaatsing van fallische beelden in steenhopen, waaronder het graf van de offerdieren lag;
2. Freyr is de fallische god, bekend uit de tempel van Uppsala.
c. Conclusies:
1. Magnus Olsen:
i. Hij verbindt de Zweedse plaatsnaam Harestad (< Harundarstafr) met het houten
fallische godenbeeld der Lappen.
ii. Het Noord-Germaanse offergebruik is verder ontwikkeld (steenhoop) dan het Lapse.
2. De Vries:
i. De Lappen kunnen het offergebruik overgenomen hebben.
ii. Het Lapse gebruik hoeft niet zo oud te zijn en kan gedegenereerd zijn.

Oud-Germaanse religie - De prehistorische perioden - De Bronstijd - De goden in de Bronstijd - Het verband tussen de religie
van de Noord-Germanen in de Bronstijd en de religie van de Lappen

4.3.8.3.4 (§ 92) Het belang van de Lapse religie voor het onderzoek naar de
Germaanse religie
De Lapse religieuze voorstellingen dragen nauwelijks bij aan de kennis van de Germaanse
religie:
a. De cultus van de fallische idolen noch de afbeeldingen van goden op tovertrommels vergroot het
inzicht.
b. De Lapse godennamen kunnen ook in de historische tijd ontleend zijn.
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4.3.9 (§ 93) Magie in de Bronstijd en daarna
Uit verschillende bronnen blijkt het bestaan van magische gebruiken:
1. Maglehøj (Frederikssund, Denemarken):
een bronzen vat uit een grafheuvel (1000 – 800 v. Chr.), bevattende ogenschijnlijk nutteloze
voorwerpen, zoals delen van dieren, een lijsterbestak en een zwavelsteen.
2. Lyngby (Denemarken):
een leren zak uit een graf (Bronstijd) met gelijksoortige voorwerpen en een leren
‘medicijntasje’.
3. Blidegn (Denemarken):
leren zak of toverbuidel.
4. Kormáks saga:
zakje met kruiden, aan de hals gehangen.
5. Sigrdrifumál:
toverzak met delen van dieren, glas en goud, en een runentekst.
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4.4 De IJzertijd
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4.4.1 (§ 94) Inleiding tot de IJzertijd
De religies van de Noord-Germanen en de Zuid-Germanen in de IJzertijd moeten afzonderlijk
behandeld worden, omdat:
1. ze van elkaar verschillen (In de Bronstijd komen deze door de schaarse bronnen niet goed tot
uiting.);
2. de historische periode in de Zuid-Germaanse IJzertijd eerder begon (begin jaartelling) dan die
van de Noord-Germaanse IJzertijd (9e eeuw).
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4.4.2 De Zuid-Germaanse verhoudingen
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4.4.2.1 (§ 95) Inleiding tot de Zuid-Germaanse verhoudingen
a. Op geestelijk gebied verliep voor de Noord-Germanen de overgang van Bronstijd naar IJzertijd
geleidelijk.
b. De Zuid-Germanen ondervonden echter invloed van de opkomende macht der Kelten.
c. Typering van de IJzertijd in Midden-Europa:
1. Hallstatt-periode (900 - 450 v. Chr.):
de Illyriërs als dragers van de cultuur;
2. La Tène-periode (450 – begin jaartelling):
de Kelten als dragers van de cultuur:
i. gebied:
Zuid-Duitsland tot in Oostenrijk;
ii. In Oostenrijk ontmoetten ze de Illyriërs van wie ze het ijzer leerden kennen.
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4.4.2.2 (§ 96) Geschiedenis van de opkomst der Kelten en hun verhouding met
de Germanen
a. Verspreiding van de Kelten vanuit Zuid-Duitsland:
1. 700 – 600: Oost-Frankrijk;
2. 600 – 500: Frankrijk, Spanje en Noord-Italië;
3. 400
: Groot-Brittannië en Po-vlakte;
4. 300 – 200: Balkan, Griekenland (Delphi) en Klein-Azië (Galaten-rijk).
b. Verspreiding van de Germanen zuidwaarts:
1. eerst : tot Middelgebergte;
2. 700
: tot de Rijn;
3. daarna: België en Noord-Frankrijk. Deze Germani Cisrhenani ondervonden Keltische
culturele invloed.
c. Theorieën over de bepaling door de Kelten van het Middelgebergte als noordgrens:
1. Door de druk vanuit het noorden kon het Keltische bevolkingsoverschot alleen andere
richtingen op, waarvan de zuidelijke aantrekkelijk waren.
2. Monopolisering door de Kelten van de handel en dus de beheersing van de handelsroutes:
i. Na de verkrijging van de controle over de Rhône-handel en de Po-handel (barnsteen)
waren de Kelten rond 600 heer en meester in Midden-Europa.
ii. De Kelten hadden zelf de beschikking over het ijzer:
(1) Dit vergrootte hun macht.
(2) Oude handelswegen naar koper en tin werden verlaten.
iii. Het Germaanse noorden werd pas na voltooiing van de machtsuitbreiding (de greep op
de handel) voorzien van ijzer, nl. vanaf de 5 e eeuw v. Chr.
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4.4.2.3 (§ 97) Bewijzen van Keltische invloed op grond van woordontleningen
Mogelijke ontleningen van religieuze termen:
1. os. nimidas ‘woudheiligdom’, vergelijk gall. nemeton, oiers nemed. Waarschijnlijk ontleend,
ondanks gemeenschappelijk IE etymologie.
2. got. rúna: geen bewijs voor ontlening uit kelt. rún ‘geheimenis’.
3. got. wóþs ‘woedend, bezeten’, on. Óðr kan samenhangen met gall. (plur.) ουατεις, oi. fáith
‘profeet, dichter’, maar ook met lat. vates ‘ziener’ ; dus geen ontlening.
4. Donar is algemeen Germaans: geen ontlening.
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4.4.2.4 (§ 98) Oost-Europese cultuurinvloeden op de Germanen
1. Via de Kelten en Illyriërs kwamen de Germanen in aanraking met Oost-Europa:
De dierornamentiek kwam uit het Zuid-Russische steppengebied en de Kaukasus. Bewijzen voor
invoering van godentypen als Wodan, Donar en Baldr zijn er niet.
2. Volksverhuizingstijd:
Opleving van het Bronstijd-gebruik van de weduweverbranding (dus misschien geen overneming
uit Zuid-Europa).
3. Viking-tijd:
a. Boeddhistische afbeelding op Gotland.
b. Atlamál:
de Droomstrofen, vgl. een Byzantijns dromenboek;
c. mythen van Freyr en Baldr, vgl. Klein-Aziatische cultussen;
d. sage van Wieland, de smid, vgl. de Griekse Daedalus-sage;
e. Loki, vgl. Prometheus en Amiran (zie § 508).
4. Conclusie:
Religieuze beïnvloeding van de Germanen vanuit het Oosten lijkt minimaal.
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4.4.2.5 (§ 99) Geschiedenis van de swastika
a. Verbreiding van de swastika als religieus symbool:
1. ca 2500 v. Chr.: Indus-dalbeschaving.;Vandaar naar Zuid- en Oost-Azië.
2. weinig populair in Mesopotamië, Egypte en Kreta;
3. na 1100 v. Chr.: zeer populair in Griekenland en Italië (zuiver decoratief);
4. 1e millennium v. Chr.: op Germaanse urnen als decoratie;
5. 4e eeuw v. Chr.: op Saksische urn als religieus zinnebeeld;
6. Volksverhuizingstijd: algemeen religieus symbool.
b. De oorsprong van de swastika en zijn verbreiding naar de Germanen:
1. De swastika is waarschijnlijk van IE oorsprong:
i. De swastika werd via IE volken Europa binnengebracht, want de Semitische volken
kenden het symbool nauwelijks.
ii. Salzmünder cultuur (Midden-Duitsland), Neolithicum, kent reeds de swastika.
2. De Germanen namen het symbool misschien van de Thraciërs over, die munten hadden met
swastika’s of ‘triskelen’.
c. Betekenis en vorm van de swastika bij de Germanen:
1. De swastika is een vierspakig zonnerad dat van links naar rechts rolt, hetgeen de
buitenste lijnen aangeven.
2. De Germaanse Bronstijd:
i. kende reeds een eigen zonneradsymbool;
ii. enkele op swastika’s lijkende tekens
(1) op ketels en potten als versiering;
(2) niet op rotstekeningen;
(3) vorm: met spiraalarmen.
3. Vanaf de IJzertijd:
de gehaakte swastika.
4. Latere perioden:
i. gebruikt als geluksteken (magisch);
ii. geassocieerd met Thor (religieus).
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4.4.2.6 Dodenbehandeling in de IJzertijd
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4.4.2.6.1 (§ 100) Dodenbehandeling bij de oostelijke Germanen
a. De
1.
2.
3.

dodenbehandeling:
Lijkverbranding, ontstaan in de Bronstijd, blijft bestaan tot de Christelijke periode.
Begrafenis van het lijk: geïntroduceerd vanuit het zuiden.
Onderscheid tussen de westelijke en de oostelijke Germanen:
Op grond van de grafgiften blijkt dat het westen armer wordt, maar de Oost-Elbische
cultuur ontwikkelt zich.

b. Grafvormen:
1. Urnenvelden in het westen:
i. vlakke-heuvelgraven.
ii. gebroken voorwerpen als grafgiften.
2. Huis- en gezichtsurnen in het oosten:
i. Huisurnen (belangrijk voor kennis over huistypen):
(1) vierkant huis met geveldak;
(2) ronde hut met tentachtig dak.
ii. Gezichtsurnen:
(1) gezichten met apotropeïsche trekken;
(2) later: meer persoonlijke trekken (van de dode).
iii. Introductie vanuit de Villanova-cultuur.
iv. Religieuze gevoltrekkingen:
Het leven na de dood werd als een (lichamelijke) voortzetting van het huidige leven
gezien.
3. Brandgraven op Bornholm en later de Oostzee-kust:
i. De verbrande botten werden niet schoongemaakt, zoals bij de urnengraven, maar met
as en al in een leren zak gedaan en in een vlakgraf begraven.
ii. Locale dodenbehandeling, waaruit meer eerbied voor de overledene blijkt (geen
onverschilligheid).
4. Begrafenis van het lijk:
i. tijdens de Romeinse tijd geïntroduceerd;
ii. meer grafgiften, m.n. spijs- en drinkschalen, later ook wapens;
iii. getuigt van materiële instelling.
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4.4.2.6.2 (§ 101) Dodenbehandeling bij de westelijke Germanen
a. De dodenbehandeling en grafvormen:
1. Lijkverbranding, tot en met de Romeinse periode (vgl. Tacitus, Germania 27):
i. de hoofdmannen werden op een brandstapel verbrand;
ii. grafgiften zoals wapens of paard;
iii. graf onder een steenhoop.
2. Begrafenis van het lijk, vanaf 4e eeuw vanuit het zuiden:
i. gezicht naar het oosten;
ii. zg. rijgraven (naast elkaar op een begraafplaats);
iii. veel grafgiften: kleding, sieraden, wapens, paarden en dienaren.
b. Einde van de lijkverbranding:
1. Midden-Duitsland:
na de 4e eeuw.
2. Noordzee-kust:
vanaf regering van Karel de Grote; volgens de Capitulare van Paderborn (785) staat de
doodstraf op lijkverbranding.
3. Engeland:
onder Frankische invloed van zuid naar noord gedurende enkele eeuwen.
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4.4.3 De Scandinavische IJzertijd
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4.4.3.1 Inleiding tot de Scandinavische IJzertijd
a. (§ 102) De Scandinavische IJzertijd bestaat uit de volgende perioden:
1. Voor-Romeinse tijd (500 – 0): zie 4.4.3.2;
2. Oudere Romeinse tijd (0 – 200): zie 4.4.3.3;
3. Jongere Romeinse tijd (200 – 400): zie 4.4.3.4;
4. Volksverhuizingstijd (400 – 800): zie 4.4.3.5;
5. Viking-tijd (800 – 1000): zie 4.4.3.6.
b. (§ 103) Kenmerken en oorzaken van de culturele achteruitgang tijdens het begin van de
IJzertijd:
1. De Keltische machtsontwikkeling sloot het noorden en noordoosten (barnsteenhandel) af.
2. Sernander:
Door een ongunstige klimaatverandering trad armoe en noodzaak van emigratie op.
3. Sommige moderne onderzoekers:
Indoeuropeanisering van Noord-Europa.
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4.4.3.2 De Voor-Romeinse tijd (500 – 0)
a. (§ 104) Dodenbehandeling en grafvormen:
Vlakke-heuvelgraven:
1. vooral in Jutland en West-Noorwegen;
2. lijkverbranding, waarna de beenderen schoongemaakt en in urnen verzameld worden; de
urnen worden vervolgens onder een vlakke grafheuvel geplaatst;
3. er is verband met de westelijke continentale Germanen vanuit Bornholm.
b. (§ 105) Het gebruik van de cultuswagen in Denemarken ca begin jaartelling:
1. Dejbjerg (Jutland):
vondst in het moeras van een kapotgeslagen wagen op vier wielen, met koets en stoel en
bronsbeslag.
2. Langaa-Feldmark (betreft adres Svendborg Landevej 46 tussen Langå en Hesselager)
(Funen):
soortgelijke vondst.
3. Verklaring van De Vries:
Er is sprake van een cultuswagen:
i. Bijzondere uitrusting.
ii. Athanarik liet een ξοανον op een wagen door zijn land rijden (zie § 270).
iii. Tacitus (Germ.):
wagenommegang, waarbij de godin Nerthus op een wagen, getrokken door koeien, door
het land reed (zie § 319).
iv. De Ingvaeoonse Nerthus-stammen woonden in de omgeving van Dejbjerg.
v. De wagencultus hoort tot dezelfde periode als de gevonden cultuswagens (ca begin
jaartelling).
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4.4.3.3.1 (§ 106) Inleiding tot de Oudere Romeinse tijd (0 – 200)
a. Invloed van de Romeinse cultuur op Scandinavië:
1. via de Elbe uit het Marcomannenrijk van Marbod naar Jutland;
2. via de Weichsel naar Zweden;
3. via de Rijn uit Gallië naar West-Scandinavië.
b. Import van:
1. bronzen vaten, glaswerk en zwaarden;
2. gewichtssysteem, gebaseerd op het denargewicht;
3. vooral via de Friese kust naar West-Scandinavië.
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– 200)

4.4.3.3.2 (§ 107) Dodenbehandeling en grafvormen in Oost-Zweden en Gotland
tijdens de Oudere Romeinse tijd
a. Er treden twee grafvormen naast elkaar op:
1. Vlakke-heuvelgraven.
2. Brandgraven:
Wapens e.d. werden met het lijk verbrand en daarna onbruikbaar gemaakt.
b. Verklaring van De Vries:
Het naast elkaar vorkomen van de grafvormen kan verklaard worden door een terugkeer van
soldaten uit het Marcomannenrijk met medeneming van nieuwe begrafeniszeden.
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4.4.3.3.3 Dodenbehandeling en grafvormen in Denemarken tijdens de Oudere
Romeinse tijd
a. (§ 108) De grafgiften vertonen opmerkelijke trekken:
1. Spijs- en drinkschalen:
i. Deze werden geplaatst voor het gezicht van de dode, bij zijn hand en tussen zijn
voeten.
ii. Conclusie:
Men veronderstelde nog steeds dat de dode eten en drinken nodig had.
2. Sieraden, toiletgerei en speelbord.
3. Geen wapens als grafgiften:
Verklaring van De Vries:
i. Het ontbreken van wapens duidt niet op een onkrijgshaftig karakter van het volk:
(1) De Denen waren geen uitzondering in een oorlogszuchtige omgeving.
(2) De Goten kenden ook geen wapens als grafgiften.
(3) Idem voor de West-Goten die de Weichsel-monding veroverden.
ii. De wapens waren voor de overlevenden te belangrijk om als grafgiften te dienen:
(1) Misschien door gebrek aan importwaren.
(2) De Deense eilanden lagen buiten de handelsroutes.
iii. Het gebruik geen wapens als grafgiften mee te geven, komt van het vasteland.
b. (§ 109) De dodenbehandeling toont grote verscheidenheid:
1. Vindplaatsen:
i. Gotland:
begrafenis van het lijk met wapens;
ii. Noorwegen en Zweden:
brandgraven, maar ook lijkbegrafenis, met wapens;
iii. Denemarken:
idem zonder wapens.
2. Er is slechts sprake van locale verschillen, die bovendien samenhangen met de
handelsroutes.
3. De diversiteit is niet van belang voor de godsdienst.
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4.4.3.4.1 (§ 110-1) Inleiding tot de Jongere Romeinse tijd (200 – 400)
a. De periode laat hernieuwde invloed vanuit het zuiden zien.
b. De belangrijkste vondsten zijn verbonden met het graf:
1. dierornamentiek (zie 4.4.3.4.2);
2. charonsmunten (id.);
3. bautasteinar (zie 4.4.3.4.3);
4. ketel van Gundestrup (zie 4.4.3.4.4);
5. hoorns van Gallehus (zie 4.4.3.4.5).
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4.4.3.4.2 (§ 110-2) Dierornamentiek en charonsmunten in de Jongere Romeinse
tijd
Invloed vanuit het zuidoosten blijkt uit het volgende:
1. Grafgiften met dierornamentiek leidt naar de Goten bij de Zwarte Zee.
2. Charonsmunten in de mond van de dode:
a. in Denemarken en Gotland;
b. in Zuid-Duitsland reeds in de La-Tène-periode;
c. Verklaring van De Vries:
i. Er is dus bekendheid met Griekse religieuze voorstellingen, maar geen overname
hiervan, misschien wel een nieuwe duiding.
ii. Mogelijk doel van de munten:
(1) apotropie;
(2) vervanging van het dodendeel.
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4.4.3.4.3 (§ 111) Bautasteinar in de Jongere Romeinse tijd
a. Bautasteinar zijn runenstenen die oorspronkelijk in het graf, maar al snel ook op het graf
opgericht werden:
1. Periode:
van ca 300 tot 1000.
2. Verspreiding:
Noorwegen, Zweden, Bornholm.
3. Herkomst:
i. Het gebruik van de bautasteinn op zich (dus zonder inscriptie) komt uit het
zuidoosten.
ii. Het gebruik van de inscriptie komt uit Noorwegen, en wel misschien uit Trøndelag
o.i.v. de Romeinse cultuur.
4. Bekendste bautasteinar:
i. Noorwegen:
(1) Elgesem;
(2) Belga;
(3) Årstad;
(4) Tørviken;
(5) Eggjum;
ii. Zweden:
(1) Kylver;
(2) Fyrunga;
(3) Vånga;
(4) Kinneved;
(5) Krogsta;
(6) Tanum (bij de kerk; De Vries schrijft Tannum);
(7) Möjebro.
b. Het gebruik en de verklaring van de opgerichte grafsteen buiten Scandinavië:
1. wijd verbreid van India tot Griekenland.
2. mogelijke verklaringen:
i. zetel van de zielenvogel;
ii. fallussymbool;
iii. Kristensen (‘De rijkdom der aarde in mythe en symbool’ (1943)):
De Griekse herme als στηλη επι τυμβωι verenigde het idee van een dodenrijk met het
idee van de wederopstanding.
iv. De Vries:
Het idee van de wereldas waarlangs de ziel naar het hiernamaals reist, is ook mogelijk.
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4.4.3.4.4 (§ 112) De ketel van Gundestrup in de Jongere Romeinse tijd
a. De ketel van Gundestrup is van niet-Germaanse afkomst, getuige de afgebeelde motieven, die
Keltisch, Hellenistisch en oriëntaals zijn.
b. Herkomst:
Zuidoost-Europa, het Zwarte-Zeegebied of Zuid-Rusland.
c. Belang voor de Oud-Germaanse religie:
1. De afbeeldingen zijn van geen belang voor de Oud-Germaanse religie.
2. De ketel zelf is wel van belang:
i. Hij is misschien een offerketel.
ii. Vergelijk Strabo (zie § 273):
De Kimbren bezaten een prachtige offerketel.
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4.4.3.4.5 (§ 113) De hoorns van Gallehus in de Jongere Romeinse tijd
a. De gouden hoorns uit Gallehus (Denemarken) stammen uit 400 – 500.
b. Ze zijn een inheems product (getuige het woord tawido), maar de afgebeelde motieven
hebben twee mogelijke uitheemse oorsprongen:
1. Keltisch:
bijv. god met speer en ring is dan Cernunnos;
2. Zuidoostelijke oorsprong:
idem: Šamaš.
3. De kunstenaar maakte misschien reïnterpretaties van vreemde afbeeldingen.
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4.4.3.5.1 (§ 114) Dodenbehandeling en grafvormen in de Volksverhuizingstijd
a. Er zijn diverse vormen van dodenbehandeling:
1. Lijkverbranding wordt weer algemeen.
i. voorbeelden:
(1) Bēowulf:
verbranding en opwerping van een grafheuvel over de as;
(2) Sögubrot en Saxo:
bijzetting van Haraldr Hilditönn;
ii. verbreiding:
vanuit Gotland over Zweden.
2. Lijkbegrafenis in Zuidwest-Noorwegen:
grote grafheuvels met rijke giften (5e – 6e eeuw).
3. Mogelijke westwaartse cultuurstroom:
i. Rogaland: Rugii;
ii. Hordaland: Haruden.
4. Later:
vermenging van dodenbehandelingen (begravene en verbrande in één graf).
b. Scheepsgraven:
1. Verbreiding en periode:
Noorwegen en Zweden sinds de 6e eeuw.
2. Typen:
i. verbranding van schip en lijk; voorbeeld:
de drie koningsheuvels bij Oud-Uppsala;
ii. verbrand lijk in onverbrand schip:
Zweden en Noorwegen;
iii. onverbrand lijk in onverbrand schip:
veelvoorkomend.
3. Herkomst en verdere verspreiding:
i. reeds op Gotland in de Bronstijd; vergelijk de rotstekeningen;
ii. Sutton Hoo:
(1) reeds in de 7e eeuw (dus vóór de Viking-tijd);
(2) bewijs voor de aristocratische dodenbehandeling en grafvorm;
(3) vanaf de Viking-tijd naar West-Europa, Finland en Rusland; vergelijk Ibn Fadlan.
c. Scheepsvormige graven:
1. Verbreiding en periode:
vanuit Gotland (reeds in de Bronstijd) naar andere Scandinavische landen (vanaf 6 e eeuw).
2. Het zijn steenkringen in de vorm van een schip, die een graf bevatten, maar meestal
schijngraven zijn.
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4.4.3.5.2 (§ 115) Verklaring van het ontstaan van de scheepsgraven
a. Schepen als grafgiften duiden op:
1. economische bloei; ook andere rijke geschenken worden meegegeven;
2. een geloof in een reis naar het hiernamaals, misschien naar de Eilanden der Gelukzaligen;
vergelijk:
i. Bēowulf:
Scyld wordt op een schip de zee opgedreven.
ii. Heimskringla:
Koning Haki wordt op een in brand gestoken schip de zee ingedreven.
b. De scheepsvormige graven duiden misschien eerder op een teken van stand.
c. Vergelijk de voorstelling van het dodenschip Naglfar (zie § 202).
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4.4.3.6.1 (§ 116) Vreemde invloeden en oude traditie t.a.v. de
dodenbehandeling in de Viking-tijd
a. 7e en 8e eeuw:
1. West-Noorwegen:
Merovingische, dus Christelijke invloed:
begrafenis in houten kist zonder grafheuvel.
2. Oost-Noorwegen:
Zweedse invloed en versterking van de oude traditie:
grote grafheuvels:
i. Raknehaugen (Romerike);
ii. Grafveld van Borre (Vestfold);
iii. Graven in Trøndelag.
b. Viking-tijd:
1. versterking van de oude traditie;
2. rijke grafgiften, ook dieren en mensen; vergelijk:
i. Egs. 58;
ii. Ldn. 60: een dienaar;
iii. Ibn Fadlan: een dienares;
iv. Óláfssaga Tryggvasonar: weduweverbranding.
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4.4.3.6.2 (§ 117) Voorstellingen van het hiernamaals in de Viking-tijd
a. Zowel lijkbegrafenis als lijkverbranding blijven naast elkaar bestaan:
1. Hkr.:
Volgens Snorri is de oude lijkverbranding (bruna-öld) vanuit Denemarken vervangen door
lijkbegrafenis (hauga-öld).
2. Westelijke eilanden:
geen lijkverbranding.
b. De voorstelling van het hiernamaals:
1. is niet beïnvloed door het grafgebruik;
2. kent diverse typen:
i. voortzetting van het aardse leven (als ‘levend lijk’), bijv. de strijd van de dode met
een draugr;
ii. voortzetting als meer vergeestelijkte dode bij de goden, bijv. in Walhalla.
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5.1 (§ 118) Inleiding tot de geschiedenis van de Germanen op basis van de
klassieke literatuur
a. Het is nodig vast te stellen hoe betrouwbaar de klassieke bronnen t.o.v. de Germaanse
godsdienst zijn. Deze zijn nl. zeer eenzijdig.
b. Ook moet de geschiedenis der Germanen nagegaan worden, omdat er veel vreemde invloeden
zijn geweest, die voor de Germaanse religie van belang zijn geweest.
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5.2 De verhoudingen in Germania Romana
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5.2.1 (§ 119) De verovering van het Oost-Rijnse gebied
1. De Germanen op de westelijke Rijn-oever zijn onderworpen door Caesar en zijn opvolgers en
blijven dat 500 jaar lang.
2. 38 v. Chr.: De Ubiërs mogen zich links van de Rijn vestigen.
3. Zegetochten van Drusus ten oosten van de Rijn.
4. Onderwerping van de Chauken via de Noordzee.
5. 9 v. Chr.: Drusus bij de Elbe.
6. 4. v.Chr.: Tiberius bij de Elbe.
7. Varus-slag: terugtrekking van de Romeinen achter de Rijn.
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5.2.2 (§ 120) Instelling van het Decumaatland
1. Eerste eeuw na Chr.:
a. Na hun terugtrekking bouwden de Romeinen ten oosten van de Rijn de limes, die tot aan de
Donau liepen. Dit niemandsland heette Agri decumates en diende als buffer.
b. De zg. opstand van Civilis (69 – 70) was slechts een tegenkeizeroorlog.
2. Tweede eeuw na Chr.:
Rustige periode in het Rijnse land. Alleen oorlog aan de Donau: Marcus Aurelius tegen de
Marcomannen en de Quaden (166).
3. Derde eeuw na Chr.:
a. aanvallen van vooral de Alamannen, die telkens de limes oversteken en zelfs Ravenna
bereiken (249 – 251);
b. aanvallen van de Franken bij de Midden-Rijn;
c. Trier wordt keizerlijke residentie;
d. ca 400: Stilicho verlaat de Rijngrens.
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5.2.3 Vreemde religieuze invloeden in Zuid-Germanië
a. (§ 121 – 122) Binnendringen van vreemde invloeden:
1. De Ubiërs waren sterk geromaniseerd:
i. 9 na Chr.: Segimundus, priester van de keizercultus;
ii. de ara Ubiorum stond in de hoofdstad, het huidige Keulen;
iii. verering van Romeinse godheden als Jupiter en de Campestres (beschermgodinnen van
het leger).
2. Midden-Rijn:
veel arae of columnae als ex-voto’s.
3. Walcheren en Boven-Germanië:
Neptunus-verering.
4. Verering van Apollo, Minerva en Silvanus.
5. Keltische godheden in Boven-Germanië:
i. Epona;
ii. Rosmerta;
iii. Mars Interabus;
iv. Mars Loucetius;
v. Apollo Toutiorix;
vi. Mercurius Iovantucarus.
6. Oriëntaalse godheden werden ingevoerd door de troepen uit het oosten vooral naar BovenGermanië:
i. Mithras;
ii. Jupiter Dolichenus;
iii. Kybele;
iv. Isis.
7. In Trier en Keulen bleven veel godsdiensten naast elkaar bestaan.
b. (§ 123) Belang van de uitheemse invloeden:
1. vóór 200 na Chr. nog geen oriëntaalse cultussen;
2. geen oriëntaalse invloeden in Beneden-Germanië;
3. de uitheemse invloeden hebben nauwelijks uitwerking gehad, en al helemaal niet in de
Oost-Rijnse gebieden.
c. (§ 124) De interpretatio Romana van de Germaanse godheden:
1. Tacitus beschrijft de Germaanse godheden met Romeinse namen. Meest aannemelijk is dat
de Germanen (in het legioen) deze namen hebben aangedragen, nadat ze afbeeldingen van
Romeinse goden op altaren hebben gezien.
2. De namen komen overeen met de namen van de weekdagen.
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5.3 De Volksverhuizingstijd en de bekering tot het Christendom
a. (§ 125 - § 126) Gevolgen van de migratie voor de religie van de Zuid-Germanen:
1. De Germanen die zich in Keltisch-Romeinse gebieden vestigden, ondervonden de invloed van
de klassieke literatuur.
2. Door het verlaten van hun oorspronkelijke gebied werden de zekerheden van het geloof, dat
nauw samenhing met het land, aangetast, waardoor de Germanen openstonden voor
vreemde invloeden.
3. Verder is terugwerking van nieuwe overtuigingen op het stamland aannemelijk.
b. (§ 127) De interpretatio Christiana van de Germaanse goden:
1. De interpretatio Romana ging nog uit van gelijkwaardigheid van Germaanse en Romeinse
goden.
2. De interpretatio Christiana gaat ervan uit dat de Germaanse goden slechts demonen waren.
Serieuze belangstelling voor het heidense geloof ontbreekt ten enenmale.
3. De interpretatio ecclesiastica (Wienecke) is de beschrijving van heidense voorstellingen
volgens voorbeelden uit de Bijbel (Jozua, Psalmen en Judith).
4. De Vitae zijn dus zeer onbetrouwbaar.
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5.4 De wereld der Noord-Germanen
a. (§ 128) Algemene opmerkingen:
1. De Germanen in Scandinavië blijven geïsoleerd.
2. Hun cultuur lijkt nog oorspronkelijk inheems op grond van de bodemvondsten, maar uit de
heldensagen en heldendichten blijkt vreemde invloed wel degelijk, m.n. de Gotische.
3. In stilte wordt de Viking-tijd voorbereid.
b. (§ 129) Vreemde invloeden op de Noord-Germanen tijdens de Viking-tijd:
1. De Viking-tochten begonnen eind 8e eeuw en richtten zich op West-Europa (Noren en Denen)
en Oost-Europa (Zweden en Denen).
2. De vreemde invloed op de Noord-Germanen is zeer verschillend:
i. De religieuze invloed is eerst niet sterk, doordat:
(1) het korte verblijf van de Vikingen in West-Europa wegens de zomertochten dit
verhinderde;
(2) geloofsvoorstellingen niet gemakkelijk overgebracht worden.
ii. De kunstculturele invloed is wel groot, zoals de ornamentiek bewijst.
iii. De Noord-Germaanse kolonisten werden
(1) wel beïnvloed, zoals in Northumberland;
(2) niet beïnvloed, zoals op de Orkneys en IJsland en in Rusland.
3. De Vikingen pasten zich toch snel aan aan de West-Europese cultuur en waren vóór 1000
gekerstend, omdat het heidense geloof al verzwakt was.
c. (§ 130) De verhoudingen op IJsland gedurende de Viking-tijd:
1. De kolonisatie van IJsland (870 – 930) is voornamelijk ondernomen door Noorse
aristocratische boeren die de tirannie van Harald Schoonhaar ontvluchtten.
2. Daar hun religie verbonden was met het land, de familie en de cultusgemeenschap, werd
door de migratie de binding met de godsdienst losser:
i. Er waren maar weinig priesters.
ii. De IJslanders waren een nuchter kolonistenvolk.
iii. Ze namen slechts een hogezetelzuil en wat heilige aarde mee.
iv. Er is veel Keltische invloed uit Ierland en Schotland (vrouwen en personeel).
3. Conclusie:
De IJslandse cultuur was niet van zuiver Germaanse aard. Ze was afgezwakt door de
migratie en ondervond vreemde invloeden.
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6.1 (§ 131) Inleiding tot de religieuze grondslagen van het mensenleven bij de
Germanen
a. Voor de heidense Germanen bestond er geen tegenstelling tussen het profane en het religieuze
aspect van het leven.
b. De grote momenten van het leven – geboorte en dood – zijn verbonden met het mysterie dat
boven het individuele uitreikt.
c. De bron van energie lag bij de Germaanse mens echter niet zozeer in het absoluut-goddelijke,
maar eerder in de sibbe.
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6.2 De sibbe
a. (§ 132) Algemene kenmerken:
1. De typisch Germaanse verbondenheid met de sibbe is geworteld in IE voorstellingen.
2. De sibbe is de eenheid waaruit de individuen verschijnen (niet andersom).
3. De sibbe kan uit meer bestaan dan alleen verwanten.
4. De verbondenheid met de sibbe heeft gevolgen voor het denken en handelen van het
individu, dat zeker is van zijn doel.
b. (§ 133) De sibbe als bron van kracht (en zwakte):
1. De Germaanse mens kon alleen denken en handelen vanuit de normen en krachten die de
sibbe hem bood.
2. De sibbe bepaalt de eigenschappen van een persoon. Elke sibbe had een bijzonder kenmerk,
zoals moed, bestuurlijke gave, dichterlijkheid, rechtskunde.
3. De hamingja is de mate van door de sibbe bepaald geluk, zoals geluk bij het zeilen, dat als
een ættargipt gezien werd.
4. Úhamingja is het ongeluk als eigenschap van een familie, zoals Hákon jarl ondervond.
5. De heersende geslachten hebben een sterkere sibbeheil dan de lagere standen.
c. (§ 134) Het individu als bron van kracht voor de sibbe:
1. Het individu versterkt op zijn beurt de kracht en de eer van de sibbe door zijn daden. De
eer moet wel telkens toegevoegd worden, anders verzwakt zij.
2. Behaalde eer is onsterfelijk (vgl. Háv. 77 en Bēowulf 1381).
3. De eer bepaalt waarin iemand ‘deugt’, d.w.z. waarin hij bekwaam is. Die ‘deugd’ moet men
volgen.
4. Een persoonlijk ‘geweten’ (vert. van lat. conscientia) is onbelangrijk, slechts de moraal van
de sibbe schreef voor wat ‘deugdelijk’ is.
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6.3 (§ 135) De religieuze betekenis van woning en haard
a. Algemene opmerkingen:
1. De woning met de haard als middelpunt is een heilige plaats wegens de grote rol die de
sibbe speelt bij de Germanen.
2. De vooroudercultus vindt bij de haard plaats:
i. De voorouder is in of bij het huis of bij de haard begraven.
ii. De cultus van het haardvuur is IE. Vergelijk:
(1) de cultus van de Griekse Hestia en de Romeinse Vesta (met spijsoffers);
(2) het Noorse en Zweedse gebruik melkvellen en meel in de haard te werpen.
b. De haard en de vooroudercultus:
1. De haardcultus is ook vooroudercultus, omdat de de voorouder oorspronkelijk onder de
haard begraven werd.
2. De kabouter of kobold:
i. betekenis:
samenstelling van:
(1) d. Kobe, on. kofi, oe. cofa ‘vertrek, kamer’;
(2) d. walten ‘heersen’;
(3) vergelijk: oe. cofgodu, cofgodas ‘penates, lares’.
ii. voorstellingen:
in Duitsland houten of wassen beeldjes die op bepaalde tijden cultisch vereerd werden;
iii. beide cultussen zijn dus verenigd.
c. Andere haardgebruiken:
1. ommegang rond de haard door nieuwe dienstboden, huisdieren, echtgenotes en pasgeboren
kinderen; later rond de ketel, toen de haard aan de zijwand stond;
2. kinderen door of rond het vuur voeren is IE;
3. eigendomsoverdrachten en feesten bij het haardvuur.
d. De heiligheid van de woning:
De woning omvat de activiteit van levenden en doden:
1. De bruid wordt over de drempel gedragen (ook in Rome).
2. De drempel mag niet beroerd worden wegens de huisgeest.
3. Doden werden onder de drempel begraven. Vergelijk:
i. Ld. 17: Hrappr wil onder de drempel begraven worden om toezicht te blijven houden.
ii. Rome: zelfde gebruik.
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6.4 (§ 136) Het belang van geboorte en dood voor de sibbe
a. De dode wordt niet uit de sibbe verwijderd, maar juist weer deel gemaakt van de sibbe, omdat
de sibbe nu eenmaal een eenheid vormt.
b. De kracht en de eer van de familie worden vergroot door geboorte van een nieuw lid, maar
wordt ook door de dode onderhouden, omdat deze in verbinding staat met de oerkrachten van
de sibbe.
c. Geboorte en dood zijn geen werkelijk begin en einde, maar kritieke momenten in het leven
van de sibbe.
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6.5 Geboorte van het kind en opneming in de sibbe
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6.5.1 (§ 137-1) Inleiding tot de geboorte van het kind en opneming in de sibbe
De geboorterituelen vinden overal ter wereld parallellen:
1. Magische voorzorgsmaatregelen:
a. losmaken van knopen;
b. verwisselen van ouderlijke kleding;
c. apotropeïsche amuletten;
d. de opvatting dat kraamvrouwen tijdelijk onrein zijn.
2. Rituele opneming van het kind in de sibbe:
a. Het kind wordt pas lid van de sibbe nadat de opnemingsriten zijn verricht:
i. aanneming door de vader uit handen van de vroedvrouw (zie 3);
ii. waterdoop (zie 6.5.2);
iii. naamgeving (zie 6.5.3).
b. Zonder opnemingsrite kan het kind worden uitgezet:
i. blootstelling aan kou, honger en wilde dieren;
ii. uitzetting is zelfs opgenomen in de oudste Christelijke wetten;
iii. redenen:
(1) mismaaktheid;
(2) kind van een bijvrouw;
(3) na echtscheiding;
(4) ontbreken van toestemming van de grootouders voor het huwelijk;
iv. Griekenland:
begrafenis i.p.v. verbranding van ongewenste kinderen.
3. Plaats van de geboorte van het kind:
De geboorte vindt plaats op de naakte aarde:
a. on. liggja á gólfi ‘in het kraambed liggen’;
b. de vroedvrouw:
i. d. Hebamme;
ii. de. jordemoder;
iii. neemt het kind op en geeft het de vader.
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6.5.2 (§ 137-2) De waterdoop als opnemingsrite
a. De waterdoop is zeer waarschijnlijk inheems bij de Germanen.
b. De waterdoop bestaat in besprenkeling:
1. Háv. 158:
… ef ek skal þegn ungan / verpa vatni á.
2. De Christenen kenden de onderdompeling (‘dopen’, got. daupjan) als waterdoop. Het
woord doop is dus op de Christelijke rite terug te voeren.
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6.5.3 (§ 138) De naamgeving als opnemingsrite
a. Tijdstip van naamgeving:
1. op de tiende dag na de geboorte;
2. de moeder mag pas na negen dagen opstaan;
3. vergelijk:
i. Lex Salica:
over de rechtspositie van het kind in deze 9-daagse periode;
ii. Wet der Angelsaksen:
idem;
iii. ook andere IE volken kenden deze periode.
b. Reden van de naamgeving:
1. Met het verwerven van zijn naam krijgt het kind individualiteit, wordt het lid van de sibbe
en erfgenaam.
2. Zonder naamgeving is het kind slechts een lichaamsvrucht zonder rechten.
c. Keuze van de naam:
1. De ceremonie waarin zorgvuldig de naam is gekozen, heet on. nafnfestr of ohd. nāmon
skepfen.
2. De keuze van de naam hangt samen met het idee van deelneming aan de sibbe. De ‘kracht’
van de gestorvene gaat via de naam over op het pasgeboren kind.
3. Sagatijd:
Meestal krijgt het kind de naam van de vader, grootvader of oom, die pas gestorven is.
4. Volksverhuizingstijd:
De gedachte van de sibbegemeenschap treedt naar voren door herhaling:
i. Merovingen:
Childerik – Chlodwig – Chrothilde enz.;
ii. Oost-Goten:
Theudahathus – Theudemir – Theudericus.
5. Edda en saga’s:
Soms volledige herhaling van de naam op grond van de gedachte van wedergeboorte
(endrborinn): Olav de Heilige zou de reïncarnatie zijn van Óláfr Geirstaðaálfr.
d. Oorsprong van de keuze van de naam van een overledene:
1. Het gebruik kan zeker inheems zijn en niet ingevoerd van de Lappen of uit het zuiden.
2. Runeninscripties laten reeds personen met dezelfde naam zien:
i. runensteen van By (Noorwegen, 7e eeuw):
hroraR en hroreR;
ii. runensteen van Stentoften (Zweden):
HariwulafR.
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6.6 (§ 139) Adoptie en bezegeling van bloedbroederschap als opneming in de
sibbe
a. Adoptie is in het Germaanse recht niet duidelijk omschreven, maar kent wel religieus
georiënteerde gebruiken:
1. scheren van haar of baard; verklaring:
i. typische rite de passage of
ii. opneming van de persoon als ware hij een kind.
2. wapenreiking;
3. binnenleiding in de familie (ættleiðing) van onechte kinderen, bijv. de ceremonie van inde-schoen-stappen;
4. de ceremonie van knésetja heeft betrekking op pleegkindschap.
b. Bloedbroederschapsbezegeling is eveneens een kunstmatige opneming in de sibbe:
Oorspronkelijk is sprake van volledige identiteit van beide personen:
1. Saxo:
wanneer de ene bloedbroeder dood is, moet de ander samen met hem begraven worden;
2. later:
schijnbegrafenis en daarna alleen bloedwraak.
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6.7 (§ 140) Huwelijk als opneming in de sibbe
Het huwelijk wordt omgeven door apotropeïsche en vruchtbaarheidsriten om de (aanstaande)
echtelieden te beschermen:
1. De betekenis van de bruiloft:
a. Diverse termen:
i. ohd. brūtlouft;
ii. os. brudloht;
iii. mnl. bruudlocht, brulocht;
iv. nnl. bruiloft;
v. on. brúðhlaup;
vi. oe. brydhlop.
b. Verklaring:
i. Deze ‘bruidloop’ is niet:
(1) een feestelijk afhalen van de bruid;
(2) een gewelddadige, onvrijwillige schaking;
(3) een koophuwelijk (de bruid in de brúðkaup is geen koopwaar).
ii. De bruidloop is wel een snelle, vluchtgelijke wegleiding. Twee mogelijkheden:
(1) een overgangsrite om de gevaren van scheiding uit de ene en binnentreding in de
andere familie te bezweren, want de sibbe is een gesloten eenheid;
(2) een ommegangsrite, nl. de cultische rondgang of dans om het gebied van de sibbe;
vergelijk de rondgang om de haard (zie 6.3-c.1).
2. De steenbetreding als opneming in de sibbe:
a. De bruid moet op een steen gaan staan (zie § 247).
b. Verklaring:
Er is verband met de vooroudercultus, want de steen is oorspronkelijk de deksteen van de
dolmen.
c. Het gebruik is IE.
3. Binnenleiding in de woning:
a. De bruid wordt over de drempel gedragen (zie 6.3-d.1).
b. De bruid wordt rond de haard geleid (zie 6.3-c.1).
c. De bruid wordt met graan of zoete waren bestrooid:
i. vruchtbaarheidsrite;
ii. ook in Rome, Griekenland en India.
4. De versluiering van de bruid:
a. apotropeïsche rite;
b. Rígsþula 40:
gekk hón und líni.
5. Verering van vruchtbaarheidsgoden:
a. Ragnars saga 6:
heilug goð;
b. elders:
Freyr en Thor.
6. Seksuele onthouding na de huwelijksvoltrekking:
a. ME Tobiasnachten
b. Verklaring:
De nieuwe verhouding tussen de echtelieden houdt gevaar in, vooral voor de man:
i. Defloratie gebeurt bij veel volken door een vreemdeling.
ii. Nibelungenlied:
Gunther wordt vervangen door Siegfried.
iii. In het sprookje doodt de bruid de vrijers.
c. Het leggen van een zwaard of stok tussen de echtelieden:
i. Sg. 4: door Sigurðr; 
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ii. India:
de gandharva-viśvāvasu, een met doeken omwikkelde stok.
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6.8 Gebruiken rond dood en begrafenis
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6.8.1 (§ 141) Het sterven als crisis
a. Vrees voor de dode:
1. Zeden rond dood en begrafenis veranderden nauwelijks omdat een verandering gevaarlijk
geacht werd.
2. Een dode die niet goed behandeld werd, kon wraak nemen.
3. Van liefde voor de dode was weinig sprake.
b. Het sterven als crisis:
1. De dood is geen afsluiting, noch overgang, maar een crisis, waarbij men de stervende moet
helpen om zijn bestaan voort te zetten.
2. Er is dus verschil tussen een jonge en een oude stervende. De laatste heeft minder kracht
zijn bestaan te vervolgen.
c. Het gebruik van de grijsaarddoding:
1. De strodood werd als onwenselijk gezien, want ook in het hiernamaals zou de overledene
dan een treurig bestaan leiden.
2. Vooral in tijden van schaarste werden de grijsaards gedood. Zo konden ze toch bij Odin
verblijven.
3. Voorbeelden:
i. Valerius Maximus over de Kimbren;
ii. Procopius over de Herulen;
iii. Johannes Chrysostomos over de Goten: προ τουτου Γοτθοι πατερας απεκτειναν;
iv. Starkads dood.
4. Wijze van doden:
Bekend is het van een rots af springen of geworpen worden (Gautreks saga: ætternisstapi).
5. De grijsaarddoding is IE.
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6.8.2 (§ 142) De dodenbehandeling meteen na het overlijden
Onmiddellijk na het sterven werden de volgende handelingen verricht:
1. Het sluiten van
a. de mond om te verhinderen dat de ziel weer terug zou keren;
b. de ogen uit vrees voor de boze blik.
2. Neerleggen op lijk- of reestro:
a. oorspronkelijk neerlegging op de naakte aarde, zoals in India en Rome;
b. de strolegging is reeds heidens.
3. Melding van het overlijden:
De buren, maar ook de huisdieren werd het overlijden meegedeeld.
4. De dodenwake:
a. De dodenwake is reeds heidens.
b. Verklaring:
i. verering van de dode, vermengd met angst;
ii. bescherming van de dode tegen boze geesten.
5. De dodenzang:
a. Tijdens de dodenwake gingen de aanwezigen vrolijke liederen zingen en dansen,
waarschijnlijk om het leven weer een kans te geven, zoals in Westfalen gebeurde.
b. De kerk wilde dit duivelse gebruik uitbannen: men noemde het dādsisas (< germ. dauþa‘dood’, sisu enz. ‘lijkzang’).
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6.8.3 De begrafenis

Oud-Germaanse religie - De religieuze grondslagen van het mensenleven bij de Germanen - Gebruiken rond dood en
begrafenis - De begrafenis

6.8.3.1 (§ 143) De doodskist
Na de dodenwake werden de volgende handelingen verricht:
1. Het neerleggen van de dode in de kist en het meegeven van grafgiften:
a. Oorspronkelijk was het meegeven van persoonlijke voorwerpen een taboe-regel, later
meende men dat ze de overledene van pas konden komen.
b. Vrouw en kinderen kregen tweederde deel van de bezittingen, de dode eenderde, het zg.
dodendeel (the dead man’s part, la partie du mort), dat later aan de kerk toekwam.
2. De wegvoering van de kist uit de woning:
De heiligheid van de drempel mocht niet aangetast worden (en misschien moest de terugkeer
van de dodengeest verhinderd worden), een gebruik dat algemeen Germaans was:
a. De kist moest onder de drempel door (of voorzichtig eroverheen) gedragen worden.
b. De kist kon ook door een bijzondere deur of een andere wand het huis uit gedragen worden.
3. Behandeling van gestorven misdadigers:
a. Echtbrekers konden met doornen omhuld levend gespiest worden. Vergelijk het sprookje
van Doornroosje.
b. Vergelijk ook de verbanning in het graf door het te omgeven met vlechtwerk, zoals bij de
Alamannnen.

Oud-Germaanse religie - De religieuze grondslagen van het mensenleven bij de Germanen - Gebruiken rond dood en
begrafenis - De begrafenis

6.8.3.2 (§ 144) De weg naar en rond het graf
1. De weg naar het graf:
De weg waarlangs de doodskist naar het graf gedragen wordt
a. heet de helweg (on. helveg), dodenweg of noodweg;
b. is verbonden met taboe-voorstellingen (angst voor de dood).
2. De weg rond het graf:
Oorspronkelijk vond er voor of na de begrafenis (eventueel na verbranding) van het lijk een
ommegang plaats met dodenzang, een loflied op de gestorvene, maar waarschijnlijk geen
lijkspelen, zoals wedrennen (misschien wel een hengstengevecht zoals in Kivik en op IJsland).
a. Verklaring:
Doel van de ommegang was de magische afperking van een gebied. Vergelijk:
i. wijze van inbezitneming van een gebied;
ii. inrichting van de dingplaats;
iii. rondgang van de bruid in de nieuwe woning.
b. Bronnen:
i. Chr. ME:
een- of driemalige rondgang rond de kerk.
ii. Scandinavië:
(1) Bēowulf wordt verbrand en over de as wordt een heuvel geworpen;
(2) ruiters rijden rond het graf en
(3) heffen prijsliederen aan.
iii. Hunnen (Jordanes):
(1) Attila wordt begraven en
(2) door ruiters die rond zijn graf rijden
(3) wordt hij geprezen.
iv. West-Goten:
koning Theoderik, idem.
v. Argonauten (Apollonius Rhodius, ‘Argonautica’):
De Argonauten verslaan de Dolionen, waarna volgen:
(1) bijzetting in een grafheuvel;
(2) driemalige ommegang rond het graf;
(3) dodenriten;
(4) lijkspelen.

Oud-Germaanse religie - De religieuze grondslagen van het mensenleven bij de Germanen - Gebruiken rond dood en
begrafenis - De begrafenis

6.8.4 (§ 145) Het dodenfeest
a. Individueel dodenfeest:
Nadat de dode begraven is, worden er op bepaalde tijden op het graf doden- of zielenfeesten
gehouden, die bestonden uit:
1. dodenoffers:
i. verboden in 738 door paus Gregorius;
ii. vermeld in de Indiculus;
2. gezang, dans en vrolijkheid;
3. dodenmaal:
i. Viering op de 3e, 7e en 30e dag na de bijzetting.
ii. Verklaring:
Door het dodenmaal wordt
(1) de heilige band met het overleden lid van de sibbe versterkt, dat op zijn beurt
zegenrijke werking uitoefent op de sibbe;
(2) het gemeenschaps- en levensgevoel van de sibbe versterkt, ook door de vrolijkheid;
(3) de angst voor de dode of de dood overwonnen.
iii. De IE oorsprong van het dodenmaal:
(1) Griekenland:
viering op 3e, 9e en 48e dag na de begrafenis en op elke verjaardag van de dode;
(2) Rome;
(3) India;
(4) Alamannen, Bourgondiërs en Franken:
resten van dodenmaaltijden bij de graven.
b. Algemeen dodenfeest:
Op een bepaalde tijd van het jaar kwamen de dodengeesten weer in de wereld der levenden
terug:
1. Griekenland:
Anthesteria in Athene:
i. op de 3e dag (de dag der Chytroi) werd het offerfeest voor de doden gevierd;
ii. versmelting tot lentefeest van dodenfeest en vruchtbaarheidsfeest, en (dus) ook van
dodengeesten en vruchtbaarheidsgeesten.
2. Rome:
i. Parenteralia op 21 februari;
ii. Caristia op 22 februari, een algemeen familiefeest ter nagedachtenis aan de dode.
3. Germanen:
Jul-feest:
i. versmelting van dodenfeest en vruchtbaarheidsfeest (zie § 306 – 307);
ii. ca 1000:
als dodenfeest gekerstend en verplaatst naar 2 november: Allerzielen;
iii. kenmerken:
(1) neerzetten van eten en drinken op het graf en in huis;
(2) aansteken van vuren op de begraafplaats.
4. De IE oorsprong van het dodenfeest:
Deze blijkt uit de gemeenschappelijke terminologie van het bevel aan de dodengeesten te
verdwijnen:
i. Griekenland:
’θυραζε, κηρες, ουκ ετ’ Ανθεστηρια’;
ii. Rome:
’manes exite paterni’;
iii. India:
Āpastamba Śrauta Sūtra:
’Ga weg, Vaderen, soma-vrienden, over uw diepe, oude paden’.
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6.9 (§ 146) Vrede en eerwraak
1. Vrede (zie ook 6.12):
a. Betekenis:
Vrede (on. friðr) is de geestelijke verbondenheid van trouw die heerst binnen de sibbe.
b. Vrede is de instinctieve plicht tot hulpverlening, omdat de eer van de familie nooit
ingeperkt mag worden.
c. Onderlinge strijd is daarom het grootste onheil voor de sibbe.
2. Eerwraak:
a. De eerwraak of bloedwraak volgt automatisch uit de plicht tot herstel van het geleden
verlies van eer en geluk, veroorzaakt door het verlies van een verwant.
b. Bloedwraak komt niet voort uit:
i. persoonlijke wraak;
ii. woede;
iii. gerechtelijke plicht (wel een innerlijke).
c. De persoon op wie de wraak is gericht, hoeft niet de moordenaar te zijn.
d. Voorbeelden:
i. Vatn. 22:
De zonen van Ingimundr namen de hogezetel niet in bezit (zoals erfgenamen gewoonlijk
doen) vóór ze wraak hebben genomen. Ze schamen zich.
ii. Thomas van Cantimpré:
In de 13e eeuw pleegden de Friezen nog steeds bloedwraak.
3. Afkoping van de eerwraak:
Reeds vroeg probeerde men de eerwraak af te kopen met een geldboete, de zoen, hetgeen
moeilijk ingang vond, omdat deze niet voldeed aan het getroffen eergevoel:
a. eerst: ontneming van huisdieren als boete;
b. dan: weergeld;
c. ten slotte: een nauwkeurig systeem van compensaties.
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6.10 (§ 147) Uitstoting uit de sibbe
a. De níðingr is degene die van zijn eer beroofd en uitgestoten wordt, omdat hij:
1. de heiligheid van de sibbe aangetast heeft;
2. gezworen trouw verbroken heeft;
3. tegen de goden gezondigd heeft;
4. een moord heeft begaan.
b. Voorbeeld:
Bēowulf 2884 – 2891:
Wīglāf verklaart dat de ontrouwe mannen en hun families zouden worden uitgestoten en van
hun eer en geluk beroofd.
c. De níð is datgene dat ‘aan de sibbeëer knaagt’.
d. Een bijzondere vorm van níð is afkeurenswaardig homoseksueel gedrag:
1. on. ragr of argr ‘zich gedragend als vrouw’ (gezegd van een man);
2. on. ergi ‘vrouwelijk gedrag’ (gezegd van een man);
3. on. meri: de ragr man wordt vergeleken met een merrie;
4. men geloofde in werkelijke geslachtsverandering (elke negende nacht); vergelijk de
weerwolfverschijning gedurende negen dagen of negen jaren.
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6.11 (§ 148) De dingrechtspraak
Ook grotere verbanden dan de sibbe zoals de dingverzameling zijn religieus van aard en moeten
door priesters gewijd worden:
a. De þinghelgi (zie § 242):
1. Priesters stellen deze in en mogen een oordeel uitspreken.
2. Eerst roepen zij op tot stilte en aandacht (hlust; vergelijk Völ.: hljóðs bið ek allar helgar
kindar).
b. Goddelijke bescherming:
In het midden van de dingplaats werd een heilig voorwerp geplaatst:
1. een speer (die later de legerstandaard werd);
2. een godenbeeld:
i. *Tīwaz (Mars Thingsus, zie § 348);
ii. Thor (in Uppsala en de hogezetelzuilen zoals van þórólfr mostrarskegg).
c. Rechtspraak tijdens de oorlog:
Ook dan spreekt de priester recht, want volksvergadering en leger waren gelijk.
d. De goði:
De priesterlijke functie van goði verloor zijn sacrale aspect en werd profaan, maar bleef
belangrijk.
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6.12 (§ 149) De volksvrede
a. Definiëring van de vrede (zie ook 6.9):
1. De sibbevrede is een natuurkracht die ontstaat uit de levensverbondenheid van de
sibbeleden (friðr is verwant aan frjá ‘beminnen’).
2. De volksvrede is de kosmische levensorde, afkomstig van de goden. Goden en volk vormen
een cultusgemeenschap (vergelijk de Griekse themistes).
b. Het onderhouden van de vrede:
Door de cultushandelingen te verrichten, wordt de genade der goden verkregen:
1. blóta til árs ok friðar:
Offers brengen t.b.v. de oogst ( vruchtbaarheid) en de vrede (tussen de stamgenoten).
2. friðheilagr:
De mens ontvangt het heil van de verkregen vrede. Hij is ‘onschendbaar’.
3. úheilagr:
De mens die een misdaad heeft begaan, verliest de heiligheid van de vrede die door de
goden is ingesteld. Hij is ‘schendbaar’ en mag dus door de priesters bestraft worden.
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6.13 (§ 150) De gave
a. Definiëring van de gave:
De gave is
1. niet alleen het ding dat overgaat,
2. maar ook de kracht van de gever op de ontvanger en
3. de daarmee verbonden vergelding (wedergave).
b. De gave van mens tot mens:
1. Bijzondere gaven:
i. nafnfestr:
door het geven van de naam gaat de kracht van de gever over op het kind;
ii. tannfé:
door het geschenk n.a.v. het doorkomen van de eerste tand, idem;
iii. geschenken van familieleden bij bijzondere gebeurtenissen in het leven, idem;
iv. geschenk van de heer aan de volgeling:
door het geven van het zwaard, schild, ring en kleden ontstaat de plicht tot trouw tot
aan de dood.
2. Plicht tot vergelding (wedergave):
De plicht tot wederkerigheid heeft verschillende aspecten:
i. Gelijkheid:
(1) Háv. 145:
Ey sér til gildis gjöf (‘De gave ziet steeds uit naar vergelding’).
(2) Bloedbroeders die elkaar hun bloed geven en vermengen.
ii. De wedergave moet toch groter zijn dan de gave.
iii. Vervolgens kan ongelijkheid ontstaan, wanneer de ontvanger geen wedergave kan of wil
schenken. Vergelijk India:
(1) De kṣatriya’s mochten geen geschenken aannemen.
(2) Alleen brahmanen mochten gaven ontvangen.
iv. Geschenken onderhouden ook na het overlijden de gemeenschap tussen personen, die
na de dood blijft bestaan (vgl. Egs. 55).
c. De gave van mens aan God:
De plicht tot vergelding bestaat ook tussen God en mens:
Do ut des komt overal voor.
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6.14 (§ 151) Het noodlot
a. De onontkoombaarheid van het noodlot (sköp):
Het is onmogelijk zich tegen het noodlot te verzetten:
1. Gríp. 53:
munat sköpom vinna;
2. Háv. 36:
eigi má sköpunum renna.
b. De zg. Germaanse ‘noodlotsvroomheid’:
De Germaan erkent het noodlot, maar geeft zich er niet als onderworpene aan over: hij heeft
de wil het noodlot in vervulling te doen gaan, omdat het persoonlijk is en deel is van de eigen
ziel.
c. Het gedrag van degene die het noodlot getroffen heeft:
1. Hij is ernstig en bewust van het tragische:
Hildebrandslied 49:
wēwurt skihit.
2. Omdat het noodlot de hoogste ontvouwing van de persoonlijkheid is, kan de held, zich
zegerijk voelend, zijn ondergang tegemoet gaan. De kracht van het eergevoel van de sibbe
bepaalt waartoe de stervende in staat is.
d. Het noodlot als organisch groeiproces:
Zoals een plant volgens de wet der natuur groeit, zo groeit ook het leven van de mens volgens
dit oerprincipe. De Germaanse mens voegt zich naar de wet van het noodlot om het tot
ontvouwing te laten komen en dus zichzelf aan zijn bestemming over te geven:
Atlakviða 39:
sköp lét hon vaxa.
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6.15 (§ 152) De rol van de religie in het dagelijks leven
a. Het leven van de Germaan is naar buiten toe voornamelijk profaan, maar de godsdienst is wel
steeds op de achtergrond aanwezig.
b. Hij is zich bewust van de goden en andere kosmische krachten die zijn leven bepalen en van
wier genade hij afhankelijk is.
c. Hij heeft dan ook allerlei zegen (zoals t.a.v. de oogst) nodig in de strijd tegen de demonen
(zoals natuurlijk onheil):
1. de zegen der goden door het lenteoffer;
2. de ársæli van zijn koning;
3. de hulp van de dodengeesten.
d. Vooral bij belangrijke momenten in het mensenleven (geboorte, dood, zaaien, oogsten) treedt
de religieuze overtuiging naar buiten.

Oud-Germaanse religie

7

Zielen, geesten, demonen en noodlotsmachten

Oud-Germaanse religie - Zielen, geesten, demonen en noodlotsmachten

7.1 Inleiding tot de zielen, geesten, demonen en noodlotsmachten

Oud-Germaanse religie - Zielen, geesten, demonen en noodlotsmachten - Inleiding tot de zielen, geesten, demonen en
noodlotsmachten

7.1.1 Classificatie van de lagere, bovennatuurlijke wezens
a. (§ 153-1) De wezens der ‘lagere mythologie’ worden i.t.t. de goden gekenmerkt door
1. meestal geen verering in de openbare cultus;
2. behalve dísir en álfar;
3. soms verering in de huiscultus.
b. (§ 153-2) De groep der demonen:
1. got. unhulþo (fem.) = gr. δαιμονιον, oorspronkelijk een collectivum: de gezamenlijke
demonen;
2. frank. unholdun ‘de heidense goden’, maar betekende eigenlijk ‘demonen’.
c. (§ 153-3) De lagere wezens uit de latere volkstraditie:
De latere reuzen, dwergen en geesten zijn niet duidelijk differentieerbaar.
d. (§ 153-4) Ontstaan van de lagere wezens:
1. Verdeling in natuurgeesten en dodengeesten moet afgewezen worden.
2. Bovennatuurlijke machten die de mens angst inboezemden, werden gepersonifieerd en
gekleurd door natuurindrukken, dromen of hallucinaties.
3. Daarna worden ze gedurende generaties geobjectiveerd en gestereotypeerd (Runeberg).
4. Ze hoeven niets met geloofsvoorstellingen te maken hebben, maar kunnen ook
fantasiefiguren zijn en van buiten af beïnvloed zijn.
e. (§ 154) Het belang van het onderzoek naar wezens van de ‘lagere mythologie’ i.v.m. de
Germaanse religie is beperkt:
1. De oudere bronnen ontbreken bijna geheel.
2. De wezens uit de volksoverlevering komen bij veel andere volken voor.
3. Invloeden van buiten af hebben zich ook doen gelden.
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7.1.2 (§ 155) De ontwikkeling van de volkstraditie
a. De volkstraditie is voortdurend aan verandering onderhevig en blijft nooit zuiver behouden.
b. De volkstraditie is vaak gesunkenes Kulturgut:
Zij daalt af van de hogere lagen der samenleving naar de boerenbevolking. Dat geldt voor:
1. klederdracht;
2. huisraad;
3. dans;
4. muziek;
5. volkslied;
6. boerenzede;
7. bijgeloof;
8. volksfeest.
c. De volkstraditie is sterk beïnvloed door:
1. de klassieke cultuur;
2. het Christendom.
d. Voorbeelden van de ontwikkeling der volkstraditie:
1. De tradities van St. Maarten en St. Nicolaas hebben misschien verband met Wodan, maar
hebben sterke veranderingen ondergaan.
2. Het ME narrenfeest in Keulen en Mainz heeft als wortels:
i. de Romeinse Saturnaliën;
ii. de Keltische diervermomming;
iii. de Oosterse narrenkoning.
3. De meileen, zoals in Limburg, gaat terug op de klassieke maagdenveiling.
4. Ommegang met godenbeelden door de Galliërs:
i. vermeld door Gregorius van Tours en Sulpicius Severus;
ii. heropleving na 813 (Mainzer synode), dus een Christelijke impuls van heidense
gebruiken.
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7.1.3 (§ 156 - § 157) Conclusies t.a.v. het onderzoek naar de volkstraditie
m.b.t. de Germaanse religie
1. De volkstraditie levert slechts weinig materiaal voor het onderzoek naar de Germaanse religie.
2. Het volkskundige onderzoek is nog jong. De resultaten moeten eerst afgewacht worden.
3. Het onderzoek is te vergelijken met de archeologie die met enkele sporen een groter geheel
moet reconstrueren.
4. Voorbeelden:
a. De drempel (zie 6.8.3.1-2.a) kan met de dodengeest verbonden zijn, maar ook met een
initiatierite.
b. De mannenbonden zijn niet bekend uit de Germaanse oudheid, hooguit duiden
berserkerscharen en gilden hierop.
c. Het ME drama is niet terug te voeren op een Oud-Germaans cultisch drama.
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7.2.1.1 (§ 158) Het leven na de dood
a. Prehistorie (zie 4):
De dodenbehandeling (lijkverbranding of lijkbegrafenis) liet geen verschil zien t.a.v. de
voorstelling van het hiernamaals.
b. Vroeg-Germaanse periode:
1. Er zijn nu twee voorstellingen van het hiernamaals:
i. bestaan als ‘levend lijk’;
ii. bestaan als lichaamloze ziel.
2. Ervaringen die hierbij een rol spelen zijn:
i. verbleken van het lijk;
ii. vernietiging op de brandstapel;
iii. dromen en hallucinaties.
c. Appianus (2e eeuw na Chr.):
De Germanen geloofden in de opstanding na de dood. Deze bewering klopt waarschijnlijk:
1. Ze kenden algemeen bekende opvattingen over het leven na de dood:
i. De wedergeboorte of –opstanding is
(1) lichamelijk;
(2) ziellijk.
ii. De plaats van opstanding is
(1) een dodenrijk: Hel (zie § 581- § 582);
(2) een hemels paradijs: Walhalla.
2. Ze kenden de opstanding als wedergeboorte in een pasgeboren lid van de sibbe (zie
6.5.3):
i. Het kind krijgt de naam van de pasgestorvene.
ii. Hier geldt de lichamelijke wedergeboorte op aarde.
iii. Het woord d. Enkel ‘kleinkind’, ohd. eininchilī ‘grootvadertje’, vgl. d. Ahn, wijst op
een geloof in de wederopstanding van de grootvader in het kleinkind.
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7.2.1.2 (§ 159) De ziel
a. Kenmerken van de Germaanse zielsvoorstellingen:
Men kende diverse zielsvoorstellingen naast elkaar:
1. De gestorvene is tegelijk:
i. einheri in Walhalla;
ii. levend lijk in de grafheuvel;
iii. wedergeborene in zijn kleinkind.
2. De gestorvene kan dus op verschillende plaatsen tegelijk aanwezig zijn, bijv. als lijk in het
graf en als ziel in een ander mens:
Flat. II, 7-9:
Wanneer Olaf de Heilige voor het graf van zijn voorouder (en naar men zegt in hem
herrezen) Olaf de Elf van Geirstad staat, vraagt iemand hem of hij hier begraven is geweest.
3. De gestorvene is een ziel geworden, maar heeft een aspect van zijn lichamelijkheid
behouden:
Procopius (De Bello Gothico IV, 48-57):
De Noordzee-Germanen geloofden in de zielsverhuizing van de dodengeest op schepen die
naar Engeland dreven. Toch zakken de schepen diep weg onder hun lading.
b. De psychologische verklaring van het syncretisme van de Germaanse zielsvoorstellingen:
1. De zielsvoorstellingen ontstaan door associaties die zich rond bepaalde punten (fenomenen)
verdichten en duidelijker omlijnd worden.
2. De schijnbaar elkaar uitsluitende voorstellingen botsen meestal niet, omdat ze meestal niet
tegelijk in het bewustzijn treden.
3. De in het lichaam wonende ziel openbaart zich door fenomenen als
i. mijmering over de persoonlijkheid van de pasgestorvene;
ii. wil, wens en gedachte die opkomen en de mens leiden;
iii. de droomervaring, waarbij de ziel uit het lichaam lijkt te treden en weer terug te
keren:
(1) Paulus Diaconus (Historia Langobardorum III, 34):
de droom van koning Guntram;
(2) Jómsvíkingasaga:
þyri trouwt Gormr pas na drie nachten te hebben gedroomd;
(3) Fóstbr. 15; Gísl. 13 en 16:
men wekt iemand eerst, vóór men hem doodt uit angst voor een ronddolende ziel.
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7.2.2 (§ 160) De hugr, vörðr en hamr
Deze zielsvoorstellingen zijn vrijwel identiek:
1. De hugr:
Betekenisontwikkeling:
a. ‘geest, gedachte, gemoed, wens, verlangen’;
b. ‘magische invloed’ (bijv. van een kwade gedachte op een dier);
c. ‘magisch wezen, ziel’:
i. in zichtbare gedaante:
Setesdal-overlevering:
hugen tok ham på, over een boer wiens hugr ergens verscheen;
ii. in onzichtbare gedaante:
als adem of wind:
(1) skaldenpoëzie:
de hugr is de trollkvenna vindr;
(2) volksgeloof:
heksen vertrekken in een wervelwind;
iii. in dierlijke gedaante:
Harðar saga Grímkelssonar 30:
tachtig wolven die gezien worden als de zielen van de Hólmverjar.
2. De vörðr:
a. betekenis:
‘wachter’, de ziel die het lichaam verlaat;
b. Eiríks saga rauða 4:
het lied varðlokkur (over wat de ziel aanlokt) van de völva, over wier ziel het gaat;
c. no. vord, zw. vård:
De ziel die tijdens de slaap uittreedt.
3. De hamr:
a. betekenis:
‘haam, omhulsel’, de ziel die een lichamelijke gedaante heeft (zie hamingja 7.2.3);
b. een mens kan hamstolinn zijn, beroofd van zijn ziel, waanzinnig.
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7.2.3.1 (§ 161-1) Inleiding tot de hamingja
a. Hamingja heeft drie betekenissen (zie ook 6.2-b.3):
1. ‘geluk dat in de mens woont’ (zie 7.2.3.3-2);
2. ‘beschermgeest die de mens begeleidt’ (zie 7.2.3.3-3);
3. ‘ziel die
i. als kracht van de mens uitgaat en uitwerking heeft;
ii. een lichamelijke, meestal dierlijke gedaante heeft’ (zie 7.2.3.2).
b. Deze drie betekenissen stoelen op twee betekenissen van hamr:
1. ‘uiterlijke omhulling, ‘haam’, van de ziel, m.n. als dierengedaante’ (hamr (1));
2. ‘nageboorte, eihuid van het kind, ‘helm’, m.n. het geluksaspect van dit omhulsel’, waaruit
het idee van de beschermgeest ontstond (hamr (2)).
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7.2.3.2 (§ 161-2) Het theriomorfe aspect van de hamingja
a. Er is sprake van dierzielen, personen die zich, d.w.z. hun ziel, in een dier veranderen:
1. hamingja < *hamgengja = hamhleypa: iemand die zijn hamr (1) laat gaan of lopen;
2. Egs. 1:
Kveldúlfr nam ’s avonds de gedaante van een wolf aan; hij was hamrammr;
3. hamask of víxla hömum:
een andere gedaante aannemen;
4. í arnarham:
þjazi in arendsgedaante;
5. valshamr:
verenkleed van Freyja.
b. De dierengedaante houdt verband met initiatieriten:
1. Tijdens de rite hulde men zich in een dierenvel, zoals
i. een berenvel: de berserkir;
ii. een wolfsvel: de úlfheðnir.
2. Men waande zich daarna werkelijk het dier te zijn geworden.
3. Dit gebeurde tijdens een sjamanistische extase:
Hkr. I:
Odin ligt op de grond, maar zijn ziel reist als vogel, vis of slang.
4. Niet de vermomming in dierenvel, maar de gedaantewisseling van de ziel is het
belangrijkste.
c. De lichamelijkheid van de dierengedaante:
Er is duidelijk fysieke aanwezigheid van de ziel:
1. Friðþjófs saga:
walvissen als de zielen van heksen;
2. Lied van Helgi Hjörvarðsson:
Jarl Fránmarr wordt als arend met een speer doorboord;
3. een kat als verschijning van een heks.
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7.2.3.3 (§ 161-3) Hamingja als beschermgeest en geluk
Betekenisontwikkeling van hamr (2):
1. ‘nageboorte, eihuid”;
2. ‘gelukshelm’:
een kind dat met de helm geboren is, heeft geluk;
3. ‘beschermgeest’:
de helm bevatte de ziel van het kind of zijn beschermgeest.
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7.2.4.1 (§ 162-1) Inleiding tot de fylgja
Betekenis van fylgja:
a. Fylgja is nauw verwant aan hamingja:
1. associatie met dierzielen;
2. associatie met een beschermgeest:
i. Falk-Torp I, 285:
fylgja < fulga = ‘(geboorte)huid’, vgl. hamr;
ii. De Vries:
waarschijnlijker is fylgja < fylgja ‘volgen’, dus de ziel die in onzichtbare gestalte de
mens volgt (algemene definitie).
b. Nadere definitie:
1. De fylgja is de manifestatie van een mens, meestal gezien door een ander, een soort
dubbelganger.
2. Typen verschijningen:
i. als dier (zie 7.2.4.2);
ii. als vrouwelijke beschermgeest (zie 7.2.4.3).
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7.2.4.2 (§ 162-2) De fylgja als dier
a. Iemands dierlijke verschijning
1. in de droom van een ander:
i. Het soort dier drukt de persoonlijkheid uit van degene over wie men droomt, evenwel
gevormd door de dromer zelf.
ii. Het fylgja-verschijnsel werd een literair motief.
2. in de helderziende geest van een ander:
Wanneer iemand úfreskr (‘het tweede gezicht bezittend’) is of uit een trance terugkeert
naar het normale bewustzijn, kan dierzielen zien.
b. Soorten dierlijke fylgjur:
1. beer;
2. wolf;
3. stier of os;
4. paard;
5. vogel.
c. Conclusie:
De basis voor het begrip fylgja is de voorstelling van de ziel:
1. Fylgjur heten ook:
i. mannafylgjur;
ii. mannahugir;
2. Hkr. 33:
Böðvarr bjarki vecht als beer, terwijl hijzelf stilzit. Later vecht hijzelf, maar is de beer
verdwenen.
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7.2.4.3 (§ 163) De fylgja als vrouwelijke beschermgeest
Het blijkt dat de verschijning van de fylgja als vrouw de beschermgeest van de sibbe is:
a. Ze heet dan:
1. fylgjukona;
2. kynfylgja;
3. ættarfylgja.
b. Voorbeelden:
1. Glúm. 9:
Víga-Glúmr ziet in zijn droom een grote vrouw en weet dat Vígfúss gestorven is.
2. Hfr. 11:
Een vrouwelijke verschijning biedt zich als beschermster aan.
3. Vatn. 36:
De vrouwelijke sibbegeest waarschuwt.
4. Sommige vrouwelijke geestesvoorstellingen zijn Christelijk beïnvloed, zoals bij Gísli en
þiðrandi.
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7.2.4.4 (§ 164) De ontwikkeling van de fylgja
1. Fylgja, hamingja (en ook L/R genius) zijn uitdrukkingen voor de persoonlijkheid of de ziel van
een mens.
2. De fylgja krijgt gestalte in de geest van degene die zich haar voorstelt: een bepaald dier of een
vrouw.
3. De dierlijke of menselijke verschijning van iemands persoonlijkheid voert tot de dubbelganger
en de begeleidende beschermgeest.
4. De persoonlijke beschermgeest kan leiden tot de beschermgeest van de sibbe (ættarfylgja).
5. Later vermengen zich Christelijke voorstellingen met de Germaanse:
a. engelen (fylgju engill);
b. heiligen als schutspatronen, waardoor Christelijke en heidense voorstellingen versmelten.
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7.2.5 De dodengeest
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7.2.5.1 (§ 165) Inleiding tot de dodengeest
a. Verschillen tussen de ziel van de levende en de geest van de dode volgens W.F. Otto:
Levende ziel
Dodengeest
______________________________________________________________________________________
1. Voortstuwende levenskracht.
1. Slechts aanwezigheid van de dood.
2. Lichaam met materiële, dichte
substantie.

2. Schaduw: een mens met lichaam van
weinig substantie.

3. Ziel of levensgeest.

3. “Geest’: een zielloos, ‘vergeestelijkt’
lichaam.

4. De ziel is onsterfelijk, minder persoonlijk
en wordt wedergeboren in de sibbe.

4. De dodengeest is ‘dood’ en zeer
persoonlijk.

b. De rol van de lichamelijkheid van de dodengeest volgens De Vries:
1. De verschillen tussen ziel en dodengeest zijn niet zo duidelijk:
Beide ontstaan uit:
i. hallucinaties;
ii. dromen;
iii. helderziende ervaringen.
2. Dodengeesten hebben juist meer lichamelijkheid of dingachtigheid dan de zielen der
levenden, omdat ze verbonden werden met het lijk, nl. een ‘levend lijk’.
3. Er is toch geen sprake van preanimisme, omdat dodengeesten ook als zielachtige spoken
gezien worden.
c. De dode als een onvergankelijk deel van het verleden, dat door de levende als tegenwoordige
realiteit opgevat werd. Hij blijft een lid van de sibbe:
1. De verrichter van de dodencultus kijkt naar het verleden en vraagt zich af wat er van de
dode geworden is.
2. De onsterfelijkheidsgelovige kijkt naar de toekomst en vraagt zich af wat er van hem
worden zal.
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7.2.5.2 (§ 166-1) Ademziel en levend lijk
1. Dodengeesten met weinig lichamelijkheid of massa (ademzielen):
Snorra Edda:
Vijf dodenscharen zijn lichter dan één levende mens.
2. Dodengeesten met aanzienlijke lichamelijkheid of massa, en een aardser karakter:
a. Skaldenpoëzie:
De gestorven Erik Bloedbijl dreunt als duizend mannen.
b. HH II (Tweede lied van Helgi Hundingdoder):
i. Verrichten van bepaalde werkzaamheden in het Walhalla.
ii. Terugkeer naar de grafheuvel om daar de liefde te bedrijven.
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7.2.5.3 (§ 166-2) De draugr of spook
a. Betekenisontwikkeling van draugr:
1. oorspronkelijk:
een schadelijk wezen;
2. later:
een kwaadwillige dodengeest of spook.
b. Uiterlijk:
blauw en zo groot als een rund, een voorstelling waarbij de aanblik van de wegterende dode
een rol speelde.
c. Kenmerkende motieven in de spookverhalen:
1. Het spook bezoekt de levende om hem het bestaan onmogelijk te maken, bijv. tijdens de
stormachtige Jul-tijd.
2. De strijd met en de overwinning op de draugr, bijv. in een gevecht bij de grafheuvel (zoals
Saxo V). Hieronder vallen ook motieven als:
i. de schat in het graf (ingegeven door de rijke graven die geroofd werden);
ii. de draak of slang die de schat bewaakt en zo vergeleken wordt met de dode.
d. Maatregelen om het spook onschadelijk te maken:
1. verbranding van het lijk en uitstrooiing van de as;
2. doorboring van het lijk met een paal;
3. afhakken van het hoofd dat tussen de benen gelegd wordt;
4. boeiing van het lijk:
i. samenbinden van de grote tenen;
ii. aanbinden van de dodenschoenen, een zede die o.a. tot doel had de dode het zwerven
te verhinderen;
iii. vergelijk ook het vastzetten van het grafschip.
e. Belang van de spookverhalen voor het onderzoek naar de heidense godsdienst:
1. De draugr-voorstellingen zijn voornamelijk literair en stereotiep vormgegeven.
2. Ze zijn wel oud en inheems, evenals de vernietiging van de draugr door vuur.
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7.2.5.4 (§ 167) Dodenscharen
a. Oorzaken van het idee der dodenscharen:
1. de aanblik van de gestorven leden der sibbe in het megalithische graf;
2. de gevallenen op het slagveld;
3. het geraas tijdens herfst en winter, m.n. de Jul-tijd.
b. Het optreden der dodenscharen:
1. Ze zwerven rond:
i. West-Noorwegen: jolareidi of jolaskreidi;
ii. Zuid-Noorwegen: oskoreidi;
iii. Setesdal: stålesferden;
iv. Denemarken en Zuid-Zweden:
(1) Odinsjakt of Hoajakt;
(2) Lussefärden op 13 december.
2. Ze bestrijden elkaar:
i. Sage van de Hjaðninga él (SnE, Flat. en Saxo):
De strijders van Högni en Heðinn, opgewekt door de toverkracht van Hildr, vechten elke
nacht met elkaar.
ii. Duitse sage:
Bij de Wahlberg bij Bischheim strijden Duitsers en Wenden nog steeds elke nacht met
elkaar. (De Vries schrijft Wallberg.)
iii. Keltische sage:
Balor met het boze oog.
iv. Damascius:
Hunnen en Romeinen strijden na hun dood nog drie nachten met elkaar.
v. Frankrijk:
Mesnie Herlequin of Hellequin (een leger van geesten).
vi. Hariërs:
Feralis exercitus.
vii. Oud-IJslandse literatuur:
De Einherjar die bij Walhalla strijden.
c. Oorzaken van het optreden van dodenscharen:
1. tijdens de Jul-tijd keren de vooroudergeesten tijdelijk bij de levenden terug;
2. gedachten aan rondzwervende dodenscharen door het geraas tijdens herfst- en
winternachten;
3. cultische Jul-ommegangen (zie § 334);
4. uitdrukking van het levensgevoel van een krijgshaftige gemeenschap.
d. Conclusie:
De voorstelling van de dodenscharen is in het geloof verankerd. Ze is een geloofde
werkelijkheid en niet een sageachtige fantasie.
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7.2.5.5 De woningen der dodengeesten
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7.2.5.5.1 (§ 168-1) Inleiding tot de woningen der dodengeesten
De voorstellingen over het hiernamaals zijn zeer verschillend:
1. het graf als dodenwoning (zie 7.2.5.5.2);
2. de berg als dodenwoning (zie 7.2.5.5.3);
3. de mensenwoning als dodenwoning (zie 7.2.5.5.4);
4. Hel als dodenwoning (zie 7.2.5.5.5);
5. Walhalla als dodenwoning (zie 7.2.5.5.6).
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7.2.5.5.2 (§ 168-2) Het graf als dodenwoning
a. De dodengeest is als bewoner van het graf:
1. levend lijk;
2. draugr of spook, een gevaarlijke dode.
b. Belang van het graf:
1. plaats van contact van de levenden met de doden;
2. middelpunt van het dorp, m.n. i.g.v. het koningsgraf.
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7.2.5.5.3 (§ 168-3) De berg als dodenwoning
a. De IJslandse voorouderhal:
1. De gestorven sibbeleden verzamelen zich in deze hal in een bepaalde berg, bijv.:
Eyrb. 4, Ldn. 32, 153:
visioen van feestvierende overledenen.
2. Soms stierf men in een berg, die men uitgekozen had:
Ldn.:
Hann kom at deyja í Mælifell.
b. De Duitse rusthal van een beroemde gestorven leider:
1. Bepaalde gestorven leiders werden geacht te rusten in een berg die niet zijn graf was, bijv.
i. Karel de Grote in de Odenberg;
ii. Frederik Roodbaard in de Kyffhäuser;
iii. Heinrich der Vogelsteller in de Sudmerberg (De Vries schrijft Sudemerberg);
iv. Karel V in de Untersberg (Salzburg).
2. Deze dodengeesten zijn heilbrengers, die slapen en zo nu en dan terugkeren om de mensen
heil en zegen te schenken.
c. De oude voorstelling (zoals op IJsland) heeft de nieuwe (zoals in Duitsland) vormgegeven.
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7.2.5.5.4 (§ 168-4) De mensenwoning als dodenwoning
a. De gestorvene kan begraven worden
1. bij de haard;
2. onder de drempel.
b. Belang van de mensenwoning:
1. plaats van contact van de levenden met de doden;
2. de gestorven huisheer is de beschermer en heilbrenger van de sibbe.
c. De gestorven voorouder als huisgeest:
1. Oorspronkelijke natuurgeesten worden geïdentificeerd met dodengeesten, m.n. de eerste
gestorven voorouder die het huis heeft opgericht (zie 7.3.2.4).
2. Voorbeelden:
i. tomte;
ii. nisse;
iii. gardsrå;
iv. kobold (zie 6.3-b.2).
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7.2.5.5.5 (§ 168-5) Hel als dodenwoning
a. Verdronkenen gaan naar de woning van de godin Rán (zie 7.3.1.6.2.3-4).
b. Hel is de naam van een ander onderaardse dodenrijk (zie § 581).
c. Daarheen gaan goden (Baldr) en mensen langs de helweg (zie 6.8.3.2-1).
d. Ontwikkeling van de voorstelling van Hel:
1. eerst een heidens vreugdevol schimmenrijk;
2. dan een Christelijk treurig dodenrijk.
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7.2.5.5.6 (§ 168-6) Walhalla als dodenwoning
a. Walhalla is de naam van het krijgersparadijs zonder de duistere kanten van het dodenrijk.
b. De tegenstelling tussen een licht en een duister dodenrijk is slechts psychologisch van aard (ze
kunnen naast elkaar bestaan) en niet cultureel. Vergelijk:
Het zg. Minoïsche lichte Eiland der Gelukzaligen en het zg. Griekse duistere schimmenrijk.
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7.2.5.6 (§ 169) De dode als beschermgeest
1. De voorouder als beschermgeest van de sibbe:
a. De doden werden geacht aanwezig te zijn bij belangrijke gemeenschappelijke maaltijden
(het dodenmaal) en dan zegen te brengen.
b. Wanneer de aanwezige dodengeesten niet meer gewenst waren, zond men ze heen d.m.v.
i. een deuroordeel of duradómr bij de Germanen, d.i. een rechtsspreuk die de doden
moeten gehoorzamen;
ii. een eenvoudig gebod bij de Grieken (tijdens het Chytroi-feest).
2. De heros als beschermgeest van het volk:
a. De koning of held wordt op een strategische plaats, zoals de kust, begraven om het volk te
beschermen tegen de vijand (IE religieus motief).
b. Het geloof in een dergelijke volksbeschermgeest, de landvættr (zie 7.3.2.6-2), leidde tot de
heroscultus (zie § 275).
c. Voorbeelden:
i. Hns. 17 (IJsland):
Tungu-Oddr laat zich op de Skáneyberg begraven om goed uitzicht te hebben.
ii. Sage van Eurystheus (Griekenland):
zijn hoofd en lichaam werden op strategische plaatsen bij Athene begraven.
iii. Sage van Vortigern (Nennius 44 en Geoffrey van Monmouth VI, 14) (Kelten).
iv. Sage van Bendigeid Vran (Mabinogion III, 128) (Kelten).
v. Ragn. 18 (Scandinavië):
over Ívarr beinlauss.
vi. Bēowulf:
grafheuvel op Hronesnæss aan de kust.
vii. Vondst van bootgraf bij l’Île de Groix.
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7.2.6 De demon
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7.2.6.1 (§ 170-1) De weerwolf als demon
a. De weerwolf is een theriomorfe verschijning van de mensenziel.
b. Oorzaken van de idee van de weerwolf:
1. initiatieriten zoals die van de úlfheðnir, waarbij men zich in de huid van een dier hult en
zich werkelijk een dier waant;
2. een schizofrene ziekte, lykantropie.
c. Voorbeelden:
1. Völsunga saga:
Sigmundr en Sinfjötli veranderen in wolven.
2. Pausanias:
Wie tijdens de Lykaia mensenvlees eet, verandert in een weerwolf.
3. Plinius:
i. Euanthes leefde tussen de wolven.
ii. Commentaar Berends:
Euanthes was, ook volgens Plinius, een ‘niet te veronachtzamen’ auteur die schreef over
een jongeman die zich veranderde in een wolf en tussen de wolven leefde (vgl.
Bremmer/Veenstra, ‘The metamorphosis of magic’ etc.). Overigens moet men misschien
lezen ‘Neanthes’ i.p.v. ‘Euanthes’, Neanthes was een bekende auteur in die tijd (vgl.
Jan Bremmer (red.), The strange world of human sacrifice).

Oud-Germaanse religie - Zielen, geesten, demonen en noodlotsmachten - Voorstellingen van de ziel - De demon

7.2.6.2 (§ 170-2) De alp of mare
a. Dit een demon die op de borst van een slaper zit en angstvisioenen veroorzaakt:
1. de alpendroom (d. Alptraum);
2. de nachtmerrie (eig. nachtmare).
b. De mare als heks. Voorbeelden:
1. Ynglingatal:
een toverkundige mare heeft Vanlandi doodgetrapt;
2. maretak of heksenbezem, d. Mahrennest;
3. de d. Mahrlocke, vervilte haarlokken van een paard, veroorzaakt door een heks;
4. het incubus- en succubus-geloof t.a.v. seksuele gevoelens uit de ME demonologie.
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7.2.6.3 (§ 170-3) De heks
a. De heks vertoont demonische trekken:
1. een lichte (van gewicht), zielachtige verschijning:
door de lucht reizen op een bezemsteel;
2. theriomorfe gedaante:
kat, wezel, vogel, spin, insect;
3. wellustigheid;
4. stelen en verwisselen van kinderen:
het ondergeschoven kind;
5. nachtelijke feesten en dansen;
6. vruchtbaarheidsaspecten:
i. verband met korendemonen, zoals de bilwis (zie 7.2.6.4);
ii. Runeberg:
(1) Heksen hangen samen met vruchtbaarheidscultussen.
(2) De heksenorganisatie met de duivelsgestalte stamt uit de Katharen-secte.
b. Het heksengeloof is oud en heidens:
1. de Oud-Noorse túnriða of kveldriða (zie § 233);
2. het heksengeloof werd door de kerk veroordeeld.
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7.2.6.4 (§ 171-1) De witte wieven
Dit zijn ziekteverwekkende demonen bij dieren en mensen:
a. Er zijn diverse andere benamingen:
1. onl. belewitten;
2. onl. guede holden;
3. Kiliaen:
= lat. lamia: 1. spook, 2. vampier;
4. mhd. pilwiz:
pilwizzschos = eng. elf-shot;
5. d. Bilwis of Bilmesschnitter:
demon die met sikkels aan zijn tenen het koren afsnijdt.
b. Verklaringen van de benamingen:
1. A. Wolf:
bilwis = bil-tover, d.w.z. een wezen dat door toverij een verlammende kracht (bil)
uitoefent op een ander;
2. oe. belewit ‘milde’ en holden zijn als goedaardige namen gekozen om deze demonen
gunstig te stemmen.
c. Ontwikkeling van de bilwis:
1. oorspronkelijk een demon als de mare die ziekte verwekt en dieren plaagt;
2. demon die banen trekt door het koren (veroorzaakt door de bliksem);
3. kinderschrik;
4. kwaadaardig mens.
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7.2.6.5 (§ 171-2) Vrouw Holle en Vrouw Perchta
a. Naam en streekgebondenheid:
1. Holda of Frau Holla:
i. gepersonifieerde naam van hold, een geruststellende benaming voor unholda, demon;
ii. betekenis van hold:
misschien ‘verhullen, verbergen’;
iii. Midden-Duitsland.
2. Perhta of Perchta:
i. betekenis van Perhta:
’stralende verschijning’;
ii. Boven-Duitsland.
b. Karakter van Holda en Perhta:
1. Mare-achtig:
d. Hollezopf, gezegd van verward haar, verwijst naar Holda als mare.
2. Aanvoerster van de Wilde Jacht:
gemaskerde Perchten-ommegangen verwijzen naar de schare van demonen; vergelijk de
jólasveinar in Noorwegen.
3. Bestraffende (corrigerende) geest:
als pedagoog bestraft Holda stoute meisjes.
4. Cultisch vereerd wezen:
i. Perchten-dag:
bijzondere maaltijd als offergave voor Perhta:
(1) geplaatst op het dak;
(2) het dekken van een Perchten-tafel:
tabula fortunae, waaraan voortekens verbonden waren.
ii. Perchten-dag valt op Driekoningen of Epifanie:
(1) Perhta is de ‘stralende verschijning’;
(2) Holda is een hold-zalige;
(3) ze treden op als mythisch individu.
5. Type van de moedergodin:
i. later volksgeloof:
(1) heerseres van het dodenrijk;
(2) geefster van de zielen der nieuwgeborenen uit haar bron;
ii. terugkeer naar het type van de moedergodin die waakt over geboorte en dood, een
groeibevorderende macht;
iii. vergelijk:
(1) Matronen (Nederland);
(2) Dísir (Scandinavië).
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7.3 Natuurgeesten
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7.3.1 De reuzen
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7.3.1.1 Inleiding tot de reuzen
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7.3.1.1.1 (§ 172) Definiëring van reuzen
a. De benamingen duiden op hun kracht:
1. nnl. reus;
2. os. *wrisi;
3. ohd. duris, thuris;
4. on. þurs;
5. mhd. hiune.
b. Het zijn natuurgeesten die volgens hun werkzaamheid gecategoriseerd worden (woud-, water-,
wolkenreus enz.).
c. Verschijning in de ME volksepiek als tegenstander van de held:
1. antropomorf;
2. grote gedaante en daarmee gepaard gaande krachtige daden, zoals overstromingen, lawines
en stormen;
3. weinig demonisch.
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7.3.1.1.2 (§ 173) Oorzaken en ontstaan van het idee van de reus
1. Psychische ervaringen, zoals hallucinaties, kunnen leiden tot beelden van grote, menselijke
wezens.
2. De aanblik van natuurkrachten of hun gevolgen kan leiden tot ideeën over sterke oerwezens.
3. Deze krachtige natuurgeesten uit de oertijd heersen over:
a. de wereld in de oertijd, tot ze door de goden overwonnen worden;
b. de ‘boze buitenwereld’, de wildernis buiten de bewoonde omgeving (woud, moeras,
woestenij).
4. Hun werkzaamheid:
a. bedreiging van de mens;
b. bedreiging van de goden:
i. ze zijn bang voor onweer; vergelijk de IE dondergod;
ii. sage van de reuzendochter:
deze neemt een boer mee naar huis, maar haar vader is bang dat deze de nieuwe
heerser wordt.
5. Ontwikkeling tot duivelse figuur:
a. de reus als dom, onsympatiek, lelijk en gemeen beschouwd;
b. een cultus van de reus komt niet voor.
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7.3.1.1.3 (§ 174-1) De jötunn als Gemeen-Germaans idee van de oerreus
a. De
1.
2.
3.

Oud-Noorse overlevering kent drie benamingen voor ‘reus’:
þurs, een demonisch wezen;
troll, idem;
jötunn, de eigenlijke reus.

b. De jötunn is als oerwezen de bouwmeester van grote werken (de ‘wereldbouwmeester’):
1. oorzaak van het idee van de reuzenbouwmeester:
bijzondere rots- of bergformaties;
2. oe. enta geweorc als benaming voor een prehistorisch monument;
3. os. uurisilic giuuerc, idem;
4. oe. ealdsweord eotenisc, zwaard uit de oertijd;
5. de jötunn is dus gemeenschappelijk Germaans;
6. vergelijk de sage van de reuzenbouwmeester.
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7.3.1.2 (§ 174-2) Ymir, de oerreus
a. Karakterisering van Ymir:
Hij is het IE type van de oerbewoner van de wereld (zie § 537), de oerreus uit het begin, uit
wiens lichaam de wereld geschapen is (zie § 570).
b. Andere namen van Ymir:
1. Fornjótr:
i. betekenis, twee mogelijkheden:
(1) < forn-iótr ‘oerreus’;
(2) < for-niótr ‘vroegere bezitter van het land’;
ii. stamvader van de rijpreuzen.
2. Aurgelmir (zie § 577).
3. Bölþorn:
i. eveneens een oerreus;
ii. stamvader van Odin, via zijn dochter Bestla (< *Bastilōn ‘bastschenkster’), zie c.
c. Er is een nauwe relatie en weinig verschil tussen reuzen en goden:
1. verwantschap tussen:
Bölþorn, Bestla en Odin;
2. liefdesrelaties tussen goden en reuzenmeisjes:
i. Freyr en Gerðr;
ii. Odin en Gunnlöð;
iii. Njörðr en Skaði;
3. Hym. 11:
i. Hymir is de vader van Týr;
ii. misschien een late fantasie;
4. Commentaar van De Vries:
Het is twijfelachtig of de reus oorspronkelijk een Germaanse god was.
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7.3.1.3 (§ 175) De wijsheid der reuzen
a. Voorbeelden van wijze reuzen:
1. Hymir heet hundvíss.
2. De völva is een reuzendochter en heeft daarom kennis van het verloop van de geschiedenis
van de kosmos en de eindtijd.
3. Vafþrúðnir is even wijs als Odin.
b. Betekenis en beoordeling van de wijsheid der reuzen:
1. De reuzen heten wijs, d.w.z. ze hebben kennis van de oertijd, waaruit ze immers
stammen, en daarmee van de kosmos en zijn verloop.
2. Ze kennen de negen werelden voorbij Niflhel onder de aarde.
3. Er is slechts kwaliteitsverschil tussen Odins wijsheid en die der reuzen:
i. De reuzen vragen naar mythologische namen.
ii. Odin vraagt naar het verloop der kosmos.
4. Reuzen bezitten evenveel wijsheid als de goden, omdat ze eens in het bezit van de
dichtermede zijn geweest, die later door de goden gestolen wordt (zie de mythe over
Suttung in ‘Odins verwerving van de mede’).
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7.3.1.4 De reus Mímir
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7.3.1.4.1 (§ 176-1) De drie namen van Mímir
1. Mímr, verbonden met het hoofd (Sd. 13):
a. Het hoofd van Mímr geeft
i. kennis;
ii. runenwijsheid;
iii. dichtermede:
Mímr is dezelfde als Heiðdraupnir ‘mededruppelaar’.
b. Mímr is de wijste der reuzen en verschaft zijn kennis aan Odin, die Míms vinr heet.
2. Mími, verbonden met de boom (Fj. 19-22):
a. Mímameiðr is de boom
i. waarvan men de wortels niet kent;
ii. die niet kan worden aangetast door vuur of ijs;
iii. die genezende vruchten draagt.
b. Mímameiðr is gelijk aan
i. Yggdrasil, de wereldboom;
ii. de taxus (of vlgs Reichborn-Kjennerud: jeneverbes).
3. Mímir, verbonden met de bron (Vsp. 28):
De bron van Mímir is waarschijnlijk de medebron waaruit mythische kennis verworven kan
worden.
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7.3.1.4.2 Verklaring van de namen van Mímir
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7.3.1.4.2.1 (§ 176-2) Inleiding tot de verklaring van de namen van Mímir
a. De meeste onderzoekers menen dat de namen betrekking hebben op dezelfde persoon (zie
hierna)
b. De poëtische bronnen maken meer onderscheid (zie 7.3.1.4.1).
c. De Zuid-Germaanse Mime, de smid, die Mimming, het zwaard, vervaardigt in het epos Biterolf
und Dietleib (1260), staat los van de reus.
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7.3.1.4.2.2 (§ 176-3) Opvattingen van Snorri t.a.v. Mímir
Snorri ziet in de drie namen eenzelfde persoon:
1. Odin drinkt uit de Mímisbrunnr.
2. Deze ligt onder de Mímameiðr.
3. Mímshöfuð:
Mythe van Mímir en Hœnir, waarin dezen als gijzelaars naar Vanaheim gezonden worden.
Mímirs hoofd wordt als straf voor Hœnirs domheid afgeslagen en naar Odin gezonden, die het als
middel van waarzeggerij gebruikt.
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7.3.1.4.2.3 (§ 176-4) Opvattingen van latere onderzoekers t.a.v. Mímir
1. Theorie van de identiteit van hoofd en bron:
Het hoofd is het bronhoofd van Mím(i)r:
a. topografische namen:
i. í Mimishofden (Noorwegen);
ii. Mimling (Duitsland);
iii. Mimeså (Zweden);
iv. Mimesjöen (Zweden);
b. er bestaat verband tussen wijze geesten of wijsheid en water:
i. Griekse Proteus;
ii. Oud-Noorse Marmenill.
2. Theorie van het orakelhoofd:
In de sjamanistische magie wordt een hoofd of schedel gebruikt:
a. het gebruik van het orakelhoofd is bekend;
b. toverij met een hoofd op IJsland.
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7.3.1.4.2.4 (§ 176-5) Opvattingen van De Vries t.a.v. Mímir
a. Betekenis van Mímir, Mímr en Mími:
1. etymologisch verwant met
i. nl. mijmeren;
ii. lat. memor.
2. aanduiding van een geestelijke werkzaamheid, m.n. het bezit van oude kennis.
b. Mogelijk ontstaan van de drie namen:
1. Oorspronkelijk is er een wijze reus, Mím(i)r, die een bron bezit, de Mímisbrunnr.
2. Toegevoegd wordt het motief van
i. het orakelhoofd (of de orakelbron) of
ii. het waarzeggende hoofd.
3. De Mímameiðr is:
i. jongere benaming voor Yggdrasill;
ii. ontstaan door verbinding met Mímisbrunnr:
boom en bron horen bij elkaar in de cultus en het orakel;
iii. Hoddmímisholt (Vm. 45):
(1) Líf en Lífþrasir brengen in deze boom de fimbul-winter door;
(2) identiek met Yggdrasill en boom van Mímir.

Oud-Germaanse religie - Zielen, geesten, demonen en noodlotsmachten – Natuurgeesten - De reuzen - De reus Mímir

7.3.1.4.3 (§ 176-6) Conclusie t.a.v. Mímir
1. ‘Mímir’ kan onvoldoende verklaard worden.
2. Hij is een reus die zeer wijs is.
3. Hauer:
een oeroude wijsheidsverkondiger die geassocieerd wordt met de wereldboom.
4. De bron is de medebron, die misschien een rol speelde in de rite.
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7.3.1.5 (§ 177-1) De religieuze betekenis van de reuzen
a. De religieuze betekenis van de reuzen wordt verduisterd door het epische karakter van de
reuzenmythen in de vorm van
1. ontstaanssagen:
i. Hrungnir (ontstaan van de wetstenen);
ii. Skrýmir (herkomst der dalen);
2. sagen over de kracht en de omvang der reuzen:
i. Hymir (reuzenketel en ossenkop als lokaas);
ii. Hrungnir (opheffing van het reuzenbeen);
iii. Skrýmir (reuzenhandschoen);
iv. Geirrøðr (aanzwellen van de vloed);
3. sagen over Hymir, þrymr en Hrungnir met epische motieven, nl.:
i. de strijd tussen reuzen en goden;
ii. vrouwenroof (schaking):
(1) Freyja, bedreigd met schaking door Hrungnir;
(2) Iðunn moest bij þjazi blijven;
(3) þrúðr zou door Hrungnir geroofd zijn.
b. Conclusie:
De reuzen bedreigen de kosmische orde en zijn daarom de vijanden van de goden:
1. De schaking van de godin der vruchtbaarheid, Freyja (vgl. Persephone), door de machten
des doods, de reuzen, symboliseert de komst van de winter.
2. De strijd tussen Thor en de reuzen heeft dus oorspronkelijk een religieuze betekenis:
i. De reuzen zijn de vijandelijke machten van Útgarðr, d.w.z. de machten des doods.
ii. De strijd tussen goden en reuzen blijft tot in de Ragnarök bestaan om het kosmische
evenwicht te bewaren.
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7.3.1.6 De reuzen als natuurgeesten
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7.3.1.6.1 (§ 177-2) Inleiding tot de reuzen als natuurgeesten
a. Reuzen worden slechts af en toe geassocieerd met natuurfenomenen.
b. Ontstaan van het verband:
De reuzen zijn door de goden buiten de kosmische orde geplaatst en voeren vanuit de
‘onwereld’ aanvallen uit, zoals in de vorm van koude en storm.
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7.3.1.6.2 (§ 177-3) De winterreuzen
a. Hrímþursar ‘rijpreuzen’, zoals:
1. Hrímnir;
2. Hrímgrímnir.
b. Latere speculaties:
1. Jökull;
2. Fönn;
3. Drífa;
4. Mjöl;
5. Snjór.
c. De winterreus als natuurgeest in religieus verband:
1. Flat. (Hversu Noregr byggðist):
Snjórs zoon þorri bereidt een midwinteroffer voor. þorri is de naam van de wintermaand.
2. Saxo:
Het verhaal van koning Snio die wegens de hongersnood het verbod uitvaardigt koren voor
bierbrouwen te gebruiken. Een jongen omzeilt het verbod. Later moeten jongemannen
o.l.v. Aggo en Ebbo uit nood het land verlaten (zie § 500).
3. Commentaar van De Vries:
ad 2:
i. De uittocht van de ver sacrum is een Dioscurische voorstelling.
ii. De overtreding van het verbod verbergt de tegenstelling tussen de principes van de
koninklijke macht (zie § 409).
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7.3.1.6.3 Zee-, vuur- en windreuzen
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7.3.1.6.3.1 (§ 177-4) Wind- en vuurreuzen
1. Flat. I, 219:
De zonen van Fornjótr:
a. Hlér (zee) (zie 7.3.1.6.3.2-2);
b. Logi (vuur) (zie § 436);
c. Kári (wind).
2. Ynglingatal 24 of 32:
a. Hveðrungr (storm).
b. Commentaar Berends:
i. In de desbetreffende strofe staat Hveðrungs mær, i.e. de dochter van Hveðrungr, Hel.
Zij was de dochter van Loki. Hveðrungr is dan Loki.
ii. Hveðrungr wordt in de Jötna heiti wel als naam van een reus genoemd, en in de Óðins
nöfn zelfs als naam van Odin.
3. Hræsvelgr (wind):
a. veroorzaakt in het noorden als arend met zijn vleugels de wind;
b. betekenis:
’lijkverslinder’, maar hoort niet tot de sarkofagoi;
c. vergelijk Romeinse Aquilo, de noordenwind, met arendsvleugels;
d. hij is een jötunn wegens zijn grote gestalte.
4. Surtr (vuur):
a. Hij is de hoofdantagonist van de goden tijdens de Ragnarök.
b. Hij vernietigt de aarde met vuur;
c. Hij is de belichaming (personificatie) van het onderaardse vuur:
i. In zijn diepe dalen bevindt zich de skaldenmede.
ii. Surtshallir is een grote holte op IJsland.
iii. De naam surtr = on. svartr verwijst naar de duistere diepte.
iv. Hij komt alleen op het vulcanische IJsland voor en zijn naam is niet oud.
v. Karl Helm:
Hij is bekend bij de Freyr-vereerders.

Oud-Germaanse religie - Zielen, geesten, demonen en noodlotsmachten – Natuurgeesten - De reuzen - De reuzen als
natuurgeesten - Zee-, vuur- en windreuzen

7.3.1.6.3.2 (§ 178) Zeereuzen
1. Gymir en Gylfi.
2. Hlér:
a. Betekenis; twee mogelijkheden:
i. nevenvorm van hlær ‘mild, lauw’, duidend op het positieve aspect van de zee;
ii. ‘luid’ < oern. hlewaR;
b. Hij is de heros eponymos van het eiland Hlésey (= Læsø).
c. hHj is gelijk aan Ægir.
3. Ægir:
a. Betekenis:
i. verwant aan *ahwa ‘water’;
ii. geen verwantschap met:
(1) de Duitse rivier on. Ægidyrr = d. Eider < lat. Egidora;
(2) Ægishjálmr < Œgishjálmr ‘schrikhelm’.
b. Hij is gelijk aan Hlér:
i. De golven heten dochters van Ægir of Hlér.
ii. Het goud heet Hlés viti of Ægis eldr.
c. Hij is gast van de goden (Snorri) of de goden zijn zijn gast (Hym. en Ls.).
4. Rán:
a. Betekenis. Twee mogelijkheden:
i. ‘roofster’ bij ræna ‘roven’;
ii. ‘bepalende macht’ bij ráða ‘heersen, bepalen’ (vgl. regin).
b. Ze vangt de verdronken schipbreukelingen in haar net:
i. vergelijk Loki’s vangst van Andvari;
ii. Helgakviða Hjörvarðssonar 18:
ræsis rekka er þú vildir Rán gefa;
iii. Sonatorrek:
mjök hefr Rǭn of rysktan mik.
c. Later ontstaat het idee van een onderaards dodenrijk.
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7.3.1.7 (§ 179) Latere ontwikkeling van de reuzen
a. De
1.
2.
3.

reuzen worden demonische wezens:
Ze zijn lelijk, eenzaam, groot, dom en boosaardig.
Ze wonen in het bos of in een hol.
Ze hullen zich in nevel ter verwarring van de tegenstander.

b. Reuzen en demonen krijgen duivelse trekken.
c. Ontwikkeling van de þurs:
1. Er is verwarring met de jötunn.
2. Hij wordt een kwaadaardige demon:
i. Hij is gelijk aan de trol.
ii. Hij is een ziektedemon:
Met het runeteken þurs kan een vrouw gekweld worden.
iii. Hij is een opwekker van seksuele driften:
(1) Er wordt verband gelegd met de runentekens voor ergi (‘ontucht’), æði, óþoli
(‘woede, gebrek aan zelfbeheersing, ongeremdheid’).
(2) Hij berooft van het verstand.
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7.3.2 De dwergen, wichten en elfen
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7.3.2.1 (§ 180) Inleiding tot de dwergen, wichten en elfen
a. Er
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zijn veel dwergachtige wezens (of dwergen), voortgekomen uit verschillende voorstellingen:
kobold;
huisgeest;
aardmannetje;
bergmannetje;
klabautermannetje;
elf.

b. In de loop der tijd zijn de verschillen tussen de diverse wezens vrijwel opgeheven:
1. De kobold is verwant aan nl. kabouter, vlgs Kiliaen ‘plaaggeest’.
2. De klabauterman is laat ontstaan ten tijde van de scheepvaart en duidt op de scheepsgeest.
3. Fee uit Frankrijk en elf uit Engeland verbreidden zich in de 18 e eeuw over Nederland en
Duitsland.
4. De meeste kleine wezens kennen activiteiten als
i. hulpverlening aan mensen;
ii. dansen;
iii. loonuitbetaling.
c. De oorzaak van de ‘eenwording’ van de kleine wezens is de halfliteraire verbreiding van de
sagen over Noordwest-Europa.
d. Ook het verband tussen de oorspronkelijke voorstellingen en de diverse wezens is vaag:
1. Voorstelling van de dodengeest:
i. kobold;
ii. aardmannetje;
iii. bergmannetje.
2. Voorstelling van de natuurgeest:
bergmannetje.
3. Voorstelling van de plaaggeest en de kinderschrik (pedagogie):
kobold resp. aardmannetje.
4. Voorstelling van de kunstvaardige smid:
dwergen in mijnbouwgebieden als kleine ambachtslieden
5. Voorstelling van de hoeder van de schat of de drager van de toverkap:
i. dwergen als dodengeesten;
ii. vergelijk on. huliðshjálmr:
(1) toverkap;
(2) de hemel in de onderwereld;
iii. de toverkap (d. Tarnkappe) is een hoofddeksel waarmee iemand zich onzichtbaar kan
maken.
6. Voorstelling van de ziel:
dwergen als wezens van kleine gestalte.
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7.3.2.2 (§ 181) De dwergen in de Oud-Noorse literatuur
Karakterisering van de dwergen:
1. Ze treden niet sterk naar voren in de literatuur.
2. Woonplaats der dwergen:
in de aarde en de duisternis.
3. Verband tussen dwergen en stenen:
a. ze veranderen in stenen wanneer zonlicht hen treft (Alv. en Hkr. I);
b. de naam Dvergasteinn verwijst naar een woning in een steen.
4. Ontstaan van de dwergen in twee latere voorstellingen:
a. uit wormen in Ymirs lichaam (SnE);
b. uit Brimirs bloed en Bláinns benen (Vsp. 9).
5. De
a.
b.
c.

dwergen waren kunstvaardige smeden van o.a.
godensieraden: twee dwerggroepen;
Skiðblaðnir: zonen van Ívaldi;
wapens (invloed van sprookjes).

6. De wijsheid der dwergen:
a. een dwerg noemt zaken op uit de godentaal (Alv.);
b. namen, verbonden met wijsheid:
i. Vitr;
ii. Ráðspakr;
iii. Fjölsviðr;
iv. þjóðrœrir, een naam van Fjalarr;
c. ze bezitten de dichtermede der wijsheid:
i. Fjalarr bezit de mede;
ii. kenningen die hierop duiden;
iii. mythe van de doding van Kvasir, waarin de dwergen de mede aan de goden moesten
afstaan;
iv. de IE associatie van mythische smeden en mede:
(1) Hephaistos schenkt de nectar tijdens het godenmaal (Grieken).
(2) Tvaṣṭṛ vervaardigt de beker waaruit de mede gedronken wordt (Indiërs).
(3) Goibniu bezat de onsterfelijkheidsdrank (Kelten).
(4) Galarr en Fjalarr (Germanen).
7. De dwergen ondersteunen de hemelkoepel:
a. hun namen berusten op latere systematisering:
i. Austri;
ii. Vestri;
iii. Norðri;
iv. Suðri;
b. vergelijk de hemelondersteunende zuilen bij Homerus;
c. een steunbalk van het huis heet dvergr;
d. de kosmologische mythe van de ondersteuning van de hemel door dwergen is oud erfgoed.
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7.3.2.3 (§ 182) Het religieuze belang van de dwergen
De rol van de dwergen in de religie is niet duidelijk:
1. Ze behoorden al vroeg tot de literatuur.
2. Ze zijn echter wel oud, getuige fem. dyrgja ‘dwergin’.
3. Het moderne volksgeloof kent de dwergen nog steeds.
4. Reeds in de heidense tijd werden de verschillende soorten dwergen verward.
5. Het belangrijkste kenmerk van de dwergen is dat van de IE mythische smid, geassocieerd met
de godendrank.
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7.3.2.4 (§ 183) De huisgeesten
1. De kobold in Zuid-Germanië:
a. Betekenis:
i. = kabouter;
ii. ‘huisheer’;
iii. = oe. cofgodas ‘penates, lares’;
iv. functie:
de beschermgeest van het huis.
b. De huiselijke cultus van de kobold:
i. offers aan de kobold en het aardmannetje:
(1) dagelijks of op feestdagen;
(2) bestaande uit o.a.:
(a) een schoteltje melk, grutten of boter;
(b) brood;
(c) bepaalde dranken;
(d) nieuwe kleren, met als doel:
(i) beloning;
(ii) do ut abeas;
ii. het gebruik is reeds IE.
2. De Scandinavische huisgeesten in de moderne tijd:
a. Namen:
i. Noorwegen:
(1) gardvord;
(2) tuftekall;
(3) tunvord;
ii. Denemarken:
(1) nisse;
(2) goanisse;
iii. Zweden:
(1) gårdsrå;
(2) tomte;
(3) tomtebisse;
(4) tomtkarl.
b. Uiterlijk:
i. klein;
ii. grauwe kleren;
iii. ronde puntmuts;
iv. d.i. de boerendracht.
c. Functie:
i. hij beheert de hoeve, straft en beschermt;
ii. personificatie van de mana-voorstelling (zie § 194), de machten die overal werkzaam
zijn;
iii. Commentaar van De vries:
Hij is gelijkenis gaan vertonen met de haugbonde (de vooroudergeest), maar is geen
dodengeest.
3. De Oud-Noorse huisgeesten:
a. Weinig berichten.
b. De ármaðr:
i. cultus blijkt uit de verering door Koðrán in Giljá (Kristn.);
ii. naam en functie:
de ‘jaarman’ zorgt voor welzijn en groei; 

Oud-Germaanse religie - Zielen, geesten, demonen en noodlotsmachten – Natuurgeesten - De dwergen, wichten en elfen

iii. woning:
in een steen (zoals de gardvord en tomte), wat blijkt uit Kristn., waarin de bisschop de
geest verdrijft door de steen d.m.v. spreuken te breken;
iv. hij was geen vooroudergeest.
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7.3.2.5 De álfr
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7.3.2.5.1 (§ 184-1) Betekenis van de álfr
On. álfr is verwant met:
1. d. alp, maar heeft een andere betekenisinhoud;
2. skt. ṛbhu, de kunstvaardige demon die voor de goden sieraden maakt.
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7.3.2.5.2 (§ 184-2) De alfencultus
a. Het álfablót ‘alfenoffer’:
Voorbeelden:
1. De skald Sigvatr bericht over een álfablót in Gautland (Västra Götaland), dat tegelijk in alle
huizen tijdens de late herfst verricht werd.
2. Kormáks saga:
Een zwaargewonde man krijgt de raad bloed en vlees van een stier op een heuvel waarin
alfen wonen, te deponeren.
3. Flat. II:
Ólafr Guðrøðarson van Geirstad, een koning die zijn volk heil en zegen bracht, wordt na zijn
dood vereerd als Geirstaðaálfr, waarbij vruchtbaarheidsriten worden verricht.
4. Flat.II:
Hálfdan hvítbeinn, begraven en vereerd in Skíringssalr als brynjálfr.
5. Bárð. 6:
Bárðr Snæfellsáss wordt op IJsland na zijn dood vereerd (wat wijst op de nauwe relatie
tussen álfar en Asen).
b. Heiligheid en plaats van verering:
1. De heiligheid van de álfr blijkt uit de term at ganga álfrek:
i. betekenis:
(1) ‘z’n behoefte doen’;
(2) álfrek ‘wat de álfr verdrijft’, ‘alfenschrik’: uitwerpselen schrikken de álfar af;
ii. op het ding van þórsnes was de álfrek verboden wegens de heiligheid van het ding.
2. Plaats van verering:
het ding werd bij het voorouderlijk graf gehouden, zoals in Noorwegen.
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7.3.2.5.3 (§ 184-3) De woningen van de álfar
a. SnE:
1. De døkkálfar (de donkere alfen) wonen in de aarde in Svartálfaheimr.
2. De ljósálfar (de lichtalfen) wonen in Álfheimr.
b. Commentaar van De Vries:
1. Dit is een latere systematisering van Snorri.
2. Er is wel verband tussen álfar en Freyr:
i. Álfheimr is ook Freyrs woning;
ii. Freyr wordt als goddelijk kind vereerd:
hij kreeg Álfheimr als tannfé ‘tandgeld’;
iii. er is sprake van een vruchtbaarheidscultus waarmee beiden verbonden waren.
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7.3.2.5.4 (§ 184-4) Conclusies t.a.v. de álfar
a. Het is onduidelijk tot welke categorie geesten de álfar behoren:
1. de dodengeesten;
2. de vruchtbaarheidsmachten.
b. Voorbeeld:
Olaf van Geirstad werd als
1. dodengeest vereerd (een heroscultus);
2. beschermgeest van de wasdom vereerd (een voortzetting van zijn zegenrijke daden tijdens
zijn leven);
3. álfr beschouwd (beiden zijn ársæll ‘jaarzalig’, d.w.z. ‘die geluk en welvaart brengt’).
c. Het vruchtbaarheidsaspect overheerst, maar elementen van de dodencultus zijn wel aanwezig.
d. De álfar treden meestal groepsgewijs op.

Oud-Germaanse religie - Zielen, geesten, demonen en noodlotsmachten – Natuurgeesten - De dwergen, wichten en elfen

7.3.2.6 (§ 185) De wichten
1. De wichten in de moderne tijd:
a. Namen:
i. vætter, vättar ‘wichten’;
ii. underjordiske ‘de onderaardse’.
b. Kenmerken:
i. Ze treden als groep op (zie 1.a) i.t.t. de tomte.
ii. Ze zijn aan de boerenhoeve gebonden.
iii. Het zijn onheilsdemonen, die zich na een belediging wreken (bijv. d.m.v. veeziekten).
2. De wichten in de heidense tijd:
a. Naam:
i. on. landvættir ‘landwichten’;
ii. huidige namen:
(1) skogsrå;
(2) bergsrå;
(3) fossegrimen.
b. Kenmerken:
i. Ze treden als groep op (zie 1.a).
ii. Het zijn beschermgeesten van een heel land, die zorgen voor de welvaart van de
bewoners.
iii. Men bracht hen offers in holten en steenhopen.
iv. Het zijn misschien natuurgeesten.
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7.3.2.7 De natuurmachten
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7.3.2.7.1 (§ 186-1) Inleiding tot de natuurmachten
a. De natuurmachten zijn vooral bekend uit het moderne volksgeloof.
b. Definitie:
De natuurmachten zijn de gepersonifieerde machten (mana) van planten, bergen en water.
c. Men moet ze niet afschrikken.
d. De theorie van Mannhardt over de vegetatiedemonen overdrijft het belang van de
natuurmachten voor de religie.
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7.3.2.7.2 (§ 186-2) De korendemonen
a. Ze zijn zeer verschillend van aard.
b. Ze zijn theriomorf (allerlei dieren) of antropomorf (man, vrouw of kind).
c. Werkzaamheid:
1. als veroorzaker van het golven van het koren;
2. als kinderschrik (pedagogische verschijning):
Butz, Popel, Bilwisschnitter;
3. als oogstgeest, voorgesteld in de laatste schoof met een menselijke of dierlijke gedaante.
d. Het belang van de korendemon voor de religie:
1. Ze zijn van weinig belang voor de Germaanse godsdienst.
2. Ze zijn waarschijnlijk ontstaan vóór de Germaanse religie, omdat veel volken de
natuurmachten kenden.
3. Het zijn voornamelijk fantasiefiguren zonder specifieke naam of gedaante.
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7.3.2.7.3 (§ 187) De watergeesten nikker, meermin en marmenill
1. De nikker:
a. Namen en betekenis:
i. < IE *nig- ‘wassen, baden’, dus een watergeest;
ii. ohd. nihhus (ther.);
iii. oe. nicor (ther.);
iv. on. nykr (ther.);
v. d. Nix, Nixe, Neck (antr.);
vi. mnl. nicker (antr.);
vii. nzw. nekk (antr.);
viii. nde. nøkk (antr.).
b. De nikker is dus Gemeen-Germaans en van wisselende gedaante.
2. De meermin:
a. De meermin is een zeegeest.
b. Ze is meestal vrouwelijk (Meerweib, Meerfrau, Meerminne), soms mannelijk (Meerman, in
Oost-Friesland).
c. Uiterlijk:
half vrouwelijk, half vis, behangen met mos en schelpen.
d. Werkzaamheid:
i. Hun verschijning duidt op storm.
ii. Ze hebben profetische gaven.
iii. Ze zijn geneeskundig.
e. Ze moeten niet afgeschrikt worden (vgl. de underjordiske).
3. De marmennill:
a. Andere namen:
i. on. margýgr;
ii. no. marmæle;
iii. nijsl. marbendill;
iv. no. havfrue.
b. Herkomst: Noord-Duitsland:
i. vgl. etymologie van marmennill en Meerminn;
ii. beiden hebben voorspellende gaven.
c. Karakterisering:
i. mannelijk of vrouwelijk;
ii. zij/hij kan gevaarlijk zijn en storm aanduiden.
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7.4 Theriomorfe demonen in de Oud-Noorse literatuur
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7.4.1 (§ 188) Inleiding tot de theriomorfe demonen in de Oud-Noorse literatuur
a. Veel demonen in dierengedaante horen tot de folklore (het onderwerp van de volkskunde), zoals
de korendemon of de roggewolf. Hier worden de theriomorfe demonen uit de Oud-Noorse
literatuur besproken.
b. De wolfsdemonen:
1. Wegens hun gevaarlijke karakter voor de eenzame reiziger worden de wolven als
demonische wezens voorgesteld.
2. De menselijke balling wordt zelf tot wolf:
ok drif þú nú, vargr, at vidi (Fj. 4).
3. Zonsverduisteringen worden toegeschreven aan roof door wolven (de ‘zonnewolf’):
i. Vsp. 40:
Een telg uit het wolvengebroed van de oude heks in het IJzerwoud (Iárnviðr) zal de zon
roven.
ii. Vm. 46:
Fenrir vernietigt de zon.
iii. Grm. 39:
De wolf Sköll achtervolgt de zon, Hati gaat haar voor.
iv. De Noordse namen voor de nevenzonnen duiden op wolven:
(1) zw. solvarg;
(2) no. solulv;
(3) ijsl. í úlfakreppu (‘in de greep van de wolven’).
v. Het motief van de roof van de zon door wolven wordt ook in de Ragnarök gebruikt (zie
b.3.ii).
c. De slangendemonen:
1. Er zijn drie typen slangendemonen:
i. de kosmische lijkenvretende slang, verbonden met de Ragnarök;
ii. de wereldslang die de aarde omspant en in zijn greep houdt;
iii. de reusachtige zeeslang die goden bedreigt tijdens de Ragnarök.
2. Commentaar van De Vries:
i. ad c.1.i:
met name Níðhöggr die onder de wereldboom huist;
ii. ad c.1.ii:
met name Miðgarðsormr, de ‘slang van Miðgarðr’, de mensenwereld;
bijgenaamd:
(1) ‘sterke band der aarde’;
(2) ‘gordel aller landen’;
iii. ad c.1.iii:
met name Jörmungandr, het reusachtige toverwezen uit de zee.
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7.4.2 (§ 189) De wolf Fenrir
a. De mythe van de boeiing van Fenrir (Vsp, SnE, skaldenpoëzie):
1. De wolf Fenrir wordt door de goden geboeid, maar zal aan het eind der tijden zich
losrukken en Odin aanvallen en doden.
2. De hond Garmr blaft vanuit de hel aan het begin der wereldondergang en strijdt met Týr.
b. Ontstaan van de Fenrir-mythe:
1. De mythologie van het gebonden monster dat zich losrukt aan het eind der tijden stamt uit
zuidoostelijke culturen.
2. De mythe vindt ingang in zowel de Christelijke als de Noord-Germaanse eschatologie.
3. Toevoeging van inheemse mythische en sprookjesachtige motieven aan de NoordGermaanse eschatologie:
i. het aanleggen van een schijnbaar ongevaarlijke band is een bekend motief (koning
Vikarr);
ii. de afgebeten hand van Týr en de bijnaam van Fenrir: Hróðrsvitnir ‘roemrijke wolf’;
iii. de gómsparri, waarbij een zwaard in de bek van Fenrir gestoken wordt om hem open te
houden.
c. Ouderdom van de Fenrir-mythe:
Ondanks de rijkdom aan namen kan de Fenrir-mythe oud zijn:
1. Ook oude met de cultus verbonden mythen kennen veel namen.
2. De Fenrir-mythe plaatst de Ragnarök ver in de toekomst, terwijl er in de 10e eeuw veel
sombere gedachten waren over een nabije wereldondergang.
3. De Fenrir-mythe kwam tot stand in een tijd dat men tijdens het beluisteren ervan in een
cultushandeling opgetogen kon zijn over de ongevaarlijke, want geboeide wolf. Pas in de
verre toekomst zal hij losbreken.
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7.5 Noodlotsmachten
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7.5.1 (§ 190) Onpersoonlijke noodlotsmachten
a. Het noodlot wordt door diverse termen uitgedrukt:
1. os. metud, oe. meotod, on. mjötuðr;
betekenis:
< metan ‘meten’, dus ‘de toemetende, noodlotsbepalende macht’;
2. os. uurdgiscapu, oe. wyrda Ʒesceapu;
betekenis:
’het door het noodlot bepaalde’;
3. on. sköp (plur.);
betekenis:
’het onpersoonlijke noodlot’;
4. ohd. urlag, os. aldargilagu, on. ørlög;
betekenis:
’het onpersoonlijke noodlot’;
5. os. reginogiscapu;
betekenis:
oorspronkelijk ‘persoonlijke’, later ‘onpersoonlijke machten van het lot’.
b. Soms lijken de goden het lot te bepalen, maar ook zij zijn onderworpen aan het noodlot, zoals
in de Ragnarök. Hetzelfde geldt voor de Griekse goden, die onderworpen zijn aan Moira.
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7.5.2 (§ 191) De schikgodin Urðr
1. Oe. wyrd, os. en ohd. wurt en wēwurt:
Deze termen duiden het onpersoonlijke, onverbiddelijke noodlot aan. Vgl. Hildebrandslied:
welaga nū, waltant got, wēwurt skihit (‘wee, almachtige god, het noodlot voltrekt zich’).
2. On. Urðr:
a. Mythische voorstelling:
i. Urðr is een persoonlijk gedachte, vrouwelijke noodlotsmacht.
ii. Ze zit onder aan de wereldboom, waar zich ook een heilige bron en de stoel van de þulr
bevinden.
b. Commentaren:
i. De stoel van de þulr is gelijk aan
(1) de Nornenstoel (Skaldenpoëzie: Sólarljóð en Saxo VI);
(2) de stoel van de wijsheid verkondigende Odin.
ii. De heilige bron (brunnr) als Nornenbron of waarzeggende bron is een bekend motief in
Scandinavië:
(1) het motief is IE (zie § 585);
(2) pauselijk verbod van de fontium auguria in Germaans gebied in 731.
iii. De gesponnen draad als symbool van het noodlot:
Urðr hangt samen met termen voor het draaien of spinnen van draad, weven:
(1) verða ‘worden’, oorspr. ‘draaien’ (van draad), vgl. mhd. wirtel en skt. vartulā
‘spinklos’;
(2) on. auðna ‘geluk’ en auðinn ‘door het noodlot bepaald’, vgl. lit. áudmi ‘weven’;
(3) on. ørlögþáttr, ørlögsíma, de noodlotsdraden die de schikgodinnen weven.
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7.5.3 (§ 192) De nornen
a. Er zijn twee typen nornen:
1. Schikgodinnen:
i. De nornen zijn de schikgodinnen die het onverbiddelijke noodlot bepalen en die als
groep optreden.
ii. Ze zijn reeds bij de Goten (4e eeuw) bekend, getuige de oorspronkelijke Oud-Gotische
heldenliederen HH en Lied van de Hunnenslag.
iii. Ze hebben een angstaanjagend uiterlijk en veroorzaken onheil, maar brengen ook
geluk.
iv. Ze werden bij de heidenen ernstig opgevat, hoewel ze later sprookjesachtige trekken
krijgen en verward worden met andere wezens.
2. Geboortegodinnen:
i. De geboortenornen helpen bij de geboorte; ze scheiden het kind van de moeder.
ii. Na de geboorte krijgt de kraamvrouw de nornenpap (no. nornegraut).
iii. Het aantal geboortenornen is onbeperkt, maar wordt ‘verdicht’ tot drie of negen:
(1) vergelijk de dísir, de Moiren of de Parcen;
(2) de nornen Verðandi en Skuld zijn jong;
(3) de negende rune ∤ (vlgs Agrell) nauðr staat op de nagel van de nornen.
b. Ontstaan van de voorstelling der drie nornen bij de wereldboom:
Twee voorstellingen zijn samengevallen:
1. de naamloze en vormloze noodlotsmacht die later in de persoonlijk gedachte schikgodin
Urðr verandert;
2. een onbepaald aantal (later drie) geboortehelpsters die het lot der kinderen voorspellen en
ook zegen en vruchtbaarheid brengen (vgl. de Matronen en § 527). Het woord norn is
verwant met me. nyrnen ‘opzeggen’ en zw. nyrna, norna ‘influisteren’.
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7.5.4 (§ 193) De walkuren
a. Oorspronkelijke voorstelling:
1. Ze waren oorlogsdemonen die op het slagveld Walhalla hun slachtoffers kozen (oe.
wælcyrğe, vgl. gr. κηρες, irs. Badb).
2. Ze weefden het noodlot als de nornen.
b. Latere voorstelling:
1. In de heldenpoëzie zijn het literair gevormde, bovenmenselijke wezens, zoals Gunnr, Hildr,
þrúðr, Hlökk, Herfjötur.
2. Ze voeren als Odins dienaressen de dode krijgers naar Walhalla, de heldenhemel, waar ze
de mede schenken.
3. Weer later zijn het menselijke wezens, mooie vrouwen als Sigrdrífa, Sigrún, Sváfa en Kára,
die de helden helpen.
4. Deze voorstelling valt buiten de religie. Ze vertonen ook overeenkomst met nornen,
zwanenmeisjes en fylgjur.
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Concordantietabel

Zoek (nogmaals) uw onderwerp in de rechterkolom, selecteer en kopieer de term(en) in de
linkerkolom en zoek hiermee in de tekst (Ctrl-C, Ctrl-home, Ctrl-F, Ctrl-V)
1. Index van namen
2. Index van categorieën en termen
1. Index van namen
Adam van Bremen
Ægir
Hlér
Agathias
Agrell
Aggo
Alamannen
Almgren
Åls-district
Altaïsche
Amiran
Ammianus Marcellinus
Andvari
Angelsaksen
Ansgarii
Apollo
Apollo Toutiorix
Apollonius Rhodius
Appianus
Aken [voorafgegaan door een spatie]
Aquilo
Bretagne
Arnaldr þorvaldsson
(= Arnoldus
Askeberg
Athanarik
Athene
Attila
Tongeren
Trier
Austri
Oost-Azië
Zuid- en Oost-Azië

Adam (3) van Bremen = Adam (3) Bremensis (Germ.) (auteur)
[Adam van Bremen, Adam Bremensis]
Ægir = Hlér (Germ.) (god/reus)
[Aegir, Hler]
Ægir = Hlér (Germ.) (god/reus)
[Aegir, Hler]
Agathias Scholasticus = gr. Agathias Scholastikos (Αγαθιας
Σχολαστικος) (Gr.) (auteur)
Agrell, Sigurd (auteur)
Aio = Agio: Aggo (Germ.) (koning, broer van Ibor-Ebor of Ebbo)
Alamanni = Alamannen (Germ.) (volk), Alamannisch [Alemannen,
Alemanni]
Almgren, Oscar (auteur)
Åls (Zw.) (distrikt, tNWv Falun, Leksands kommun, Dalarna)
Altaïsch (gemeenschap van talen)
Amirani = Amiran (Georg.) (myth. fig.)
Ammianus Marcellinus (L/R) (auteur)
Andvari (Germ.) (dwerg)
Angelsaksen (Germ.) (volk), Angelsaksisch
Anskar = Ansgar (Germ.) (missionaris)
Apollo (1) (Απολλων) (Gr.– L/R) (god), Apollinisch
Apollo (2): ‘Toutiorix’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Toutiorix]
Apollonius van Rhodos = lat. Apollonius Rhodius = gr. Apollonios
Rodios (Απολλωνιος ‘Ροδιος) (Gr.) (auteur)
Appianus van Alexandrië = lat. Appianus Alexandrinus = gr.
Appianos Alexandreus (Αππιανος Αλεξανδρευς) (Gr.-L/R) (auteur)
Aquae (3) Granni = mod. Aken = d. Aachen = frans Aix-la-Chapelle
(Du.) (topogr., kr. Städteregion Aachen, Noordrijn-Westfalen)
[Aquae Granni]
Aquilo (L/R) (god)
Armorica = mod. Bretagne = bret. Breizh = kymr. Llydaw = lat.
Letavia = Litavia = eng. Brittany (Frankr.) (regio), Armoricaans /
Bretons, Breton (Frankr.) (regio)
[Letauia, Litauia]
Arnaldr þorvaldsson = Arnoldus Tylensis (IJsl.) (auteur)
[Arnaldr
Thorvaldsson]
Arnaldr þorvaldsson = Arnoldus Tylensis (IJsl.) (auteur)
[Arnaldr
Thorvaldsson]
Askeberg, Fritz (auteur)
Athanarik = lat. Athanaricus (Germ.) (koning)
Athene = lat. Athenae = gr. Athenai (Αθηναι) = ngr. Athina (Αθηνα
(2)) (Gr.) (topogr., Attica), Atheens, Athener
Attila (Hun) (koning)
Atuatuca Tungrorum = mod. Tongeren = frans Tongres (Be.)
(topogr., tZWv Maastricht, Limburg), Tungri
Augusta (2) Treverorum = mod. Trier = frans Trèves (Du.) (topogr.,
tNOv Luxemburg (stad), kreisfreie Stadt, Rijnland-Palts)
Austri (Germ.) (dwerg)
Azië, OostAzië, Zuid-

Oud-Germaanse religie

Bad Dürkheim
Badb
Walther Baetke
Baldr
Balkåkra
Balkan
Balor
Bárðr Snæfellsáss
Beda
Belga;
België
Bēowulf
Årstad
Bestla
Bieka Galles
Blidegn
Böðvarr bjarki
Boeddha
Bonifatii
Bornholm
Borre
Brastad
Backa
Groot-Brittannië
Broddenbjerg Mose
Bruun
Sigrdrífa
Brynjólfur Sveinsson
Budsene Have
Bugge
Bourgondiërs
By (Noorwegen
Byzantijns

Caesar
Kandaules
Thomas van Cantimpré

Bad (1) Dürkheim (Du.) (topogr., tWv Mannheim, kr. Bad
Dürkheim, Rijnland-Palts)
[Bad Dürkheim]
Badb (Kelt.) (godin)
Baetke, Walther (auteur)
Baldr (Germ.) (god)
Balkåkra (Zw.) (topogr., tNv Svarte, Balkåkra, Ystads kommun,
Skåne)
[Balkakra]
Balkan (Eur.) (streek, tZv de r. Sava en de r. Donau, ZO-Europa),
Balkanees
Balor (Kelt.) (god-demon)
Bárðr Dumbsson: ‘Snæfellsáss’, ~; nl. Snæfellsgod (Germ.)
(sagenfig.)
[Bárðr Dumbsson, Bárðr Snæfellsáss,
Bardr Snaefellsass]
Beda Venerabilis (Eng.) (auteur)
Belga ? (No.) (topogr.)
België = La Belgique (Eur.-Be.) (land), Belgisch, Belg
Bēowulf (Germ.) (held)
[Beowulf]
Bergen: Årstad (No.) (wijk) (topogr., Bergen, Bergen kommune,
Hordaland)
[Arstad]
Bestla (Germ.) (reuzin)
Bieka Galles (Sam.) (god)
Blidegn (De.) (huisloc., in Brænde Lydinge, Faaborg-Midtfyn
Kommune, ZW-Funen, Zuid-Denemarken)
Böðvarr Bjarnarson: ‘bjarki’, ~; nl. Bodvar Beertje (Germ.)
(sagenfig.)
[Bodvarr Bjarnarson, Böðvarr Bjarki, Bodvarr bjarki]
Boeddha (1) = Buddha (Ind.-B.) (profeet) (alg.)
Bonifatius = Bonifacius = (geb. naam) Wynfrið (ASaks.)
(missionaris)
[Wynfrith]
Bornholm (De.) (eiland, Bornholms Regionskommune, Hoofdstad)
Borre (No.) (topogr., tZv Horten (stad), Horten kommune,
Vestfold)
Brastad (Zw.) (distrikt, tWv Uddevalla, Lysekils kommun, Västra
Götaland)
Brastad: Backa (Zw.) (locatie, tNv Brastad (dorp)) (distrikt, tWv
Uddevalla, Lysekils kommun, Västra Götaland)
Brittannië, (Groot-) = Britain, (Great) (Eur.) (land); Brits, Brit
(Brittannisch, Brittanniër (Kelt.))
Broddenbjerg Mose (De.) (moeras, Viborg Naturpark, Viberg
Kommune, Midden-Jutland)
Bruun, Daniel (auteur)
Brynhild: Sigrdrífa (Germ.) (mens-walkure)
[Sigrdrifa]
Brynjólfur Sveinsson (auteur)
[Brynjolf Sveinsson]
Budsene Have = Busene Have (De.) (bos op ZO-kust van het eiland
Møn)
Bugge, Sophus (auteur)
Burgundi = Burgundiones = gr. Βουργουντες = on. Burgundar = oe.
Burgendas = nl. Bourgondiërs = Bourgonden (Germ.) (volk),
Bourgondisch
By (No.) (huisloc., tNWv Drammen, Sigdal kommune, Buskerud)
Byzantium = Constantinopel = gr. Byzantion = Konstantinoupolis
(Βυζαντιον = Κωνσταντινουπολις) = nl. Istanboel = turk. İstanbul
(Gr.-Byz.-Turk.) (topogr./rijk, Marmara Bölgesi), Byzantijns,
Byzantijn
[Istanbul]
Caesar (1), Gaius Julius (L/R) (auteur, mil. leider)
[Gaius Julius Caesar]
Candaules = gr. Kandaules (Κανδαυλης) = Myrsilus = gr. Myrsilos
(Μυρσιλος) (Gr.-Lyd.) (koning)
Cantimpré, Thomas van (auteur)
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Carische
H. Celander
Cernunnos
H.M. Chadwick
P.D. Chantepie de la Saussaye
Chauken
Childerik
Chlodwig
Chrothilde
Kimbren
Civilis
Clemen
Keulen

Columbani
G. Fr. Creuzer
Daedalus
Damascius
Dejbjerg
Delphi
Deense
Denemarken
Denen [voorafgegaan door een spatie]
Bendigeid Vran
Dolionen
Donar
Thor
Donau
Donnersberg
Doornroosje
Drífa;
Drusus
Middelgebergte

Duits
Midden-Duitsland
Noord-Duitse
Boven-Duitsland
Zuid-Duitsland
Dumézil
Durkheim
Dvergasteinn
Dyaus

Carië = Caria = gr. Καρια = Καρικη (Azië) (hist. streek van KleinAzië, in ZW-Turkije tussen Milete (bij Balat) en Kalynda (bij
Dalaman), ZW-Ege), Cariër, Carisch
Celander, Karl Hilding (auteur)
Cernunnos (Kelt.) (god)
Chadwick, Hector Munro (auteur)
Chantepie de la Saussaye, Pierre Daniel (auteur)
Chauchi = Chauken (Germ.) (volk)
Childerik (Germ.) (alg. persoonsnaam van een koning)
Chlodwig (Germ.) (koning)
Chrodichilde (e.var.; Clothilde e.var. niet authentiek) (Germ.)
(koningin)
Cimbri = Kimbren (Germ.) (volk), Kimbrisch
Civilis, Julius (Germ.) (mil. leider)
Clemen, Carl (auteur)
Colonia (01) Agrippina = Colonia (09) Claudia Ara Agrippinensis =
mod. Keulen = d. Köln (Du.) (topogr., tZv Düsseldorf en tNv Bonn,
kreisfreie Stadt, Noordrijn-Westfalen)
[Colonia Agrippina,
Colonia Claudia Ara Agrippinensis]
Columbanus (Iers) (missionaris)
Creuzer, Georg Friedrich (auteur)
Daedalus = gr. Daidalos (Δαιδαλος) (Gr.) (myth. fig.)
Damascius = gr. Damaskios (Δαμασκιος) (Gr.) (filosoof)
Dejbjerg (De.) (topogr., in Ringkøbing-Skjern Kommune, MIddenJutland)
Delphi = gr. Delphoi (Δελφοι) = Pytho (Πυθω) (Gr.)
(topogr./archeol. site (tNOv Delphi (dorp)), CentraalGriekenland), Delphisch, Delphiër, Pythisch, Pythiër
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Dis pater (2): Brān (1) fab Llŷr = Bendigeidfran = Brān Fendigaidd
(Kelt.) (god)
[Bran fab Llyr]
Doliones = Dolionen (Δολιονες = Δολιεις) (Azië) (volk, in KleinAzië)
Donar (Germ.) (god)
Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)
[Thorr]
Donau(gebied) (Eur.) (rivier) (alg.)
Donnersberg (1) = lat. Mons Jovis (Du.) (berg, tZWv Dannenfels,
kr. Donnerbergkreis, Rijnland-Palts)
Doornroosje (Germ.) (sprookjesfiguur)
Drífa (Hversu) (Germ.) (reuzin)
[Drifa]
Drusus, Nero Claudius (L/R) (mil. leider)
Duits Middelgebergte = d. Deutsche Mittelgebirgsschwelle (Du.)
(gebergte, tZv de Noordduitse Laagvlakte en tNv het Zuidduitse
Stufenland (ongeveer Baden-Württemberg en Beieren))
[Mitteleuropäische Mittelgebirgsschwelle]
Duitsland = Deutschland (Eur.) (land), Duits, Duitser
Duitsland, MiddenDuitsland, Noord- = Neder-Duitsland, Nederduits
Duitsland, Zuid- = Boven-Duitsland
Duitsland, Zuid- = Boven-Duitsland
Dumézil, Georges (auteur)
Durkheim, Émile (auteur)
Dvergasteinn (IJsl.) (rots, aan de noordzijde van de Seiðisfjörður,
Austurland)
[Seidisfjordur]
Dyaus (Ind.) (god)
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Dyaus pitṛ
Eggjum
Eider [voorafgegaan door een spatie]
Egypte

Eileithyia
Erik Bloedbijl
Elbe
Elgesem
Engeland
Engelse
Enköping
Epona
Eskelhem
Estland
Etaśa
Etruskische
Euanthes
Euhemeros
Europa
Midden-Europa
Noord-Europese
Noord-Europa
Noordwest-Europa
Oost-Europese
Europese (Kaukasische)
Oost-Europa
West-Europa
West-Europese
Zuid-Europa
Zuidoost-Europa
ZW-Europa
Eurystheus
Falk
Fenrir
Hróðrsvitnir
Finland
Jónsson
Fins-Oegrische

Dyaus: ‘Pitṛ’, ~ (Ind.) (god) [Dyaus Pitr, Dyaus Pitri, Dyaus Pitar]
Eggja (No.) (huisloc., tZv Nordfjordeid, Eid kommune, Sogn og
Fjordane)
[Eggjum]
Egidor* (os.) of Ēgidor* (os.) = on. Ægisdyra (gen pl.) = lat. Egidor= Egdor- = de. Ejderen = d. Eider (Du.) (rivier in SleeswijkHolstein)
Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk.
Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.)
(land), Egyptisch, Egyptenaar
Eileithyia (Ειλειθυια) = Eleuthuia (Ελευθυια) = Eleuthia (Ελευθια)
(Kreta) = myc. Ereutija (e-re-u-ti-ja) = Elusia (Ελυσια) (Pelop.) =
Eleutho (Ελευθω) (bij Pindarus) = lat. Ilithyia (Gr.-Myc.) (godin)
Eiríkr (2) Haraldsson: ‘blóðøx’, ~; nl. Erik (2) Bloedbijl (Germ.)
(koning)
[Eiríkr Haraldsson, Eirikr Haraldsson, Eiríkr blóðøx,
Eirikr blodox, Erik Bloedbijl]
Elbe = tsj. Labe = nl. Elve (Eur.) (rivier, van het Reuzengebergte
(Tsjechië via Praag) naar de Noordzee (Duitsland, via Hamburg))
Elgesem (No.) (grafveld, tNWv Sandefjord (stad), Sandefjord
kommune, Vestfold)
Engeland = eng. England (Eur.-Eng.) (vrm. koninkrijk en rijksdeel),
Engels, Engelsman
Engeland = eng. England (Eur.-Eng.) (vrm. koninkrijk en rijksdeel),
Engels, Engelsman
Enköping (Zw.) (topogr., tZWv Uppsla, Enköping, Enköpings
kommun, Uppsala)
Epona (Kelt.) (godin)
Eskelhem (Zw.) (topogr., tWv Roma, Eskelhem, Gotlands kommun,
Gotland)
Estland = Eesti (Eur.) (land), Ests (Estlands), Est
Etaśa (Ind.) (myth. paard)
[Etasha, Etasa]
Etrurië (Eur.) (vrm. rijk), Etrurisch (Etruskisch), Etruriër (Etrusk)
Euanthes (Ευανθης) (Gr.) (auteur)
Euhemerus van Messina = lat. Euhemerus Messanensis = gr.
Evemeros ho Messenios (Ευήμερος ό Μεσσηνιος) (Gr.)
(mythograaf), euhemerisch
[Evemerus, Euemeros, Evhemeros]
Europa (2) (Eur.) (continent), Europees, Europeaan
Europa (2), MiddenEuropa (2), NoordEuropa (2), NoordEuropa (2), NoordwestEuropa (2), OostEuropa (2), OostEuropa (2), OostEuropa (2), WestEuropa (2), WestEuropa (2), ZuidEuropa (2), ZuidoostEuropa (2), ZuidwestEurystheus (Ευρυσθευς) (Gr.) (myth. koning)
Falk, Hjalmar (auteur)
Fenrir = Fenrisúlfr (Germ.) (myth. wolf)
[Fenrisulfr]
Fenrir: ‘Hróðrsvitnir’ (Germ.) (wolf)
[Hrodrsvitnir]
Finland = Suomi (Eur.-Finl.) (land), Fins, Fin
Finnur Jónsson (auteur)
[Finnur Jonsson]
Fins-Oegrisch (gemeenschap van talen, nl. Fins, Laps, Estlands,
Hongaars)
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Firdausi

Fjalarr
þjóðrœrir
Fjölsviðr
Fönn
Franken
Frankisch
Rijn-Frankisch
Frankrijk
Noord-Frankrijk
Oost-Frankrijk
Fránmarr
Frazer
Fredegar
Frederik Roodbaard
Frederikssund
Freyja
Fries
Friezen
Freyr
Fulda
Funen
Fyrunga
Galarr
Galaten
Gallehus
Gallië
Garmr
Gautland
Västra Götaland
Walther Gehl
Geirrøðr
Hólmverjar
Geirstad
Geoffrey van Monmouth
Gerðr
Gemeen-Germaans

Firdausi (ps.) = Ferdowsī (ps.) = Abu’l-Qāsem (patr.) = al-Amīr alḤakīm Abu’l-Qāsem Manṣūr b. al-Ḥasan al-Ferdowsī al-Ṭūsī (meest
wrsch. echte naam, Encycl. Iran.) (Ir.) (auteur)
[Ferdowsi, Firdawsi, Firdusi, Firdosi, Abu’l-Qasim]
Fjalarr (Germ.) (dwerg)
Fjalarr: ‘þjóðrœrir’ (Germ.) (dwerg)
[Thjodrörir, Thjodroerir]
Fjölsviðr (Germ.) (dwerg)
[Fjǫlsviðr, Fjolsvidr]
Fönn (Hversu) (Germ.) (reuzin)
[Fǫnn, Fonn]
Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank
Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank
Franken: Ripuarische Franken = Rijnfranken = lat. Ripuarii (Germ.)
(volk), Rijnfrankisch, Ripuarisch
Frankrijk = La France (Eur.) (land), Frans, Fransman
Frankrijk, NoordFrankrijk, OostFránmarr, jarl (Germ.) (sagenfig.)
[Franmarr jarl]
Frazer, James Georges (auteur)
Fredegar = Fredegarius Scholasticus (Frankr.) (auteur)
Frederik I: ‘Roodbaard’ (2) = ‘Barbarossa’, ~ (Du.) (keizer)
Frederikssund (De.) (topogr.,tNWv Kopenhagen, Frederikssund
Kommune, Seeland, Hoofdstad)
Freyja (Germ.) (godin)
Friesland = fr. Fryslân (Ne.) (1. prov., 2. hist. gebied van Schelde
tot Wezer), Fries (adj.)
Friesland: Friezen (alg.) (Germ.) (volk)
Frō: Freyr (Germ.) (god)
Fulda (Du.) (topogr., tNOv Frankfurt am Main, kr. Fulda, Hessen)
Funen = de. Fyn (De.) (eiland, Zuid-Denemarken)
Fyrunga (Zw.) (topogr., tNOv Vara (stad), Fyrunga, Vara kommun,
Västra Götaland)
Galarr (Germ.) (dwerg)
Galatië = lat.-gr. Galatia (Γαλατια) (Azië) (woongebied van een
Kelt. stam in Klein-Azië, gebied rond Ancyra (Ankara), CentraalAnatolië), Galatisch, Galaat
Gallehus (De.) (topogr., tNWv Tønder, Tønder Kommune, ZuidDenemarken)
Gallië = Gallia (Eur.) (Kelt. gebieden in Frankr., Be., Z-Ne., Du.
tWv de r. Rijn, W-Zwits.), Gallisch, Galliër
Garmr (Germ.) (hellehond)
Gautland = Götland = mod. Götaland (Zw.) (landsdeel), Gautisch
(Geatisch), Gaut (Geat)
Gautland: Västra Götaland (Zw.) (län)
Gehl, Walther (auteur)
Geirrøðr (Germ.) (reus)
[Geirrodr]
Geirshólmi = Geirshólmur = Harðarhólmi (IJsl.) (eiland, in de
Hvalfjörður, Vesturland), Hólmverjar (de bewoners) [Geirsholmi]
Geirstad = mod.Gjerstad (No.) 1. (topogr., tNOv Arendal, Gjerstad
kommune, Aust-Agder) of 2. (huisloc., tNv Tjøllingvollen, Larvik
kommune, Vestfold)
Geoffrey van Monmouth = Godfried van Monmouth = lat. Galfridus
Monemutensis = Galfridus Arturus = kymr. Gruffudd ap Arthur =
Sieffre o Fynwy (Eng.) (auteur)
Gerðr (Germ.) (reuzin-godin)
[Gerdr, Gerd, Gerda]
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
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Germaan
Germanen
inheemse
Oud-Germaanse
eenheid van de Oudcontinentale Germanen

Zuid-Germaanse

Zuid-Germanen

Zuid-Germanië

Erminonen
Wezer-Rijn-Germanen

Germania Romana

Agri decumates
Decumaatland
Beneden-Germanië
Boven-Germanië
vooral naar BovenWest- en Oost-Germanen

Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl.
westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, ZuidGermaan
Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl.
westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, ZuidGermaan
Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl.
westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, ZuidGermaan
Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl.
westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, ZuidGermaan
Germanië, Zuid-: Germanen, Elbe- = lat. Erminones = Irminones =
Herminones = Hermiones (Tac.) (L/R-Germ.) (bevolkingsgroep vlgs
cult.-ling.-geogr. maatstaven)
Germanië, Zuid-: Germanen, Weser-Rijn- = lat. (Plin.) Istvaeones
= Istuaeones = Istraeones = Istrianones = Istriones = (Tac.)
Istaevones = Istæuones (L/R-Germ.) (bevolkingsgroep vlgs cult.ling.-geogr. maatstaven)
Germanië, Zuid-: Germania Romana (L/R) (de door de Rom.
veroverde Germaanse gebieden, zowel tWv de r. Rijn als tOv de r.
Rijn tot de r. Elbe)
Germanië, Zuid-: Germania Romana: ‘Agri decumates’ =
‘Decumaatland’ (L/R) (koloniaal gebied, tNv Bodenmeer, O-grens
van Koblenz via Stuttgart naar Regensburg)
Germanië, Zuid-: Germania Romana: ‘Agri decumates’ =
‘Decumaatland’ (L/R) (koloniaal gebied, tNv Bodenmeer, O-grens
van Koblenz via Stuttgart naar Regensburg)
Germanië, Zuid-: Germania Romana: Beneden-Germanië = lat.
Germania inferior (L/R) (provincie, tWv de r. Rijn, omvattende ZNe., N-Be. tot Koblenz)
Germanië, Zuid-: Germania Romana: Boven-Germanië = lat.
Germania superior (L/R) (provincie, tOv de r. Seine, tNv het Meer
van Genève en tWv het Bodenmeer, langs de r. Rijn tot Koblenz)
Germanië, Zuid-: Germania Romana: Boven-Germanië = lat.
Germania superior (L/R) (provincie, tOv de r. Seine, tNv het Meer
van Genève en tWv het Bodenmeer, langs de r. Rijn tot Koblenz)
Germanië, Zuid-: Oost-Germanië (Germ.) (gebied met volken vlgs
ling.-geogr. maatstaven), Oost-Germaans, Oost-Germanen = OderWeichsel-Germanen
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Oder-Weichsel-Germanen
oostelijke Germanen
Germani Cisrhenani
westelijke en de oostelijke Germanen
westelijke Germanen
West- en Oost-Germanen
Elbe-Germanen
Noordzee-Germanen

Ingaevonen

Ingvaeoonse

Istaevonen

Giljá
Gísli
Víga-Glúmr
W. Golther
Gormr

J. von Görres
Goten
Gotische
Oost-Goten
Weichsel-Goten
West-Goten
Gotland
Ol. Graan

Germanië, Zuid-: Oost-Germanië (Germ.) (gebied met volken vlgs
ling.-geogr. maatstaven), Oost-Germaans, Oost-Germanen = OderWeichsel-Germanen
Germanië, Zuid-: Oost-Germanië (Germ.) (gebied met volken vlgs
ling.-geogr. maatstaven), Oost-Germaans, Oost-Germaan
Germanië, Zuid-: West- en Zuid-Rijn-Germanen = lat. Germani
Cisrhenani (vlgs Caesar) (L/R-Germ.) (volken tZv en tWv de r.
Rijn)
Germanië, Zuid-: West-Germanië (Germ.) (gebied met volken vlgs
cult.-ling.-geogr. maatstaven), West-Germaans, West-Germanen
Germanië, Zuid-: West-Germanië (Germ.) (gebied met volken vlgs
cult.-ling.-geogr. maatstaven), West-Germaans, West-Germanen
Germanië, Zuid-: West-Germanië (Germ.) (gebied met volken vlgs
cult.-ling.-geogr. maatstaven), West-Germaans, West-Germanen
Germanië, Zuid-: West-Germanië: Elbe-Germanen = lat. Erminones
= Irminones = Herminones = Hermiones (Tac.) (L/R-Germ.)
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven)
Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat.
(Plin.) Ingvaeones = (Tac.) Ingaevones (L/R-Germ.)
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven), Ingvaeoons
[Inguaeones, Inguaeoons, Ingaeuones]
Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat.
Ingvaeones = Ingaevones (Tac.) (L/R-Germ.) (bevolkingsgroep vlgs
cult.-ling.-geogr. maatstaven), Ingvaeoons
[Inguaeones,
Inguaeoons, Ingaeuones]
Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat.
Ingvaeones = Ingaevones (Tac.) (L/R-Germ.) (bevolkingsgroep vlgs
cult.-ling.-geogr. maatstaven), Ingvaeoons
[Inguaeones,
Inguaeoons, Ingaeuones]
Germanië, Zuid-: West-Germanië: Wezer-Rijn-Germanen = lat.
(Plin.) Istvaeones = Istuaeones = Istraeones = Istrianones =
Istriones = (Tac.) Istaevones = Istæuones (L/R-Germ.)
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven)
Giljá = Stóra Giljá (IJsl.) (huisloc., bij de Húnafjörður tZv
Blönduós, Norðurland vestra)
[Stora Gilja]
Gísli Súrsson (Germ.) (sagenfig.)
[Gisli Sursson]
Glúmr Eyjólfsson: ‘Víga-Glúmr’; nl. ‘Gevechten-Glum’ (Germ.)
(sagenfig.)
[Glumr Eyjolfsson, Viga-Glumr]
Golther, Wolfgang (auteur)
Gormr Hörða-Knútsson: ‘hinn gamli’, ~; Gorm de Oude (Germ.)
(koning)
[Gormr Hǫrða-Knútsson, Gormr Horda-Knutsson,
Gormr Knútsson, Gormr Knutsson, Gormr hinn gamli, Gormr inn
gamli]
Görres, Johann Joseph von (auteur)
Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk),
Gotisch, Goot
Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk),
Gotisch, Goot
Goten, Oost- = Ostrogoten = Ostrogothi = Greuthungi (Germ.)
(volk)
Goten, Weichsel- (Germ.) (volk)
Goten, West- = Visigoten = lat. Visigothi = Vesi (e.var.) = Thervingi
(e.var.) (Germ.) (volk)
Gotland = gotl. Gutland = de. Gulland (Zw.) (eiland in de Oostzee,
tegelijk landskap, län en kommun)
Graan, Olaus Stephani (auteur)
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Grabau
Gregorius van Tours
Griek
Grimm
Grønbech
Gruppe
Gundestrup
Gunnlöð
Gunnr
Gunther
Guntram
S. Gutenbrunner
Gylfi
Gymir
Hadad
Härnevi (bij Enköping
Haki [voorafgegaan door een spatie]
Hákon jarl

brynjálfr
Hálfdan hvítbeinn
Hammarström
M. Hammerich
Harald Schoonhaar

Haraldr Hilditönn
Harestad
Hariërs
HariwulafR
H. Hartmann
Haruden
Haschendorf

Grabowo Bobowskie = vrm. Grabau ((Du.) (topogr., kr. Preußisch
Stargard, Westpreußen)) (Polen) (topogr., tZv Gdansk, gem.
Bobowo, pow. Starogardzki, Pommeren = Pomorskie)
Gregorius (3) van Tours = Georgius Florentius Gregorius (GalloRom.) (bisschop en auteur)
[Gregorius van Tours]
Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
Grimm, Jakob Ludwig Karl/Carl (auteur)
Grønbech, Vilhelm Peter (auteur)
Gruppe, Otto (auteur)
Gundestrup (De.) (topogr., tOv Aars in Vesthimmerlands
Kommune, Noord-Jutland)
Gunnlöð (Germ.) (reuzin)
[Gunnlod]
Gunnr (Germ.) (walkure)
Gunther = Gundahar = Gundahari = on. Gunnarr (3) = oe. Gūðhere
= lat. Guntharius = Gundicharius = Gundaharius (Germ.) (koning)
[Gudhere]
Guntram = Gunthram = Gontram = Gontran = Gunthchramn =
Guntramnus (Germ.) (koning)
Gutenbrunner, Siegfried (auteur)
Gylfi (Germ.) (reus)
Gymir (Germ.) (reus)
Hadad = ugar./kan. Haddu = Hadda = Hadad = akk. Adad = Addu =
sum. Iškur (latere identificatie) (NW-Sem.) + (Mes.) (god)
[Ishkur, Iskur]
Hærnavi (1) = mod. Härnevi (1) (Zw.) (distrikt, tNv Enköping
(stad), Enköpngs kommun, Uppsala)
[Haernavi]
Haki: Hakon (3) (Saxo) (Germ.) (zeekoning)
Hákon (2) Sigurðarson: ‘Hlaðajarl’, ~; nl. Hakon graaf van Lade
(Germ.) (jarl)
[Hákon Sigurðarson, Hakon Sigurdarson,
Hákon Sigurðsson, Hakon Sigurdsson Hákon Hlaðajarl, Hakon
Hladajarl, Hákon jarl, Hakon jarl]
Hálfdan (2) ) Óláfsson: ‘brynjálfr’, ~; nl. Halfdan Pantserelf
(Germ.) (koning-geest)
[Hálfdan Óláfsson, Halfdan Olafsson,
Hálfdan brynjálfr, Halfdan brynjalfr]
Hálfdan (2) Óláfsson: ‘hvítbeinn’, ~; nl. Halfdan Witbeen (Germ.)
(koning) [Hálfdan Óláfsson, Halfdan Olafsson, Hálfdan hvítbeinn,
Halfdan hvitbeinn]
Hammarström, Magnus (auteur)
Hammerich, Martin Johannes (auteur)
Haraldr (3) Hálfdanarson: ‘hinn hárfagri’, ~; nl. Harald Schoonhaar
(Germ.) (koning)
[Haraldr Hálfdanarson, Haraldr Halfdanarson,
Haraldr hinn hárfagri, Haraldr hinn harfagri, Haraldr inn hárfagri,
Haraldr inn harfagri, Haraldr hárfagri, Haraldr harfagri]
Haraldr (4) Hræreksson: ‘hilditönn’, ~; nl. Harald Strijdtand
(Germ.) (koning)
[Haraldr Hræreksson, Haraldr Hraereksson,
Haraldr hilditönn, Haraldr hilditǫnn, Haraldr hilditonn]
Harestad (Zw.) (topogr., tNv Gotenburg, Harestad, Kungsälv
kommun, Västra Götaland)
Harii = Hariërs (Germ.) (volk)
HariwulafR (Germ.) (naam in runeninscriptie)
Hartmann, Hans (auteur)
Harudes = nl. Haruden = Charuden = Harothen = gr. Χαρουδες
(Germ.) (volk)
Haschendorf = hong. Hasfalva (Oost.) (topogr., tOv Neckenmarkt,
Burgenland)
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Bischheim
Hati
K. Hauck
Hauer
Heðinn
Heinrich der Vogelsteller
Hel. [voorafgegaan door een spatie]
Hveðrungs mær
Helgi Hundingdoder

Karl Helm
Tågaborgshöjden
Hephaistos
Herfjötur
Herrmann
Herulen
Hesselager
Hestia
Hettitische
Hildr
R. His
Lejre-bron
Hlésey
Læsø
Hlökk
Hœnir
Otto Höfler
Högni
Frau Holla
Vrouw Holle
Holda [voorafgegaan door een spatie]
Holda of
Holda is
Hollezopf
Homerus
Hordaland
Hræsvelgr
Hrappr
Hrímgrímnir
Hrímnir
Hronesnæss
hroraR

Haselbachtal: Bischheim (Du.) (wijk) (topogr., tNOv Dresden, kr.
Bautzen, Saksen)
Hati (Germ.) (myth. wolf)
Hauck, Karl (auteur)
Hauer, Jakob Wilhelm (auteur)
Heðinn Hjarandason (Germ.) (sagenfig.)
[Hedinn Hjarandason]
Heinrich I: ‘der Vogelsteller’, ~: nl. Hendrik de Vogelaar (Germ.)
(koning)
[Heinrich der Vogelsteller]
Hel (on.) = oe. Hell = ofr. Helle = os. Hellia = ohd. Hella = got.
Halja (Germ.) (godin van het dodenrijk)
Hel: ‘Hveðrungs mær’ (Germ.) (godin van het dodenrijk)
[Hvedrungs maer]
Helgi (4) Sigmundsson: ‘Hundingsbani’, ~; nl. Helgi de
Hundingdoder (Germ.) (sagenfig.)
[Helgi Sigmundsson,
Helgi Hundingsbani]
Helm, Karl (auteur)
Helsingborg: Tågaborg (Zw.) (wijk) (topogr., tNv Malmö,
Helsingborgs kommun, Skåne)
[Tagaborg]
Hephaestus = gr. Hephaistos (Ήφαιστος) (Gr.) (god)
Herfjötur (Germ.) (walkure)
[Herfjǫtur, Herfjotur]
Herrmann, Otto Paul (auteur)
Herules = Heruli = Eruli = Hirri (Plinius Maior) = nl. Herulen
(Germ.) (volk), Herulisch
Hesselager (De.) (topogr., in Svendborg Kommune, ZO-Funen,
Zuid-Denemarken)
Hestia (Έστια) (Gr.) (godin)
Hettieten (Azië-H/H) (volk, in Klein-Azië en N-Syrië), Hettiet,
Hettitisch; Hett. taal: hett. našili = nešili = nešumnili = nl.
Nesitisch
[Hethieten, Hittieten, neshili, nesili]
Hildr (1) (Germ.) (walkure)
His, Rudolf (auteur)
Hleiðr = Hleiðargarðr = mod. Gammel Lejre (De.) (archeol.
site/topogr., Lejre Kommune, Seeland)
[Hleidr, Hleidargardr]
Hlésey = mod. Læsø (De.) (eiland, in Læsø Kommune, NoordJutland)
[Hlesey, Laeso]
Hlésey = mod. Læsø (De.) (eiland, in Læsø Kommune, NoordJutland)
[Hlesey, Laeso]
Hlökk (Germ.) (walkure)
[Hlǫkk, Hlokk]
Hœnir (Germ.) (god)
[Hoenir]
Höfler, Otto (auteur)
Högni Gunnarsson (Germ.) (sagenfig.)
[Hǫgni Gunnarsson,
Hogni Gunnarsson]
Holda = Vrouw Holle = Frau Holla (Germ.) (demon)
Holda = Vrouw Holle = Frau Holla (Germ.) (demon)
Holda = Vrouw Holle = Frau Holla (Germ.) (demon)
Holda = Vrouw Holle = Frau Holla (Germ.) (demon)
Holda = Vrouw Holle = Frau Holla (Germ.) (demon)
Holda: ‘Hollezopf’ (Germ.) (demon)
Homerus = gr. Homeros (Όμηρος) (Gr.) (auteur), Homerisch
Hordaland (No.) (fylke)
Hræsvelgr (Germ.) (reus)
[Hraesvelgr]
Hrappr Örgumleiðason (Germ.) (sagenfig.) [Hrappr Ǫrgumleiðason,
Hrappr Orgumleidason]
Hrímgrímnir (Germ.) (reus)
[Hrimgrimnir]
Hrímnir (Germ.) (reus)
[Hrimnir]
Hronesnæss (Zw.?) (landtong, onbekende of myth. locatie)
HroraR (Germ.) (naam in runeninscriptie)
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hroreR
Hrungnir
Hunnen
Hurritisch

Hveðrungr
Hymir
Ibn Fadlan
Ebbo
Iðunn
Ierland
IJsland
l’Île de Groix
Illyriërs
India
Indiërs
Oud-Indische
IE [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
IE. [voorafgegaan door een spatie]
Indo-Europeanen
indoeuropeanisering
Ingimundr

Perzië

Isis.
Italië
Noord-Italië
Ívaldi
Ívarr beinlauss

Jessen

HroreR (Germ.) (naam in runeninscriptie)
Hrungnir (Germ.) (reus)
Hunnen (Centraal Azië) (confederatie van etnisch verschillende
stammen en bendes), Huns, Hun
Hurrieten = cun. Ḫu-ur-ri = hett. Hurlaš = eg. ḪꜢrw = (Ras Shamratekst) eg. Ḫri̯ = hebr. Ḥōrî = Sept. (Gen. 34: 2) gr. Chorraios
(Χορραιος) = Sept. (Gen. 36: 29-30) gr. Chorrei (Χορρει) = Chorri
(Χορρι) = bijb. nl. Heviet resp. Horieten (Azië-H/H) (volk),
Hurritisch = hett. ḫurlili (taal)
[Hurriërs,
Khurrieten, Choerrieten, Khurri, Ḫurri, Hurri, Hourri, Chorraioi]
Hveðrungr (1) (Germ.) (reus)
[Hvedrungr]
Hymir (Germ.) (reus)
Ibn Fadlan = arab. Aḥmad ibn Faḍlān ibn al-‘Abbās ibn Rāšid ibn
Ḥammād (Arab.-Ir.) (auteur)
[Ahmad ibn Fadlan ibn al-Abbas ibn Rashid ibn Hammad]
Ibor = Ebor (Germ.) (koning, broer van Aio-Agio of Aggo)
Iðunn (Germ.) (godin)
[Idunn]
Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land), Iers,
Ier
[Eriu]
IJsland = Ísland (Eur.-IJsl.) (land), IJslands, IJslander
Île de Groix, l’ = bret. Enez Groe (Frankr.) (eiland, tZWv LOrient,
dép. Morbihan, Bretagne)
Illyrië = gr. Ιλλυρια = Ιλλυρις = lat Illyria (Eur.)
(streek/koninkrijk), Illyrisch, Illyriër
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Ingimundr þorsteinsson: ‘hinn gamli’, ~; nl. Ingimund de Oude
(Germ.) (Vikingleider)
[Igmunt, Hingamund,
Ingimundr Thorsteinsson, Ingimundr hinn gamli, Ingimundr inn
gamli]
Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz.
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris =
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch,
Pers (Ir.)
[Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris]
Isis (1) = gr. Ισις = eg. ꜣst = Aset = Auset = Eset = kopt. Ⲏⲥⲉ = Ⲏⲥⲓ
(Eg.) (godin)
Italië = Italia (Eur.-It.) (land), Italiaans, Italiaan
Italië, NoordÍvaldi (Germ.) (dwerg)
[Ivaldi]
Ívarr (2) Ragnarsson: ‘beinlauss’, ~; nl. Ivar de Botloze (Germ.)
(sagenfig.)
[Ívarr Ragnarsson, Ivarr Ragnarsson, Ívarr beinlauss,
Ivarr beinlauss, Ívarr hinn beinlausi, Ivarr hinn beinlausi, Ívarr inn
beinlausi, Ivarr hinn beinlausi]
Jessen, Carl Arnold Edwin (auteur)
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Johannes Chrysostomos
Jökull
Jón Loptsson
Jonas van Bobbio
Jordanes
Hugo Jungner
Jupiter
Jupiter Dolichenus
Jutland
Kalleby
Kallundborg
Kanne
Karel de Grote
Karel V
Kári
F. Kauffmann
Kaukasische
Kaukasus
Kelten
Keltisch
Kerényi
Kiliaen
Kinneved
Kivik
Klein-Aziatische

Klein-Azië

Koðrán
Kreta
Kretensisch
Kristensen
Krogsta
Krohn
Kybele
Adalbert Kuhn
B. Kummer

Johannes (4) Chrysostomos = gr. Ιωαννης (4) ό Χρυσοστομος = nl.
Sint-Jan Guldenmond (Gr.) (kerkvader) [Johannes Chrysostomos,
Ιωαννης ό Χρυσοστομος]
Jökull (Germ.) (reus)
[Jǫkull, Jokull]
Jón Loptsson = Jón Loftsson (IJsl.) (dichter)
[Jon Loptsson,
Jon Loftsson]
Jonas (1) van Bobbio = Jonas Bobiensis (It.) (auteur)
Jordanes = Jordanis = Iordanes (1) = Jornandes (Got.-Germ.)
(auteur)
Jungner, Daniel Hugo Teodor (auteur)
Jupiter (1) = Juppiter = lat. Iupiter = Iuppiter (L/R) (god)
Jupiter (4): ‘Dolichenus’, ~ (NW-Sem.) (god) [Jupiter Dolichenus]
Jutland = de. Jylland = d. Jütland = lat. Iutum (Eur.) (streek,
Deens-Duits schiereiland tNv de r. Elbe)
Kalleby (Zw.) (locatie runesteen, tZv Tanumshede, Tanum,
Tanums kommun, Västra Götaland)
Kalundborg = vrm. Kallundborg = Callundborg ((De.) (topogr., in
Kalundborg Kommune, Seeland)
Kanne, Johann Arnold (auteur)
Karel (1) de Grote = d. Karl der Große = frans Charlemagne = lat.
Carolus Magnus (Germ.) (koning, keizer)
[Karel de Grote]
Karel (3) V = Karel van Luxemburg (Germ.) (keizer, koning,
aartshertog, heer)
[Karel V]
Kári (Germ.) (reus)
[Kari]
Kauffmann, Friedrich (auteur)
Kaukasus = Kaukasië (Eur.-Azië) (streek en gebergte, omvattend
delen van Zuid-Rusland, Georgië, Armenië en Azebeidzjan),
Kaukasisch, Kaukasiër
Kaukasus = Kaukasië (Eur.-Azië) (streek en gebergte, omvattend
delen van Zuid-Rusland, Georgië, Armenië en Azebeidzjan),
Kaukasisch, Kaukasiër
Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch
Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch
Kerényi, Karl (auteur)
Kiliaen = Kiliaan = Cornelis van Kiele (e.var.) (auteur)
Kinneved (Zw.) (distrikt, Falköpings kommun, Västra Götaland)
Kivik (Zw.) (topogr., tNv Simrishamn (stad), Vitaby, Simrishamns
kommun, Skåne)
Klein-Azië = gr. Μικρα Ασια = lat. Asia Minor = eig. Anatolië (zie
aldaar), maar in de doc. gebruikt voor heel het gebied van het
huidige Turkije (Azië) (streek, (deel van) Aziatisch Turkije), KleinAziatisch, Klein-Aziaat
Klein-Azië = gr. Μικρα Ασια = lat. Asia Minor = eig. Anatolië (zie
aldaar), maar in de doc. gebruikt voor heel het gebied van het
huidige Turkije (Azië) (streek, (deel van) Aziatisch Turkije), KleinAziatisch, Klein-Aziaat
Koðrán Eilífsson (Germ.) (sagenfig.)
[Kodran Eilifsson]
Kreta = lat. Creta = gr. Krete (Κρητη) (Gr.-Kreta-Myc.) (eiland en
periferie), Kretenzisch, Kretenzer
[Kriti]
Kreta = lat. Creta = gr. Krete (Κρητη) (Gr.-Kreta-Myc.) (eiland en
periferie), Kretenzisch, Kretenzer
[Kriti]
Kristensen, William Brede (auteur)
Krogsta (Zw.) (topogr., bij Börsta tNOv Uppsala (stad), Tuna,
Uppsala)
Krohn, Kaarle (auteur)
Kubaba (1): Cybele: Kybele (Κυβελη) = Kybelis (Κυβελις) (Gr.-Lyd.)
Kuhn, Franz Felix Adalbert Kuhn (auteur)
Kummer, Bernhard (auteur)
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Kvasir
Kyffhäuser
Kylver
L. Laistner
Andrew Lang
Langå
Langobarden
Lap [voorafgegaan door een spatie]

Samische

lat. [voorafgegaan door een spatie]
lat. memor
G. van der Leeuw
Leibolmai
Nils Lid
Líf [+ spatie]
Lífþrasir
Limburg
Julius Lippert
Litouwen
Litsleby
Liudgeri
Liungman
Livius
Logi (vuur)
Loki [voorafgegaan door een spatie]
Loki’s boeiing
Loki,
Hveðrungs mær
M.F. Lundgren
Lydische

Lyngby
Mælifell

Kvasir (Germ.) (demon van de dronkenschap)
Kyffhäuser(gebirge) (Du.) (gebergte, tussen Kassel en Leipzig, kr.
Kyffhäuserkreis, Thüringen)
[Kiffhäuser, Kyfshäuser]
Kylver (Zw.) (huisloc., tNWv Stånga, Z-Gotland)
Laistner, Ludwig (auteur)
Lang, Andrew (auteur)
Langå (De.) (topogr., in Svendborg Kommune, ZO-Funen, ZuidDenemarken)
[Langa, Langaa]
Langobardi = Langobarden = Longobarden = Lombarden (Germ.)
(volk), Langobardisch
Lapland = no./zw. Sameland = noord-sam. Sápmi = ume-sam.
Sábmie = lule-sam. Sámeednam = enare-sam. Säämi = skolt-sam.
Sääm’mjânnam = (Eur.) (streek, van Midden-Noorwegen en Zweden via Noord-Finland naar Kola (Rusl.)), Lap, Laps; = Same
(pl. Samen, sam. Sámi), Samisch = ‘Fin(s)’, on. Finnr, Finnskr)
Lapland = no./zw. Sameland = noord-sam. Sápmi = ume-sam.
Sábmie = lule-sam. Sámeednam = enare-sam. Säämi = skolt-sam.
Sääm’mjânnam = (Eur.) (streek, van Midden-Noorwegen en Zweden via Noord-Finland naar Kola (Rusl.)), Lap, Laps; = Same
(pl. Samen, sam. Sámi), Samisch = ‘Fin(s)’, on. Finnr, Finnskr)
Latium = mod. Lazio (It.) (regio), Latinus (Latijn(s), Latijn)
Latium = mod. Lazio (It.) (regio), Latinus (Latijn(s), Latijn)
Leeuw, Gerardus van der (auteur)
Leibolmai (Sam.) (god)
[Lieaibolmmai]
Lid, Nils (auteur)
Líf (Germ.) (myth. fig.)
[Lif]
Lífþrasir (Germ.) (myth. fig.)
[Lifthrasir]
Limburg = limb. Limbörg = Lemburg (Ne.) (provincie)
Lippert, Julius (auteur)
Litouwen = lit. Lietuva = eng. Lithuania (Eur.) (land), Litouws,
Litouwer
[Litauen, Lithauen]
Litsleby (Zw.) (locatie rotstekeningen, tZv Tanumshede, Tanum,
Tanums kommun, Västra Götaland)
Liudger = Lüdger = lat. Ludgerus (Ne.-Friesl.) (missionaris)
Liungman, Waldemar (auteur)
Livius, Titus (2) (L/R) (auteur)
Logi (Germ.) (reus)
Loki (on.) = faer. Lokki = no.-de.-zw. Loke = Lokke = no. Lokje =
de. Lokkemand = zw. Locke = Luki = Luku = Nokke = fins Lukki
(Germ.) (god-geest)
Loki (on.) = faer. Lokki = no.-de.-zw. Loke = Lokke = no. Lokje =
de. Lokkemand = zw. Locke = Luki = Luku = Nokke = fins Lukki
(Germ.) (god-geest)
Loki (on.) = faer. Lokki = no.-de.-zw. Loke = Lokke = no. Lokje =
de. Lokkemand = zw. Locke = Luki = Luku = Nokke = fins Lukki
(Germ.) (god-geest)
Loki: ‘Hveðrungr’ (2) (Germ.) (god)
[Hvedrungr]
Lundgren, Magnus Fredrik (auteur)
Lydië = lyd. S’fard = Śfard (‘Sardes’) = operz. Spardā = aram.
Saparda = bab. Sapardu = elam. Išbarda = akk.-ass. Luddu (Lu-údu) = hebr. Lûd = gr. Lydia (Λυδια) = Lydiè (Λυδιη) = lat. Lydia
(Turk.-Lyd.) (vrm. koninkrijk, in Klein-Azië tWv de lijn mod. Toplu
(tNWv Samsun) en Alanya (tOv Antalya)), Lydisch, Lydiër
[Sfard, Sparda, Isbarda, Lud]
Lyngby = mod. Kongens Lyngby (De.) (topogr., in Lyngby-Taarbæk
kommune, Storkøbenhavn)
Mælifell = Mælifellshnjúkur (IJsl.) (berg, Skagafjörður, Norðurland
vestra)
[Maelifellshnjukur]
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Olaus Magnus
P.H. Mallet
Mannhardt
Marbod
Marcomannen
Marcus Aurelius

Marmenill
Mars Thingsus
Mars Interabus
Mars Loucetius
Mars Interabus
Mars Loucetius
Marstrander
Friedrich Maurer
Max Müller
Mercurius Iovantucarus
Mercurius Iovantucarus
Merseburg
Mesopotamië

E.H. Meyer
H. Meyer (1930)
R.M. Meyer
mediterrane

Midden-Oosten
Nabije Oosten
Voor-Azië
West-Azië
Jörmungandr
Miðgarðsormr
Mime,
Mimling
Mimeså
Mimesjöen
Mím(i)r
Mímir
Mími:

Magnus, Olaus (auteur)
Mallet, Paul Henri (auteur)
Mannhardt, Johann Wilhelm Emanuel (auteur)
Marbod = lat. Maroboduus = gr. Μαροβουδος (Germ.) (koning der
Marcomannen)
Marcomanni = Marcomannen (Germ.) (volk)
Marcus (1) Aurelius Antoninus Augustus (geb. naam: Marcus (1)
Annius Verus) (L/R) (keizer) [Marcus Aurelius Antoninus Augustus,
Marcus Annius Verus]
Marmenill (Germ.) (watergeest)
Mars (2): ‘Thingsus’, ~ (Germ.) (god)
[Mars Thingsus]
Mars (3) L/R benaming van een Kelt. god)
Mars (3) L/R benaming van een Kelt. god)
Mars (3): ‘Interabus’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Interabus]
Mars (3): ‘Leucetius’ = ‘Loucetius’ = ‘Loucius’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Leucetius, Mars Loucetius, Mars Loucius]
Marstrander, Carl Johan Sverdrup (auteur)
Maurer, Friedrich (auteur)
Max Müller, Friedrich (auteur)
Mercurius (3) (L/R benaming van een Kelt. god)
Mercurius (3): ‘Iovantucarus’ (2) (Kelt.) (god)
Merseburg (Du.) (topogr., aan de r. Saale tWv Leipzig, SaksenAnhalt)
Mesopotamië = aram. Bêṯ Nahrayn = Bêṯ Nahrawwāṯā = Meṣʿaṯ
Nahrawwāṯā = gr. (Polybius) Mesopotamia (Μεσοποταμια) = hebr.
ʼĂrâm Nahărayim (= N-Mesopotamië) = arab. (Bilād mā) Bayn AlNahrayn = Bilād ar-Rāfidayn (Azië) (hist. streek, gelegen tussen de
r. Eufraat en Tigris, NO-Syrië en Irak), Mesopotamisch = aram.
Nahrāyā, Mesopotamiër
[Beth Nahrin, Beth Nahrain,
Bet Nahrayn, Bilād mā bayn Al-Nahrayn, Bilad ar-Rafidayn]
Meyer (1), Elard Hugo (auteur)
Meyer (2), Herbert Oskar (auteur)
Meyer (4), Richard Moritz (auteur)
Middellandse Zee e.o. = eg. Wꜣḏ-wr = hebr. haYâm (2) haGādôl =
akk. Tâmtu elītu = mperz. Daryā-ye Šām = gr. he Thalassa (ή
θαλασσα) = lat. Mare Magnum = Mare Internum = Mare Nostrum
(Eur.-Afr. -Azië) (zee), mediterraan [haYam haGadol, Tamtu elitu]
Midden-Oosten = Nabije Oosten (Azië) (streek, van Egypte, Turkije
en Arabië tot en met Iran), Midden-Oosters
Midden-Oosten = Nabije Oosten (Azië) (streek, van Egypte, Turkije
en Arabië tot en met Iran), Midden-Oosters
Midden-Oosten: West-Azië = Voor-Azië (Azië) (Midden-Oosten
zonder delen van Afrika)
Midden-Oosten: West-Azië = Voor-Azië (Azië) (Midden-Oosten
zonder delen van Afrika)
Miðgarðsormr = Jörmungandr = nl. Midgardslang (Germ.) (myth.
slang)
[Midgardsormr, Jormungandr, Midgaardslang]
Miðgarðsormr = Jörmungandr = nl. Midgardslang (Germ.) (myth.
slang)
[Midgardsormr, Jormungandr, Midgaardslang]
Mime (B.u.D.) (Germ.) (smid)
Mimelinga (798) = mod. Mümling (Du.) (rivier, van Oberzent naar
Obernburg am Main, Hessen en Beieren )
[Mimling]
Mimeså (Zw.) (onbekende rivier in Tingås distrikt, Z-Zweden)
Mimesjöen (Zw.) (onbekend meer in Tingås distrikt, Z-Zweden)
Mímir (Germ.) (reus)
[Mimir]
Mímir (Germ.) (reus)
[Mimir]
Mímir: ‘Mími’ (Germ.) (reus)
[Mimi]
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Mími,
Heiðdraupnir
Mímr
í Mimishofden
Minerva
Mithras
Mjöl
Moira
E. Mogk
Mainz
Möjebro
F.J. Mone
Morast
mostrarskegg
R. Much
Karl Müllenhoff
P.E. Müller
Myceense
Mycene
Neanthes
Nebukadnezar

G. Neckel
Nederland
nl.
J. von Negelein
Nehalennia
Nennius
Neptunus
Nerthus
Njörðr
Níðhöggr
Noordzee
Noorse
Noorwegen
Noren
no.
Oost-Noorwegen
West-Noorwegen
Zuid-Noorwegen

Mímir: ‘Mími’ (Germ.) (reus)
[Mimi]
Mímir: ‘Mímr’ = ‘Heiðdraupnir’ (Germ.) (reus)
[Mimr,
Heiddraupnir]
Mímir: ‘Mímr’ = ‘Heiðdraupnir’ (Germ.) (reus)
[Mimr,
Heiddraupnir]
Mimishofden, í (1328) (No.) (heuvel, tussen Øvre Eiker en het
Numedal tNv Kongsberg, Flesberg kommune, Buskerud)
Minerva (1) (L/R) (godin)
Mitras*: Miθra: Mithras (L/R) (god)
Mjöl (Hversu) (Germ.) (reuzin)
[Mjǫl, Mjol]
Moera = gr. Moira (1) (Μοιρα) (Gr.) (godin)
Mogk, Eugen (auteur)
Moguntiacum = mod. Mainz (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, tZWv
Frankfurt am Main, Rijnland-Palts)
Möjebro (Zw.) (huisloc., tNv Hagby tZWv Uppsala (stad), Uppsala
kommun, Uppsala)
Mone, Franz Joseph (auteur)
Morast (Zw.) (huisloc. (vrm. schans), tNv Charlottenberg, Eda, Eda
kommun, Värmland)
Mostr = mod. Mosterøy (No.) (eiland, tNv Stavanger, Rennesøy
kommune, Rogaland)
[Mosteroy]
Much, Rudolf (auteur)
Müllenhoff, Karl Viktor (auteur)
Müller (2), Peter Erasmus (auteur)
Mycene = lat. Mycenae = gr. Mykene (Μυκηνη) = Mykenai
(Μυκηναι) (Gr.) (archeol. site, tNOv Mykines = vrm. Charvati (tNv
Argos), NO-Peloponnesus, Peloponnesos), Myceens, Mycener
Mycene = lat. Mycenae = gr. Mykene (Μυκηνη) = Mykenai
(Μυκηναι) (Gr.) (archeol. site, tNOv Mykines = vrm. Charvati (tNv
Argos), NO-Peloponnesus, Peloponnesos), Myceens, Mycener
Neanthes van Cyzicus = lat. Neanthes Cyzicenus = gr. Neanthes ho
Kyzikenos (Νεανθης ό Κυζικηνος) (Gr.) (auteur)
Nebukadnezar II = akk. Nabū-kudurrī-uṣur = hebr.
Nəbūwkadne’tstsar = Nĕbūkadneṣṣar = (wrsch.) gr. Labynetos
(Λαβυνητος) (Herodotus) = gr. Ναβουχοδονοσωρ = lat.
Nabuchodonosor (Mes.) (koning, 640 - 562)
[Nebukadnessar,
Nebuchadnezzar, Nebukadrezar, Nebukadrezzar, Nabucodonosor,
Nabu-kudurri-usur, Nabukudurriusur]
Neckel, Gustav Karl Paul Christoph (auteur)
Nederland (Eur.-Ne.) (land en rijksdeel), Nederlands, Nederlander
Nederland (Eur.-Ne.) (land en rijksdeel), Nederlands, Nederlander
Negelein, Julius von (auteur)
Nehalennia (Kelt.-Germ.) (godin)
[Nehalenia, Nehalaenniae,
Nehalaenia]
Nennius = Nemnius = Nemnivus (Wales) (auteur en monnik)
Neptunus (1) (L/R) (god)
Nerþuz*: Nerthus (Germ.) (godin)
Nerþuz*: Njörðr (Germ.) (god)
[Njordr]
Níðhöggr (Germ.) (myth. slang)
[Níðhǫggr, Nidhoggr]
Noordzee(gebied) (Eur.) (zee)
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen, OostNoorwegen, WestNoorwegen, Zuid-
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Zuid-Zweden en –Noorwegen
Zuidwest-Noorwegen
Norden
Norðri
Nors [+ spatie]
Northumberland
Atlantische
Oddi
Tungu-Oddr

Oder-Weichsel

Oeraalse
Olaf van Geirstad
Ólafr Guðrøðarson
Geirstaðaálfr
Olaf de Elf van Geirstad
Óláfr Geirstaðaálfr
Olav de Heilige

Axel Olrik
Magnus Olsen
Oostenrijk
Oost-Friesland
Oostzee
Orkneys
Östra Vemmerlöv
W.F. Otto
Po-

Paive
Paderborn
Paulus Diaconus

Noorwegen, ZuidNoorwegen, ZuidwestNorden, Eduard (auteur)
Norðri (Germ.) (dwerg)
[Nordri]
Nors (De.) (topogr., tWv Aalborg en tNv Thisted (stad), Thisted
Kommune, Noord-Jutland)
Northumberland (Eng.) (county, NO-Engeland)
Oceaan, Atlantische (alg.)
[Atlantische Oceaan]
Oddi (IJsl.) (huisloc., tNOv þykkibær in Rangárvellir, Suðurland)
Oddr (4) Önundarson: ‘Tungu-Oddr’; nl. Odd van de Landtong
(Germ.) (sagenfig.)
[Oddr Önundarson, Oddr Ǫnundarson,
Oddr Onundarson]
Oder (d.) = oks. Vjodr = mlat. (Brem.) Oddara = (Dagome Iudex)
Oddera = pls.-tsj. Odra = ned.sorb. Wodra = opp.sorb. Wódra =
laagsilez. Ude = Uder = hoogsilez. Uodra (Eur.) (rivier, van Kozlov
(Tsj.) via Breslau (Polen) naar de r. Neiße bij Ratzdorf (grens
Polen-Duitsland) en via Stettin (Polen) naar de Oostzee)
Oeraals (Fins-Oegrische en Samojeedse gemeenschap van talen)
Óláfr (1) Guðrøðarson van Geirstad (Germ.) (koning)
[Óláfr Guðrøðarson, Olafr Gudrodarson, Óláfr Guðrøðsson,
Olaf Gudrodsson, Olaf Godredsson]
Óláfr (1) Guðrøðarson van Geirstad (Germ.) (koning)
[Óláfr Guðrøðarson, Olafr Gudrodarson, Óláfr Guðrøðsson,
Olaf Gudrodsson, Olaf Godredsson]
Óláfr (1) Guðrøðarson van Geirstad: ‘Geirstaðaálfr’ (Germ.)
(koning-geest)
[Geirstadaalfr]
Óláfr (1) Guðrøðarson van Geirstad: ‘Geirstaðaálfr’ (Germ.)
(koning-geest)
[Geirstadaalfr]
Óláfr (1) Guðrøðarson van Geirstad: ‘Geirstaðaálfr’ (Germ.)
(koning-geest)
[Geirstadaalfr]
Óláfr (2) Haraldsson (1): ‘hinn heilgi ~; nl. Olaf de Heilige (Germ.)
(koning)
[Óláfr Haraldsson, Olafr Haraldsson,
Olaf II van Noorwegen, Olaf II Haraldsson, hinn heilagi Óláfr, hinn
heilagi Olafr]
Olrik, Axel (auteur)
Olsen, Magnus Bernhard (auteur)
Oostenrijk = Österreich (Eur.-Oost.) (land), Oostenrijks,
Oostenrijker
Oost-Friesland = d. Ostfriesland = saterfries Aastfräislound (Du.)
(streek, Nedersaksen)
Oostzee(gebied) = Baltische Zee (sinds 5000 jaar) = (hist.)
Baltische IJszee (15.000) = Yoldiazee (11.600) = Ancylusmeer
(10.700) = Littorinazee (8500) (Eur.) (zee)
Orkas (Ορκας, Pytheas, ca. 325 v.Chr.) = on. Orkneyjar = sch.
gael. Arcaibh = eng. Orkney = Orkney Islands = nl. Orkaden
(Schotl.) (c.a. Orkneyeilanden)
[Orcaden, Orkneys]
Östra Vemmerlöv (Zw.) (topogr., tNWv Simrishamn (stad), Östra
Vemmerlöv, Simrishamns kommun, Skåne)
[Ostra Vemmerlov]
Otto (4), Walter Friedrich Gustav Hermann (auteur)
Padus = Eridanus = gr. Pados (Παδος) = Eridanos (Ηριδανος) = olig.
Bodencus = Bodincus = (mod.) it. Po (It.) (rivier, van de Cottische
Alpen (bij Paesana) door de Po-vlakte naar de Adriatische Zee (tZv
Chioggia))
Paive (Sam.) (god)
Patris brunna (777) = mod. Paderborn (Du.) (topogr., tNOv
Dortmund, kr. Paderborn, Noordrijn-Westfalen)
Paulus (2) Diaconus = Paulus (2) Cassinensis = Paulus (2) Levita =
Warnefrid(us) = Barnefri(us) = Winfrid(us) (L/R-Lang.) (auteur)
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Pausanias
Perchta
Perhta
Persephone

Henry Petersen
Aeneas Sylvius de Piccolomini
H. Pipping
Plinius
Plutarchus
Po-vlakte
Premnitz
Procopius
Prometheus
Proteus
Quaden
Ráðspakr
Rán [voorafgegaan door een spatie]
Rán:
Romerike
Ravenna
Reichborn-Kjennerud
Rhône
Midden-Rijn
Rivett-Carnac
E. Rohde
Rök [voorafgegaan door een spatie]
Rome:
Rome)
Rome,
Rome.
Rome;

[Paulus Diaconus, Paulus Cassinensis, Paulus Casinensis,
Paulus Levita]
Pausanias (Παυσανιας) (Gr.) (geograaf en auteur, 2e eeuw AD)
Perhta = Perchta = Perahta = Berchta = Berchte = Berhte = Behrta
= Bertha = Berthe (Germ.) (godin)
Perhta = Perchta = Perahta = Berchta = Berchte = Berhte = Behrta
= Bertha = Berthe (Germ.) (godin)
Persephone (Περσεφονη (ion.) = ep. gr. Persephoneia = (Eur.)
Persephoneie = aeol. Pherephassa = Pherrephassa = (epigr.)
Pherephatta = (Arist.) Pherrephatta = (Plato) Pherepapha =
(Aesch.) Persephassa = (Soph.) Phersephassa = Phersephatta =
(Pind.) Phersephona = (epigr.) Periphona (Περσεφονεια =
Περσεφονειη = Φερεφασσα = Φερρεφασσα = Φερεφαττα =
Φερρεφαττα = Φερεπαφα = Περσεφασσα = Φερσεφασσα =
Φερσεφαττα = Φερσεφονα) = lat. Proserpina (Gr.) (godin)
Petersen (1), Karl Nikolaj Henry (auteur, 1849 - 1896)
Piccolomini, Aeneas Sylvius de (auteur)
Pipping, Knut Hugo (auteur, 1864 - 1944)
Plinius Secundus maior, Gaius (de Oudere, 23 – 79 na Chr.) (L/R)
(auteur)
Plutarchus = gr. Ploutarchos (Πλουταρχος) = lat. Lucius Mestrius
Plutarchus (Gr.) (auteur)
Po-vlakte = it. Pianura Padana = Val Padana (It.) (streek, in NItalië)
Premnitz (Du.) (topogr., tWv Berlijn en tZv Rathenow, kr.
Havelland, Brandenburg)
Procopius van Caesaraea = Procopius Caesarensis = gr. Prokopios
ho Kaisareus (Προκοπιος ό Καισαρευς) (Gr.-Byz.-Palest.) (auteur)
Prometheus (Προμηθευς) (Gr.) (titan)
Proteus (Πρωτευς) (Gr.) (god)
Quadi = Quaden (Germ.) (volk)
Ráðspakr (Germ.) (dwerg)
[Radspakr]
Rán (Germ.) (godin-reuzin/personificatie)
[Ran]
Rán (Germ.) (godin-reuzin/personificatie)
[Ran]
Raumaríki (on.) = mod. Romerike (No.) (hist. streek, tNOv Oslo)
[Raumariki]
Ravenna (It.) (topogr., tOv Bologna, Emilia-Romagna)
Reichborn-Kjennerud, Ingjald (auteur)
Rhodanus = Rhône(gebied) (Eur.) (rivier, van de Rhônegletsjer
tNOv Obergoms, Wallis (Zwits.), via het Meer van Genève naar de
MZ bij Port-Saint-Louis-du-Rhône tZOv Arles (Frankr.))
Rijn(gebied), Midden-; = d. Mittelrhein (Du.) (rivier, van Bingen
(Rijnland-Palts) tot Bonn (Noordrijn-Westfalen))
Rivett-Carnac, John Henry (auteur)
Rohde, Erwin (auteur)
Rök (Zw.) (huisloc., aan de oostzijde van het Vättern-meer tWv
Linköping, Rök, Ödeshögs kommun, Östergötland)
[Rok]
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
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Romein
Rosmerta
Rothari
Rugii
Fr. Rühs
Runeberg
Rusland
Zuid-Rusland
Zuid-Russische
Ruttu
Rydberg
Rogaland
Sæmundr hinn fróði
Saksen [voorafgegaan door een spatie]
Saksische
Oud-Saksisch
Salzburg
Satan

Mubenaimo
Saterland
Saxo [+ spatie]
Saxo:
Saxo.
Saxo)
Noord-Germanen
Noordse
Noord-Germaanse
motieven aan de NoordScandinavië
Scandinavische
West-Noordse
West-Scandinavië
West-Scandinavisch
Oud-IJslandse
Oud-Noorse

Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Rosmerta (Kelt.) (godin)
Rothari = Rothair (Germ.) (koning)
Rugii = on. Rygir = Holmrygir = lat. (Jordanes) Ulmerugi = Rugiërs
(Germ.) (volk)
Rühs, Friedrich (auteur)
Runeberg, Sven Arne (auteur)
Rusland = Rossija (Eur.-Azië-Rusl.) (land), Russisch, Rus
Rusland, ZuidRusland, ZuidRuttu (Sam.) (god)
Rydberg, Abraham Viktor (auteur)
Rygjafylki (on.) = mod. Rogaland (No.) (fylke), Rygir, Holmrygir
Sæmundr Sigfússon = Sæmundr fródī Sigfússon = Sæmundr hinn
fróði = nijsl. Sæmundur fróði (IJsl.) (dichter)
[Saemundr hinn frodi, Saemundr Sigfusson]
Saksen (1) (nl.) = os. Sahson = lat. (vetuli) Saxones = gr. Σαξονες =
oe. Eald-Seaxe = d. Altsachsen = nd. Sassen (Germ.) (volk),
Saksisch, Saks
[Sachsen]
Saksen (1) (nl.) = os. Sahson = lat. (vetuli) Saxones = gr. Σαξονες =
oe. Eald-Seaxe = d. Altsachsen = nd. Sassen (Germ.) (volk),
Saksisch, Saks
[Sachsen]
Saksen (1): Oud-Saksisch (os.)
Salzburg (Oost.) (topogr., tZOv München (Du.), Salzburg)
Satan = hebr. Śāṭān = arab. Šayṭān = gr. Satan (Σαταν) = Satanas
(Σατανας) = nl. Duivel, de = gr. Diabolos (Διαβολος) = lat. Diabolus
(NW-Sem.) + (Chr.) (demon)
[Shatan, Shaitan, Shaytan]
Satan: ‘Mubenaimo’ (Sam.) (demon)
Saterland = fr. Seelterlound (Du.) (topogr., tZOv Leer, kr.
Cloppenburg, Nedersaksen)
Saxo Grammaticus = Saxo Longus (De.) (auteur)
Saxo Grammaticus = Saxo Longus (De.) (auteur)
Saxo Grammaticus = Saxo Longus (De.) (auteur)
Saxo Grammaticus = Saxo Longus (De.) (auteur)
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië, WestScandinavië, WestScandinavië, WestScandinavië: Oud-Noors (on) = Oud-IJslands
Scandinavië: Oud-Noors (on) = Oud-IJslands
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Elias Schedius
Schotland
F.R. Schröder
Leopold von Schroeder
H. Schück
Wilhelm Schwartz
Scyld

Segimundus
Semitische
Sernander
Serner
Setesdal
Sigmundr
Sigvatr
Silvanus
Karl Simrock
Sinfjötli
Siegfried
Skaði
Schonen
Skáneyberg
Skíringssalr
Skjelmose, Vranum
Sköll
Skrýmir
Útgarðaloki
Skuld
Snjór
Snio
Snorri
Spanje
Starkad
Stentoften
Stilicho
Strabo
Stumpfl

Schedius, Elias (auteur)
Schotland = sch. gael. Alba (1) = eng. Scotland (Eur.-VK-Schotl.)
(vrm. koninkrijk en constituerend land), Schots, Schot
Schröder, Franz Rolf (auteur)
Schroeder, Leopold Alexander von (auteur)
Schück, Johan Henrik Emil (auteur)
Schwartz, Wilhelm (auteur)
Scyld Scēfing (oe.) = oe. Scēaf = oe. Scēafa = oe. Scēf = lat.
Scefius = oe. Sceldwa = on. Skjöldr = lat. Skioldus (Germ.) (godkoning)
[Scyld Scefing, Sceaf, Sceafa, Scef, Skjoldr, Seskef,
Stefius, Strephius, Stresaeus]
Segimundus, Iulius (Germ.) (priester)
Semieten (Sem.) (groep taalkundig, volkenkundig en cultureel
verwante volken in m.n. het Midden-Oosten en de Hoorn van
Afrika), Semitisch
Sernander, Johan Rutger (auteur)
Serner, Johan Arvid (auteur)
Setesdal (No.) (dalstreek, tNv Kristiansand, van Hornnes tot Bykle,
Aust-Agder)
Sigmundr (2) Völsungsson (Germ.) (sagenfig.)
[Sigmundr Völsungsson, Sigmundr Volsungsson,
Sigmundr Vǫlsungsson]
Sigvatr þórðarson = Sigvatr skáld (Germ.) (skald)
[Sigvatr Thordarson, Sigvat Thordarson, Sigvatr skald,
Sigvat skald]
Silvanus (1) (L/R) (god)
Simrock, Karl Joseph (auteur)
Sinfjötli Sigmundsson ≈ (oe. Bēowulf) Fitela (Germ.) (sagenfig.)
[Sinfjǫtli Sigmundsson, Sinfjotli Sigmundsson]
Sīvrit = Sīfrit = Sigevrit (mhd.) = mnl. Zegevrijt = vnhd. Seyfrid =
Seufrid = nhd. Siegfried (Germ.) (sagenfig.) [Sivrit, Sifrit, Sewfrid,
Sigfrid]
Skaði (Germ.) (godin-reuzin)
[Skadi]
Skáney (1) (on.) = oe. Scedenige = mod. zw. Skåne = d. en nl.
Schonen = lat. Scania (Zw.) (län)
[Skane]
Skáney (2) (IJsl.) (berg, (loc. niet zeker) tNv Reykholt (tNOv de
Borgarfjörður), Vesturland)
[Skaney]
Skíringssalr (on.) = mod. Huseby (No.) (huisloc., tZv Tjøllingvollen
(tOv Larvik (stad)), Larvik kommune, Vestfold)
[Skiringssal]
Skjelmose (De.) (vrm. moeras, omg. Vranum tZv Viborg (stad),
Viborg Kommune, Midden-Jutland)
Sköll (Germ.) (myth. wolf)
[Skoll, Skǫll]
Skrýmir (Germ.) (reus)
[Skrymir]
Skrýmir: Útgarða-Loki (Germ.) (reus) [Utgarda-Loki, Útgarðaloki,
Utgardaloki]
Skuld (Germ.) (norn, walkure)
Snær = Snjór (Germ.) (reus/personificatie)
[Snaer, Snjor]
Snær: Snio (Saxo) (Germ.) (sagenfig.)
Snorri (1) Sturluson (IJsl.) (auteur)
[Snorri Sturluson]
Spanje = España (Eur.-Sp.) (land), Spaans, Spanjaard
Starkaðr Stórvirksson: ‘hinn gamli’, ~; nl. Starkad de Oude
(Germ.) (held)
[Starkadr Storvirksson, Starkadr hinn gamli]
Stentoften (Zw.) (localiteit, bij Sölvesborgs slottruin tNOv
Sölvesborg (centrum), Sölvesborgs kommun, Blekinge)
Stilicho, Flavius (L/R) (mil. leider)
Strabo = gr. Strabon (Στραβων) (Gr.) (auteur)
Stumpfl, Robert (auteur)
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Sudmerberg
Suðri
Suetonius
Suhm
Sulpicius Severus
Surtr
Surtshallir
Sutton Hoo
Sváfa
Sigrún
Kára
Sverdrup
von Sydow
Syrië
Syros
Tacitus
Tanum
Tenedos
Teshub

Theudahathus

Theudericus

Theoderik

Theudemir
þiðrandi
þjazi
þórólfr mostrarskegg

þorri
þórsnes

Sudmerberg (Du.) (berg, aan de oostzijde van Goslar (stad) tZOv
Hannover, kr. Goslar, Nedersaksen)
[Sudemerberg]
Suðri (Germ.) (dwerg)
[Sudri]
Suetonius (L/R) (auteur)
Suhm, Peter Frederik (auteur)
Sulpicius Severus (L/R) (auteur)
Surtr (Germ.) (reus)
Surtshallir = Surtshellir (IJsl.) (aardholte, tWv de Eiríksjökull en
tNv de berg Strútur, Vesturland)
Sutton Hoo (Eng.) (archeol. site, tussen Woodbridge en Sutton
(tNOv Ipswich), Suffolk, O-Engeland)
Sváfa (Germ.) (walkure)
Sváfa: Sigrún, reïncarnatie (Germ.) (walkure)
[Sigrun]
Sváfa: Sigrún: Kára, reïncarnatie (Germ.) (walkure)
[Kara]
Sverdrup, Georg Johan (auteur)
Sydow, Carl Wilhelm von (auteur)
Syrië = arab. Sūriyā (Azië-Syr.) (land), Syrisch, Syriër
[Suriya]
Syros (Συρος) = Syra (Συρα) (Gr.) (eiland, tWv Mykonos en tZWv
Tinos, Zuid-Egeïsche eilanden)
[Siros]
Tacitus, Publius (3) Cornelius (L/R) (auteur)
[Publius Cornelius Tacitus]
Tanumshede = ‘Tanum’ (Zw.) (topogr., tZv Strömstad, Tanum,
Tanums kommun, Västra Götaland)
Tenedos (Τενεδος) = lat. Tenedus = turk. Bozcaada (Turk.-Gr.)
(eiland, tNv Lesbos bij de Dardanellen, Marmara Bölgesi)
Teššub = Tešub = Teššup = Tešup = Teššop = Tešop = cun. dIM-up =
cun. dU-up = ugar. tṯb = (later) urart. Teišeba = Theispas (H/H)
(god)
[Teshub, Teshup, Tessop, Tessob, Teshob, Theisheba, Thešeba]
Theodahathus Rex, Flavius (4) = Theodahatus = Theodahat =
Theodahadus = Theodahad = Thiudahad = Theudahatus =
Theudahathus = Theudahadus = Theudahad = gr. Theudatos
(Θευδατος) = Theodatus (Germ.) (koning)
[Flavius Theodahathus Rex]
Theoderik de Grote = got. *þiudareiks = lat. Flavius (05)
Theodericus = Theudericus Magnus = gr. Theuderichos
(Θευδεριχος) = it. Teodorico = oe. þēodrīc = on. þjóðrekr = d.
Theoderich = nl. (sage) Diederik van Bern = d. (sage) Dietrich von
Bern = on. (sage) þiðrekr af Bern = lat. (sage) Theodericus
Veronensis (Germ.) (koning)
[Thiudareiks, Theodoric, Theodorik, Flavius Theodericus,
Theodric, Thjodrekr, Thiodrekr, Thidrekr, Thidhrekr]
Theoderik de Grote = got. *þiudareiks = lat. Flavius Theodericus =
Theudericus Magnus = gr. Θευδεριχος = it. Teodorico = oe. þēodrīc
= on. þjóðrekr = d. Theoderich = nl. (sage) Diederik van Bern = d.
(sage) Dietrich von Bern = on. (sage) þiðrekr af Bern = lat. (sage)
Theodericus Veronensis (Germ.) (koning) [Theodoric, Theodorik]
Theudemir (Germ.) (koning)
þiðrandi Síðu-Hallsson (Germ.) (sagenfig.)[Thidrandi Sidu-Hallsson]
þjazi = eng. Thiassi = no. Tjatse = de. Tjasse (Germ.) (reus)
[Thjazi, Thiazi]
þórólfr Örnólfsson = voorh. Hrólfr (2) Örnólfsson: ‘mostrarskegg’,
~; nl. Thorolfr Mosterbaard (Germ.) (sagenfig.)
[þórólfr Ǫrnólfsson, Thorolfr Ornolfsson,
Hrólfr Örnólfsson, Hrólfr Ǫrnólfsson, Hrolfr Ornolfsson, þórólfr
Mostrarskegg, Thorolfr Mostrarskegg]
þorri (Germ.) (god/personificatie)
[Thorri]
þórsnes (IJsl.) (topogr.)
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Thraciërs

þrúðr zou
þrúðr, Hlökk
þrymr
A. Thümmel
þyri
Tiberius
Tīwaz
Týr
Torp [+ spatie]
Tørviken
Maastricht
Trautmann
Trøndelag
Trundholm
Tvaṣṭṛ
Tylor
Ubiërs
J.L. Uhland
Kveldúlfr
Ullr
Ulltorpå
Uppsala
Urðr [voorafgegaan door een spatie]
Urðr is
Urðr hangt
Usener
Šamaš
Vafþrúðnir
Valerius Maximus
Vånga
Vanlandi
Varus
Wenden
Verðandi
Vesta
Vestfold
Vestri
Vígfúss

Thracië = gr. Θρᾳκη = Θρῃκη = lat. Thracia = Threcia = Thraca
(Eur.- Thrac.) (hist. streek en vrm. koninkrijk, tZv de r. Donau en
tOv Macedonië), Thracisch, Thraciër
þrúðr (1) (Germ.) (godin)
[Thrudr]
þrúðr (2) (Germ.) (walkure)
[Thrudr]
þrymr (Germ.) (reus)
[Thrymr]
Thümmel, Albert (auteur)
þyri Klakk-Haraldsdóttir: ‘Danmarkarbót’, ~; Thyri Denemarkens
redding (Germ.) (koningin)
[Thyri Klakk-Haraldsdottir,
þyri Danmarkarbót, Thyri Danmarkarbot]
Tiberius (L/R) (keizer)
Tīwaz* (Germ.) (god) (alg.)
[Tiwaz]
Tīwaz*: Týr (Germ.) (god)
[Tyr]
Torp, Alf (auteur)
Tørvik = Tørvika = Tørviken (No.) (huisloc., tNWv Tørvikbygd,
Kvam kommune, Hordaland)
[Torvik]
Traiecto (1) (535) = Treiecta (889) = Masetrieth (1051) = Masetreht
(1135) = Tricht (1537) = mod. Maastricht = limb. Mestreech (Ne.)
(topogr., tWv Aken en tNv Luik, Limburg)
Trautmann-Nehring, Erika (auteur)
Trøndelag (No.) (fylke)
[Trondelag]
Trundholm mose (De.) (vrm. moeras, tWv Nørre Asmindrup (tNOv
Kalundborg), Odsherred Kommune, N-Seeland)
Tvaṣṭṛ (Ind.) (abstracte god)
[Tvastr, Tvashtr, Tvastri,
Tvashtri, Tvastar, Tvashtar, Twastr, Twashtar, Twastri, Twashtri]
Tylor, Edward Burnett (auteur)
Ubii (Kelt.-Germ.) (volk)
Uhland, Johann Ludwig (auteur)
Úlfr (1) Bjálfason: ‘Kveldúlfr’; nl. ‘Avondwolf’ (Egs.) (Germ.)
(sagenfig.)
[Úlfr Bjálfason, Ulfr Bjalfason, Kveldulfr]
Ullr = Ullinn (Germ.) (god)
Ulltorpsbäcken (Zw.) (beek, nabij Ulltorp tNWv Kristianstad
(stad), Önnestad, Kristianstads kommun, Skåne) [Ulltorpsbacken]
Uppsala (Zw.) (topogr., tNv Stockholm (stad), Uppsala kommun,
Uppsala)
Urðr (Germ.) (norn)
[Urdr]
Urðr (Germ.) (norn)
[Urdr]
Urðr (Germ.) (norn)
[Urdr]
Usener, Hermann Carl (auteur)
Utu = akk. Šamaš = phoen. šmš = hebr. Šemeš = syr.-aram. Šemsa
= arab. Šams (Mes.) (god)
[Shamash, Shemesh, Shemsa, Semsa,
Shams]
Vafþrúðnir (Germ.) (reus)
[Vafthrudnir]
Valerius (1) Maximus (L/R) (auteur)
[Valerius Maximus]
Vånga (Zw.) (topogr., tOv Vara (stad), Norra Vånga, Vara
kommun, Västra Götaland)
[Vanga]
Vanlandi Svegðisson (Germ.) (koning)
[Vanlandi Svegdisson]
Varus, Publius (4) Quinctilius (L/R) (mil. leider)
[Publius Quinctilius Varus]
Venden = d. Wenden (Slav. of FUgr.) (vrm. volk, wonende rond de
stad Cēsis = lijfs Venden in de Letse regio Vidžemé)
Verðandi (Germ.) (norn)
[Verdandi]
Vesta (L/R) (godin)
Vestfold (No.) (fylke)
Vestri (Germ.) (dwerg)
Vígfúss Sigurðarson (Germ.) (sagenfig., grootvader van VígaGlúmr)
[Vigfuss Sigurdarson]
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Vikarr
Walcheren

Weichsel

gandharva-viśvāvasu
Vitr
Untersberg
H.S. Vodskov
H. Vordemfelde
Vortigern
Vranum
de Vries
Goibniu
Wahlberg
Waralden Olmay
Weraldin Ollma
Wieland

Westfalen
Widukind
Wienecke
Wīglāf
G. Wilke
Willibald
Willebrordi
Wezer

Wodan
Odin [voorafgegaan door een spatie]
Odins diefstal
Odinsjakt
Odin, die overeenkomt
Odin ligt op
Odin en Gunnlöð
Odin vraagt
Odin drinkt
Hveðrungr
Míms vinr

Vikarr Haraldsson (Gautr.) (Germ.) (koning)
Villa (4) Walacra (776) (Koch, Kruisheer 1992) = Walichrum, villam
(785) = Vualacra (837) = Walchram (837) = mod. Walcheren (Ne.)
(1. archeol. site (tNv Domburg), 2. schiereiland, Zeeland)
[Villa Walacra, UUalacra, Villam Walichrum]
Vistula (lat.) = pls. Wisła = tsj. Visla = d. Weichsel = nl. Wijsel =
Wijssel (Eur.-Polen) (rivier, van de berg Barania Góra (voorh.
Widderberg) tZOv Wisła (stad), woiwodschap Silezië = Śląskie, via
Warschau naar de Oostzee bij Gdańsk)
[Wisla, Wixel, Weixel,
Wissel]
Viśvāvasu (Ind.) (gandharva)
[Vishvavasu, Visvavasu]
Vitr (Germ.) (dwerg)
Vndarnsperch (1306) = mod. Untersberg (Du.-Oost.) (berg, tZv
Salzburg en tNv Berchtesgaden (Du.))
Vodskov, Hans Sofus (auteur)
Vordemfelde, Hans (auteur)
Vortigern = okymr. Guorthigirn (Nennius) = oe. Wyrtgeorm = lat.
Vortigernus = Vertigernus = Uurtigernus (Kelt.) (koning)
[Vortiger, Vortigan, Voertigern,Vortigen, Uuertigernus]
Vranum (De.) (topogr., tZv Viborg (stad), Viborg Kommune,
Midden-Jutland)
Vries, Jan Pieter Marie Laurens de (auteur)
Vulcanus (3): Goibniu (Kelt.) (god)
Walberg = Wahlberg (Du.) (berg(top), tussen Schwösdorf en
Lückendorf tWv Kamenz, kr. Bautzen, Saksen)
Waralden Olmay = Weraldin Ollma (Sam.) (god)
Waralden Olmay = Weraldin Ollma (Sam.) (god)
Wēlandaz* (og.) = on. Völundr = Velent = oe. Wēland = ohd.
Wiolant = nl./d. Wieland = eng. Wayland = ofrans Galans (Germ.)
(sagenfig.) [Vǫlundr, Volundr, Weland, Foland, Phaland, Valland,
Velint, Voland, Woland, Weyland, Welund, Welond, Werlandt]
Westfalen (Du.) (1. streek, NO deel van de deelstaat NoordrijnWestfalen, 2. hist. streek, westelijk deel van het hertogdom
Saksen, tussen Wezer en Rijn, tNv Attendorn en Hann. Münden)
Widukind (2) van Corvey (Germ.) (auteur) [Widukind van Corvey]
Wienecke, Erwin (auteur, 1904 - 1952)
Wīglāf (Germ.) (sagenfig., zoon van Wīhstān)
[Wiglaf]
Wilke, Georg Alexander (auteur)
Willibald (Du.) (auteur)
Willibrord = Wilbert = Clemens Willibrordus (Eng.) (missionaris,
bisschop en heilige)
Wisurā* (germ.) = *Wisurjā = os. Wisera = (13 e eeuw) Wesera = d.
Weser = nd. Werser = nl. Wezer = lat. Visurgis = Bisurgis (Eur.-Du.)
(rivier, van de samenvloeiing van r. Fulda en r. Werra bij Hann.
Münden, kr. Göttingen, Nedersaksen, naar de Noordzee bij
Bremerhaven, Bremen)
[Visura]
Wodan (Germ.) (god)
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin: ‘Hveðrungr’ (3) (Germ.) (god)
[Hvedrungr]
Wodan: Odin: ‘Míms vinr’ (Germ.) (god)
[Mims vinr]
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Godesberg
Wolfram
Odenberg
Ymir
Aurgelmir
Bláinns
Bölþorn
Brimir
Fornjótr
Zeus
Zeus Labrandeus
Zeus pater
Zeus Labrandeus of Stratios
Zeus Amphitryon
Zwarte Zee
Zwarte-Zeegebied
Zweden
Zweedse
zw.
Noord-Zweden
Oost-Zweden
Zuid-Zweden
Zuid-Noorwegen en Zuidgodsdienstwetenschap de Zuid-

Wodanes berg = Godesberg = Guodenesberg (8e eeuw) =
Vuodenesberg (947) (vgl. Tara-Kim Kritsch 2019) (Du.) (berg,
locatie van het huidige kasteel Godesburg, Bad Godesberg, Bonn)
Wolfram, Richard (auteur)
Wuodenberg (1154) = mod. Odenberg (Du.) (berg, tNv Gudensberg
(tZWv Kassel) (dorp), kr. Schwalm-Eder-Kreis, Hessen)
Ymir (Germ.) (reus)
Ymir: ‘Aurgelmir’ (Germ.) (reus)
Ymir: ‘Bláinn’ (Germ.) (reus)
[Blainn]
Ymir: ‘Bölþorn’ = ‘Bölþórr’ (Germ.) (reus)
[Bǫlþorn, Bolthorn,
Bǫlþórr, Bolþor, Bolthorr]
Ymir: ‘Brimir’ (Germ.) (reus)
Ymir: ‘Fornjótr’ (Germ.) (reus)
[Forniótr, Fornjotr, Forniotr]
Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god)
Zeus (1): ‘Labrandeus’ (Λαβρανδευς), ~ (Gr.) (god)
[Zeus Labrandeus, Ζευς Λαβρανδευς, Zeus Labrandes]
Zeus (1): ‘Pater’ (Πατηρ), ~ (Gr.) (god) [Zeus Pater, Ζευς πατηρ,
Vader Zeus]
Zeus (1): ‘Stratios’ (Στρατιος), ~ (Gr.) (god)
[Zeus Stratios,
Ζευς Στρατιος, Zeus Stratius]
Zeus (1): Amphitryon (2) (Αμφιτρυων (2)) (verschijning) (Gr.) (godkoning)
Zwarte Zee e.o. = gr. (Pind.) Pontos Axeinos (Ποντος Αξεινος) =
(later) gr. (Pind.) Euxeinos Pontos (Ευξεινος Ποντος) = mperz.
Siyābun = lat. Pontus Euxinus (Eur.-Azië) (zee)
[Siyabun]
Zwarte Zee e.o. = gr. (Pind.) Pontos Axeinos (Ποντος Αξεινος) =
(later) gr. (Pind.) Euxeinos Pontos (Ευξεινος Ποντος) = mperz.
Siyābun = lat. Pontus Euxinus (Eur.-Azië) (zee)
[Siyabun]
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
Zweden, NoordZweden, OostZweden, ZuidZweden, ZuidZweden, Zuid-
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2. Index van categorieën en termen
holten
dalen
hol.
heuvel
berg als dodenwoning
rusthal
ætternisstapi
voorouderhal
hal [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
vulcanische
rots
steenhoop
dysse
brons
bronzen
barnsteen
glas
goud
Ægis eldr
Hlés viti
ijzer
koper
messing
koper
materiële
stoffelijke
substantie
weinig substantie
heilige aarde
tin [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
adem
begin
oertijd
in eo tempore
bronnen m.b.t. de Zuid-Germanen
eerste Germaanstalige bronnen
oerbewoner van de wereld
oerwezen
krachtige natuurgeesten uit de oertijd
oerreus uit het begin
oerbewoner
eerste runeninscripties
einde
Einde van de lijkverbranding
afkomstig
ontstaan
bron voor
bron van kracht
bron van energie

Aardformatie: aardgroeve (put, kuil, holte) (alg.)
Aardformatie: dal
Aardformatie: grot
Aardhoogte (alg.)
Aardhoogte: berg, dodenAardhoogte: berg, doden-: rusthal (Duitsland) (Germ.)
Aardhoogte: berg, doden-: term: ætternisstapi (‘familierots’)
(Germ.)
Aardhoogte: berg, doden-: voorouderhal (IJsland) (Germ.)
Aardhoogte: berg, doden-: voorouderhal (IJsland) (Germ.)
Aardhoogte: berg: vulkaan
Aardhoogte: rots
Aardhoogte: steenhoop
Aardhoogte: steenhoop: term: dysse (megalithisch graf) (Germ.)
Aardmaterie: brons (bronzen)
Aardmaterie: brons (bronzen)
Aardmaterie: edelsteen: barnsteen
Aardmaterie: glas
Aardmaterie: goud(en)
Aardmaterie: goud: term: ‘Ægis eldr’ (‘Ægirs vuur’) (kenning)
(Germ.)
Aardmaterie: goud: term: ‘Hlés viti’ (‘Hlés baken’) (kenning)
(Germ.)
Aardmaterie: ijzer(en)
Aardmaterie: koper(en) (messing)
Aardmaterie: koper(en) (messing)
Aardmaterie: koper(en) (messing)
Aardmaterie: materie
Aardmaterie: materie
Aardmaterie: materie
Aardmaterie: materie: fijnheid, ijlheid
Aardmaterie: materie: grond: heilige aarde
Aardmaterie: tin
Adem
Begin
Begin: ~ van de tijd
Begin: ~ van de tijd (mythische oertijd, in den beginne, in eo
tempore)
Begin: eerste/oudste Germaanstalige bronnen (Germ.)
Begin: eerste/oudste Germaanstalige bronnen (Germ.)
Begin: eerste/oudste levende wezen (oerwezen)
Begin: eerste/oudste levende wezen (oerwezen)
Begin: eerste/oudste levende wezen (oerwezen)
Begin: eerste/oudste levende wezen (oerwezen)
Begin: eerste/oudste levende wezen (oerwezen)
Begin: eerste/oudste runeninscripties (Germ.)
Begin: einde
Begin: einde van de lijkverbranding (Eur.)
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
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bron der runen
bronnen [voorafgegaan door een spatie]
bronnen in
bronnen:
oorsprong
afstamming
wortels.
wortels:
gebruik van de bautasteinn op zich
herkomst der dalen
Ontstaan van de dwergen
ontstaan van de Edda-liederen
Ontstaan van de lagere wezens
oorsprong van de Germaanse religie
oorsprong der Germanen
hoorns uit Gallehus (Sleeswijk) stammen
ketel van Gundestrup is van nietOorsprong van de keuze van de naam
oorsprong van de) Langobarden
Oorsprong van de lijkverbranding
Ontstaan van de Fenrir-mythe
idee van de reuzenbouwmeester
Edda en haar ontstaansgeschiedenis
oorsprong van de swastika
Ontstaan van de voorstelling der drie
Oorzaken van de idee van de weerwolf
ontstaan van de wetstenen
oorsprong van het dodenfeest
Nerthus-cultus
van het idee der dodenscharen
bron der runen
Mogelijk ontstaan uit het trekdier
bron van kracht
ambachtslieden
bouwmeester
die voor de goden sieraden maakt
Ambtelijke
Officiant
schrijvers
auteur
balling
vargr
menselijke balling wordt zelf tot wolf
Wachter
die de schat bewaakt
tunvord
vörðr
Dansende mensen
dichter
fáith
skald
vates
Roofster
dienaar
dienaren

Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong van de bautasteinn (Germ.)
Begin: oorsprong van de dalen
Begin: oorsprong van de dwergen
Begin: oorsprong van de Edda-liederen (Germ.)
Begin: oorsprong van de geesten
Begin: oorsprong van de Germaanse religie (Germ.)
Begin: oorsprong van de Germanen (Germ.)
Begin: oorsprong van de hoorns van Gallehus (Germ.)
Begin: oorsprong van de ketel van Gundestrup (Germ.)
Begin: oorsprong van de keuze van de naam van een overledene
Begin: oorsprong van de Langobarden (Germ.)
Begin: oorsprong van de lijkverbranding
Begin: oorsprong van de mythe van de boeiing van Fenrir (Germ.)
Begin: oorsprong van de reuzen
Begin: oorsprong van de Snorra Edda (Germ.)
Begin: oorsprong van de swastika
Begin: oorsprong van de voorstelling der drie nornen bij de
wereldboom (Germ.)
Begin: oorsprong van de voorstelling van de weerwolf
Begin: oorsprong van de wetstenen
Begin: oorsprong van het dodenfeest
Begin: oorsprong van het godengeloof
Begin: oorsprong van het idee der dodenscharen
Begin: oorsprong van het runenschrift
Begin: oorsprong van het zonnepaard
Begin: oorsprong: bron van kracht
Beroep en functie: ambachtsman, -vrouw
Beroep en functie: ambachtsman: bouwmeester
Beroep en functie: ambachtsman: smid
Beroep en functie: ambtenaar (officiant)
Beroep en functie: ambtenaar (officiant)
Beroep en functie: auteur
Beroep en functie: auteur
Beroep en functie: balling
Beroep en functie: balling: term: vargr (Germ.)
Beroep en functie: balling: term: vargr (Germ.)
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker van de schat
Beroep en functie: bewaker van het huis: term: vord, tun- (gard-)
(‘huiswacht’) (beschermgeest v.h. huis) (Germ.)
Beroep en functie: bewaker: term: vörðr (Germ.)
Beroep en functie: danser
Beroep en functie: dichter
Beroep en functie: dichter: term: fáith (Kelt.)
Beroep en functie: dichter: term: skáld (Germ.)
Beroep en functie: dichter: term: vates (L/R)
Beroep en functie: dief, rover
Beroep en functie: dienaar
Beroep en functie: dienaar
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personeel
dienares
dienstboden
moordenaar
völva
drager van de toverkap
mede gedronken
Functie
werkingsgebieden
gast [voorafgegaan door een spatie]
beschermgeest van de wasdom vereerd
gijzelaars
kooplui
die de helden helpen
middelaars
erfgenamen
kolonisten
die banen trekt door het koren
kunstenaar
boer
misdadigers
mens die een misdaad heeft begaan
níðingr
Lurenblazers
harpenaar
muzikanten
narren
reiziger
gelovige
heiligen
missionarissen
vereerder
Adoranten
profeet
wijsheidsverkondiger
fáith
þulr
vates
völva
ουατεις
Ruiters
Strijdende mannen
Krijger
boogschutter
kṣatriya’s
einheri
Einherjar
mythenkenners
goðmölugir menn

Beroep en functie: dienaar
Beroep en functie: dienares
Beroep en functie: dienares
Beroep en functie: doder
Beroep en functie: drager van de staf: term: völva (fem.) (Germ.)
Beroep en functie: drager van de toverkap
Beroep en functie: drinker, soma- (Ind.)
Beroep en functie: functie (taak, rol, werkingsgebied,
werkzaamheid)
Beroep en functie: functie (taak, rol, werkingsgebied,
werkzaamheid)
Beroep en functie: gast
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gijzelaar
Beroep en functie: handelaar, koopman
Beroep en functie: helper
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar
Beroep en functie: jur.: erfgenaam
Beroep en functie: kolonist
Beroep en functie: koren, vernietiger of beweger van het
Beroep en functie: kunstenaar
Beroep en functie: landbouwer (boer, planter)
Beroep en functie: misdadiger
Beroep en functie: misdadiger
Beroep en functie: misdadiger: term: níðingr (Germ.)
Beroep en functie: musicus
Beroep en functie: musicus
Beroep en functie: musicus
Beroep en functie: nar
Beroep en functie: reiziger
Beroep en functie: rel. persoon: gelovige
Beroep en functie: rel. persoon: heilige
Beroep en functie: rel. persoon: missionaris (zendeling)
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder (aanbidder, volgeling,
aanhanger, adorant)
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder (aanbidder, volgeling,
aanhanger, adorant)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: fáith (Kelt.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: þulr (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: vates (L/R)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: völva (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: ουατεις (pl.) (Kelt.)
Beroep en functie: ruiter
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder: boogschutter
Beroep en functie: strijder: kṣatriya (Ind.)
Beroep en functie: strijder: term: einheri (pl. einherjar) (‘grote
strijder’) (groep geesten) (Germ.)
Beroep en functie: strijder: term: einheri (pl. einherjar) (‘grote
strijder’) (groep geesten) (Germ.)
Beroep en functie: studie: meester: mythenkenner
Beroep en functie: studie: meester: mythenkenner: term:
goðmálugr maðr (Germ.)
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jólasveinar
vroedvrouw
jordemoder
Hebamme
bezitter
bezit de mede
eens in het bezit van de
bezit de mede
bezit van oude kennis
diefstal
roven
ondergeschoven kind
achtervolgt de zon
hamstolinn
roof van het rang-teken
ræna
gave
geschenken
gift
ættargipt
vergelding
wedergave
af te kopen
boete
weergeld
compensaties
tandgeld
gildis
grafgiften
grafheuvels met rijke giften
dodendeel
la partie du mort
the dead man’s part
Geschenk van de heer aan de volgeling
maar brengen ook
kennis;
runenwijsheid;
dichtermede:
geven van de naam
kind krijgt de naam
Naamgeving
nafnfestr
of ohd. nāmon
gjöf
veroorzaken onheil, maar brengen ook
verlies van eer
verlies van eer en geluk
aannemen
do ut abeas
Do ut des

Beroep en functie: toneelspeler: term: jólasveinn (Germ.)
Beroep en functie: vroedvrouw
Beroep en functie: vroedvrouw: jordemoder (Germ.)
Beroep en functie: vroedvrouw: term: Hebamme (Germ.)
Bezit en roof: bezit
Bezit en roof: bezit van de mede
Bezit en roof: bezit van de mede
Bezit en roof: bezit van de mede
Bezit en roof: bezit van kennis
Bezit en roof: diefstal (roof)
Bezit en roof: diefstal (roof)
Bezit en roof: diefstal (en verwisseling) van een kind (het
ondergeschoven kind)
Bezit en roof: diefstal (of vernietiging) van de zon door wolven
Bezit en roof: diefstal van de ziel: term: hamstolinn (adj.)
(Germ.)
Bezit en roof: diefstal van het rang-teken (?)
Bezit en roof: diefstal: term: ræna (Germ.)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk)
Bezit en roof: gave, erfelijke: term: ættargipt (Germ.)
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling: term: fé, tann- (‘tandgeld’) (Germ.)
Bezit en roof: gave: betaling: term: gildi (Germ.)
Bezit en roof: gave: grafgift
Bezit en roof: gave: grafgift
Bezit en roof: gave: grafgift: dodendeel
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.)
Bezit en roof: gave: heer aan de volgeling, - van de
Bezit en roof: gave: heil (geluk)
Bezit en roof: gave: kennis
Bezit en roof: gave: kennis van de runen (Germ.)
Bezit en roof: gave: mede: dichtermede (Germ.)
Bezit en roof: gave: naam
Bezit en roof: gave: naam
Bezit en roof: gave: naam
Bezit en roof: gave: naam: term: nafnfestr (geboorterite) (Germ.)
Bezit en roof: gave: naam: term: nāmon skepfen (vb.)
(geboorterite) (Germ.)
Bezit en roof: gave: term: gjöf (Germ.)
Bezit en roof: geven en nemen, principe van
Bezit en roof: verlies van eer
Bezit en roof: verlies van geluk
Bezit en roof: verwerving
Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase:
‘do ut abeas’ (L/R)
Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase:
‘do ut des’ (L/R)
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genade der goden verkregen
ontvangt het heil
kennis verworven
dichtermede zijn geweest, die later door
diefstal van de mede
verwerving van de mede
Adoptie
Eigendomsoverdrachten
erfgoed
gekocht
handel [+ spatie]
handel)
handels
maagdenveiling
hun eer en geluk beroofd
uitbannen
geroofd zijn
vrouwenroof
schaking
door Hrungnir geroofd
afgewezen
bloed
boom
Bomen
bast
de wortels
Eiken stam
taxus
jeneverbes
lijsterbestak
Mei-bomen
Bomen die op de schepen staan
Mímameiðr
wereldboom
Yggdrasil
Hoddmímisholt
boom van Mímir
Mímameiðr
wilg
schepen
schip
scheep
Skiðblaðnir
dodenschip
grafschip
Naglfar
zonneboot
wand
Miðgarðr
Útgarðr

Bezit en roof: verwerving van genade (gunst)
Bezit en roof: verwerving van heil
Bezit en roof: verwerving van kennis
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving: adoptie zie ook Rite: overgangsrite:
opnemingsrite: adoptie(rite)
Bezit en roof: verwerving: eigendomsoverdracht
Bezit en roof: verwerving: erfenis (nalatenschap)
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen: maagdenveiling
Bezit en roof: wegneming van eer
Bezit en roof: wegneming: afschaffen
Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering)
Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering)
Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering)
Bezit en roof: wegvoering (schaking, meevoering)
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bloed
Boom
Boom
Boom: bast
Boom: boomwortel
Boom: eik
Boom: ijf (taxus baccata)
Boom: jeneverbesboom
Boom: lijsterbes
Boom: losse, als symbool gebruikte ~ of tak: meiboom
Boom: losse, als symbool gebruikte ~ of tak: scheepsboom
Boom: term: meiðr, Míma- (‘boom van Mími’) (naam voor
‘Yggdrasil’) (Germ.)
Boom: wereldboom
Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’ (Germ.)
Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’: ‘Hoddmímisholt’ (Germ.)
Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’: ‘Mímameiðr’ (Germ.)
Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’: ‘Mímameiðr’ (Germ.)
Boom: wilg
Boot
Boot
Boot
Boot: ‘Skíðblaðnir’ (Germ.)
Boot: dodenschip (op zee)
Boot: dodenschip: grafschip (op land)
Boot: dodenschip: nagelschip: Naglfar (Germ.)
Boot: zonneboot
Bouwwerk: afscheiding: muur (wand)
Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Mið- (‘middenrijk’) (wereld
der mensen) (Germ.)
Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Út- (‘buitenrijk’) (wereld der
demonen) (Germ.)
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hoeve,
boerenhoeve
dak
dorp
drempel
huis
hut [voorafgegaan door een spatie]
markt
prehistorisch monument
enta geweorc
uurisilic giuuerc
residentie
hoofdstad
tentachtig
kamer
vertrek,
kelder
onderaards vertrek
cuile
‘hel’ is eigenlijk een onderaards vertrek
cofa
jættestuer
jättestugor
vlechtwerk
paal.
paalsteunbalk
dvergr
hogezetelzuil
hemelondersteunende zuilen
wereldas waarlangs de ziel naar het
Eiken stam
paal- of stamverering
columnae
wezen [voorafgegaan door een spatie]
bovennatuurlijke wezens
bovenmenselijke wezens
invoering van de nieuwe offergave
belang
waarde
nalatenschap
cultuurbezit
erfgoed
gesunkenes Kulturgut
voortbestaan
folklore
beïnvloed

Bouwwerk: boerderij (hoeve)
Bouwwerk: boerderij (hoeve)
Bouwwerk: dak
Bouwwerk: dorp
Bouwwerk: drempel
Bouwwerk: huis
Bouwwerk: hut
Bouwwerk: markt
Bouwwerk: monument, prehistorisch
Bouwwerk: monument, prehistorisch: term: enta geweorc (‘werk
der reuzen’) (Germ.)
Bouwwerk: monument, prehistorisch: uurisilic giuuerc (Germ.)
Bouwwerk: stad, hof- (residentie)
Bouwwerk: stad, hoofdBouwwerk: tent
Bouwwerk: vertrek (kamer, ruimte)
Bouwwerk: vertrek (kamer, ruimte)
Bouwwerk: vertrek: kelder (onderaards vertrek)
Bouwwerk: vertrek: kelder (onderaards vertrek)
Bouwwerk: vertrek: kelder: term: cuile (irs.)
Bouwwerk: vertrek: kelder: term: halja (oorspr.) (Germ.)
Bouwwerk: vertrek: term: Kobe, kofi, cofa (Germ.)
Bouwwerk: vertrek: term: stue, jætte- (‘reuzenkamer’)
(megalitisch graf) (Germ.)
Bouwwerk: vertrek: term: stuga, jätte- (‘reuzenkamer’)
(megalitisch graf) (Germ.)
Bouwwerk: vlechtwerk
Bouwwerk: zuil (paal)
Bouwwerk: zuil (paal)
Bouwwerk: zuil, steunBouwwerk: zuil, steun-: term: dvergr (Germ.)
Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende niet-centale: hogezetelzuil
(Germ.)
Bouwwerk: zuil, steun-; hemeldragende niet-centrale (een van de
vier aan het uiteinde van de wereld)
Bouwwerk: zuil: paal of boom ter beklimming
Bouwwerk: zuil: paal, heilige
Bouwwerk: zuil: paal, heilige
Bouwwerk: zuil: term: columna (Germ.- L/R)
Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen (gestalte, figuur)
(alg.)
Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen, bovennatuurlijk
(alg.)
Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen, bovennatuurlijk
(alg.)
Cultureel aspect: acculturatie (overnemen van vreemde
cultuurelementen, ontlening)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: cultureel erfgoed
Cultureel aspect: cultureel erfgoed
Cultureel aspect: cultureel erfgoed
Cultureel aspect: cultureel erfgoed: term: gesunkenes Kulturgut
Cultureel aspect: doorklinken
Cultureel aspect: folklore (het geheel van zeden, gebruiken,
overlevering en bijgeloof van het gewone volk)
Cultureel aspect: invloed
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invloed
motief
motieven
ontwikkeld
ontwikkeling
primitief
traditie
verbreid
culturele achteruitgang
cultische
cultus
Verering van Apollo
cultus van Baldr
fallische cultus
beeldjes die op bepaalde tijden cultisch
godheden als Jupiter en de Campestres
berencultus
Verering van de dode
dodencultus
dodenverering
voorouderverering
vooroudercultus
heroscultus
soms verering in de huiscultus
Snæfellsáss wordt op IJsland na zijn dood
vereerd in Skíringssalr als brynjálfr
vereerd als Geirstaðaálfr
alfen wonen, te deponeren
álfablót
alfencultus
cultus van Baldr en Freyr
Freyr wordt als goddelijk kind vereerd
verering door Koðran in Giljá
cultus van de kobold
heidense cultus
Klein-Aziatische cultussen
verbreiding en verering van bepaalde
godencultus
als goddelijk kind vereerd
Verering van vruchtbaarheidsgoden
soms verering in de huiscultus
heilug goð
Cultisch vereerd wezen
van Romeinse godheden als Jupiter
keizercultus
Verering van Apollo, Minerva
natuurverering
cultussen van de zon
Neptunus-verering
Nerthus-cultus
Cultisch vereerd wezen
Verering van Apollo, Minerva en Silvanus
cultushandelingen m.b.t. de
de zon, het vuur en de vruchtbaarheid
Verering van vruchtbaarheidsgoden
landbouwcultus

Cultureel aspect: invloed
Cultureel aspect: motief (alg.)
Cultureel aspect: motief (alg.)
Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie)
Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie)
Cultureel aspect: primitiviteit
Cultureel aspect: traditionalisme (traditie)
Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding)
Cultureel aspect: verval, cultureel
Cultus
Cultus
Cultus: Apollo (1)-cultus (Gr.- L/R)
Cultus: Baldr-cultus (Germ.)
Cultus: beeldenverering: fallus-verering
Cultus: beeldenverering: kabouter-cultus (Germ.)
Cultus: Campestres-cultus (L/R)
Cultus: dierenverering: berencultus
Cultus: dodencultus
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: dodencultus: heroëncultus
Cultus: dodencultus: heroëncultus: alfencultus (Germ.)
Cultus: dodencultus: heroëncultus: alfencultus (Germ.)
Cultus: dodencultus: heroëncultus: alfencultus (Germ.)
Cultus: dodencultus: heroëncultus: alfencultus (Germ.)
Cultus: dodencultus: heroëncultus: alfencultus (Germ.)
Cultus: dodencultus: heroëncultus: alfencultus (Germ.)
Cultus: dodencultus: heroëncultus: alfencultus (Germ.)
Cultus: Frō-cultus: Freyr-cultus (Germ.)
Cultus: Frō-cultus: Freyr-cultus (Germ.)
Cultus: geestencultus: huisgeestcultus: ármaðr-verering (Germ.)
Cultus: geestencultus: huisgeestcultus: koboldverering (Germ.)
Cultus: geogr./rel.: Germaanse ~ (Germ.)
Cultus: geogr./rel.: Klein-Aziatische ~ (Klein-Azië)
Cultus: godencultus
Cultus: godencultus
Cultus: godencultus: kindgod (goddelijk kind)
Cultus: godencultus: vruchtbaarheidsgoden
Cultus: godencultus: vruchtbaarheidsgoden: dísir-cultus (Germ.)
Cultus: godencultus: vruchtbaarheidsgoden: heilug goð-cultus
(Germ.)
Cultus: Holda-cultus (Germ.)
Cultus: Jupiter-cultus (L/R)
Cultus: koningscultus: keizercultus (L/R)
Cultus: Minerva -cultus (L/R)
Cultus: natuurcultus
Cultus: natuurcultus: zonnecultus
Cultus: Neptunus-cultus (Germ.- L/R)
Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.)
Cultus: Perhta-cultus (Germ.)
Cultus: Silvanus-cultus (L/R)
Cultus: vruchtbaarheidscultus
Cultus: vruchtbaarheidscultus
Cultus: vruchtbaarheidscultus
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: landbouwcultus
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cultussen van de zon, het vuur en
cultus van het haardvuur
haardcultus
cultus van de Griekse Hestia
Griekse Hestia en de Romeinse Vesta
Odin-cultus
Odin-verering
paal- of stamverering
culturen
beschaving
arctische
Oud-Germaanse cultuur
contact met de mediterrane
klassieke
Hellenistisch
IJslandse cultuur
Indus-dalbeschaving
Kjøkkenmøddinger-cultuur
volkscultuur
moederrechtelijke maatschappijvorm
megalithische
mengcultuur
Minoïsche
Oost-Elbische
Oosterse
primitieve cultuur
Salzmünder cultuur
Villanova-cultuur
dier
Etaśa
gordel aller landen
sterke band der aarde
geit
hond
insekt
kat
kudde
offerdier
rendier
spin
trekdier
huisdieren
vis [+ spatie]
vis,
Walvissen
wezel
wilde dieren
wolf
wolven
Hróðrsvitnir
wormen
dodenrijk
Hel als dodenwoning
dodenrijk: Hel
Hel is de naam
voorstelling van Hel

Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultus: vuurcultus: Hestia (Gr.)
Cultus: vuurcultus: Vesta (L/R)
Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.)
Cultus: zuilverering
Cultuur
Cultuur
Cultuur: arctische ~
Cultuur: Germaanse ~ (Germ.)
Cultuur: Grieks-Romeinse ~ (klassieke ~)
Cultuur: Grieks-Romeinse ~ (klassieke ~)
Cultuur: Hellenisme
Cultuur: IJslandse ~ (Germ.)
Cultuur: Indus-dalbeschaving (Ind.)
Cultuur: Kjøkkenmøddinger-cultuur (N-Europa)
Cultuur: lagere ~ (volkscultuur)
Cultuur: matriarchale ~ (matriarchaat)
Cultuur: megalithische ~
Cultuur: mengcultuur
Cultuur: Minoïsch-Myceense ~: Kretensische ~ = Minoïsche ~
Cultuur: Oost-Elbische ~ (Germ.)
Cultuur: oosterse ~ (oriëntaalse ~)
Cultuur: primitieve ~
Cultuur: Salzmünder ~ (Du.)
Cultuur: Villanova-cultuur (Eur.)
Dier
Dier: ‘Bont schitterend’ (Etaśa) (Ind.)
Dier: ‘Gordel aller landen’ (Germ.)
Dier: ‘Sterke band der aarde’ (Germ.)
Dier: geit
Dier: hond
Dier: insekt
Dier: kat
Dier: kudde
Dier: offerdier
Dier: rendier
Dier: spin
Dier: trekdier
Dier: vee (huisdieren)
Dier: vis
Dier: vis
Dier: walvis
Dier: wezel
Dier: wild ~
Dier: wolf
Dier: wolf
Dier: wolf: term: ‘Hróðrsvitnir’ (‘roemrijke betoverde (wolf)’)
(i.e. Fenrir) (Germ.)
Dier: worm
Dodenrijk
Dodenrijk: ‘Hel’, het ~ van Hel (Germ.)
Dodenrijk: ‘Hel’, het ~ van Hel (Germ.)
Dodenrijk: ‘Hel’, het ~ van Hel (Germ.)
Dodenrijk: ‘Hel’, het ~ van Hel (Germ.)
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Niflhel
hel [+ spatie]
hel:
schimmenrijk
Griekse duistere schimmenrijk
woning van de godin Rán
gevallenen
overledene
dode
gestorvene
Verdronkenen
lichamen van de overledenen
lijk [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
lijk; [voorafgegaan door een spatie]
lijk. [voorafgegaan door een spatie]
lijk’ [voorafgegaan door een spatie]
lijkde lijken
lijken)
lijken’
van lijken
lijkverbranding
lijkzang
lijkspelen
lijkenvretende
bestaan [passim]
dode familieleden
dood
gestorven
sterven
overlijden
overleden
ondergang
verdronken
strodood
dauþaFeralis
geboorte
groei
‘worden’
verða ‘worden’
leven [voorafgegaan door een spatie]
‘leven
levensbeschrijvingen
levensregels
dagelijks leven
dagelijkse leven
huidige leven
aardse leven
mensenleven
heldenleven
leven van de Germaan
sibbeleven
levend

Dodenrijk: ‘Niflhel’ (Germ.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld: schimmenrijk (alg.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld: schimmenrijk, Griekse duistere
(Gr.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld: zee: rijk van Rán (Germ.)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene: lijk
Dood en leven: afgestorvene: lijk
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
alg.)
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

leven: afgestorvene: lijk
leven: afgestorvene: lijk
leven: afgestorvene: lijk
leven: afgestorvene: lijk
leven: afgestorvene: lijk
leven: afgestorvene: lijk
leven: afgestorvene: lijk
leven: afgestorvene: lijk
leven: afgestorvene: lijk
leven: afgestorvene: lijk
leven: afgestorvene: lijk
leven: afgestorvene: lijk
leven: bestaan
leven: dood
leven: dood
leven: dood
leven: dood
leven: dood
leven: dood
leven: dood
leven: dood: ongeluk, - door een: verdrinking (in water of

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

leven: dood: strodood
leven: dood: term: dauþa- (Germ.)
leven: dood: term: feralis (adj.) (L/R)
leven: geboorte
leven: groei
leven: groei
leven: groei: term: verða (‘worden’) (Germ.)
leven: leven
leven: leven
leven: leven
leven: leven
leven: leven van de mens
leven: leven van de mens
leven: leven van de mens
leven: leven van de mens
leven: leven van de mens
leven: leven van de mens
leven: leven van de mens
leven: leven, familieleven: levend wezen
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onsterfelijk
wijze van doden
aanvallen en doden
van een rots af springen of geworpen
doodgetrapt
levend gespiest
grijsaarddoding
grijsaards gedood
moord [+ spatie]
straf voor Hœnirs domheid afgeslagen
vernietiging op de brandstapel
weduweverbranding
cultusspelen
cultisch drama
lijkspelen
ME drama
(3
drie
gezworen
abrenuntiatie
Forsahhistu unholdun
Doopgelofte
gezworen trouw verbroken
ex-voto’s
gezworen trouw
vervloekingsformules
Eén
versmolten
geestesvoorstellingen zijn Christelijk
absorptie
versmelting
eenheid
harmonie
Identificatie
gelijk aan
Identiek
individu
persoonlijk
uniek
deel gemaakt van de sibbe
verenigd
eten en drinken
bier
boter
brood
dranken
drinkt uit de Mímisbrunnr
maaltijd
godenmaal
lijkenvretende
sarkofagoi
Hræsvelgr
grutten

Dood en leven: onsterfelijkheid (onvergankelijkheid)
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging: afwerpen of -springen van een rots
Dood en leven: vernietiging: doodtrappen
Dood en leven: vernietiging: door de speer
Dood en leven: vernietiging: grijsaarddoding
Dood en leven: vernietiging: grijsaarddoding
Dood en leven: vernietiging: moord
Dood en leven: vernietiging: onthoofding (en koppensnellen)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding, weduweDrama: cultisch drama (cultusspel)
Drama: cultisch drama (cultusspel)
Drama: cultische spelen: lijkspelen
Drama: middeleeuws ~
Drie
Drie
Eed
Eed: abrenuntiatie (afzwering van de heidense religie)
Eed: abrenuntiatie: ‘Forsahhistu unholdun?’ (Germ.)
Eed: doopgelofte
Eed: eedbreuk
Eed: term: votum: ex-voto (‘krachtens een belofte’) (eedoffer)
(L/R)
Eed: trouw, ~ van
Eed: vervloeking (vloek)
Eén
Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting)
Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting)
Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting)
Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting)
Eén: eenheid (ongedifferentieerdheid, homogeniteit)
Eén: harmonie (overeenstemming)
Eén: identificatie (gelijkstelling)
Eén: identiteit
Eén: identiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: uniciteit
Eén: vereniging
Eén: vereniging
Eten en drinken
Eten en drinken: bier
Eten en drinken: boter
Eten en drinken: brood
Eten en drinken: drank
Eten en drinken: dronk
Eten en drinken: eten: maaltijd
Eten en drinken: eten: maaltijd, godenEten en drinken: eten: sarkofagie (eten van lijken)
Eten en drinken: eten: term: σαρκοφαγος (‘vlees etend’) (adj.)
(Gr.)
Eten en drinken: eten: verzwelgen: term: svelgr, hræ(‘lijkverslinder’) (nom. ag.) (reuzennaam) (Germ.)
Eten en drinken: graan: grutten (ontkiemde graankorrels)
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godendrank
nectar
onsterfelijkheidsdrank
mede [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
mede: [voorafgegaan door een spatie]
mede.
‘mede
dichtermede
medebron
soma
melk
melkvellen
nornenpap
nornegraut
lokaas
zoete waren
ethische
gebod
geweten
conscientia
goedaardige
moraal
oordeel
beoordeeld
beoordeling
veroordeeld
lelijk en gemeen
kwaadwillig
boosaardig
straf
boete
doodstraf
úheilagr
uitgestoten
verbanning
uitgezet
wraak
plicht
verbonden vergelding (wedergave)
Plicht tot vergelding
plicht tot wederkerigheid
verbod
verboden in 738 door paus Gregorius
álfrek verboden
verbod uitvaardigt koren voor
verbod van de fontium auguria
taboe
gelijkwaardigheid
gezondigd
tegen de goden gezondigd heeft
misdaad
níð [+ spatie]

Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn,
godendrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn,
godendrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn,
godendrank)
Eten en drinken: mede: mede, dichter- (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter- (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter- (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter- (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter- (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter- (Germ.)
Eten en drinken: mede: term: soma (adj. saumya) (Ind.)
Eten en drinken: melk
Eten en drinken: melkvel
Eten en drinken: pap, nornenEten en drinken: pap, nornen-: term: nornegraut (Germ.)
Eten en drinken: voedsel: lokaas
Eten en drinken: zoete waren
Ethiek
Ethiek: gebod
Ethiek: geweten
Ethiek: geweten: term: conscientia (L/R)
Ethiek: goedheid (het goede, goede zaak)
Ethiek: moraal (zedelijkheid, norm)
Ethiek: oordeel
Ethiek: oordeel
Ethiek: oordeel: beoordeling
Ethiek: oordeel: veroordeling
Ethiek: slechte persoon (wezen)
Ethiek: slechtheid
Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid, boosaardigheid)
Ethiek: straf (straffen)
Ethiek: straf: boetedoening
Ethiek: straf: doodstraf
Ethiek: straf: opheffen van onschendbaarheid: term: úheilagr
(adj.) (Germ.)
Ethiek: straf: verbanning
Ethiek: straf: verbanning
Ethiek: straf: verbanning: uitzetting van een ongewenst kind
Ethiek: straf: wraak (vergelding, bloedwraak
Ethiek: streven en verplichting
Ethiek: streven en verplichting: wederkerigheidsplicht
Ethiek: streven en verplichting: wederkerigheidsplicht
Ethiek: streven en verplichting: wederkerigheidsplicht
Ethiek: verbod
Ethiek: verbod op dodenoffers
Ethiek: verbod op het doen van z’n behoefte op een bep. plaats
Ethiek: verbod op het gebruik van koren voor bierbrouwen
Ethiek: verbod op waarzeggerij op basis van waterbronnen
Ethiek: verbod: taboe
Ethiek: waardigheid, gelijkEthiek: zonde
Ethiek: zonde: heiligschennis
Ethiek: zonde: misdadigheid (misdaad)
Ethiek: zonde: term: níð (‘smaad’) (Germ.)
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dochter
familie
Merovingische
Merovingen
sibbe
generatie
grootouders
grootvader
eininchilī
kind
Kind van een bijvrouw
ongewenste kinderen
kleinkind
Enkel
moeder
kraamvrouw
telg
oom, [voorafgegaan door een spatie]
ouderlijke
pleegkindschap
vader
Zeus pater
familieleden
verwanten
lid van de sibbe
sibbeleden
voorouder
Ahn
zonen
feest
Viering
Allerzielen
Anthesteria
Chytroi-feest
Caristia
Jul-feest
Lykaia
Parenteralia
Saturnaliën
St. Maarten
St. Nicolaas
jaarfeesten
lentefeest
carnaval
dodenfeest
Algemeen dodenfeest
ter nagedachtenis aan de dode
offerfeest voor de doden
Individueel dodenfeest
narrenfeest
offerfeest
volksfeest
vruchtbaarheidsfeest
filosofie
de oorspronkelijke eenheid van de Oud-

Familierelaties: dochter
Familierelaties: familie
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Merovingen’ (Germ.)
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Merovingen’ (Germ.)
Familierelaties: familie: sibbe (Germ.)
Familierelaties: geslacht (generatie)
Familierelaties: grootouders
Familierelaties: grootvader
Familierelaties: grootvader: term: eininchilī (Germ.)
Familierelaties: kind
Familierelaties: kind, bastaard- (onecht)
Familierelaties: kind, ongewenst
Familierelaties: kleinkind
Familierelaties: kleinkind: term: Enkel (Germ.)
Familierelaties: moeder
Familierelaties: moeder: kraamvrouw
Familierelaties: nakomeling
Familierelaties: oom
Familierelaties: ouders
Familierelaties: pleegkind
Familierelaties: vader
Familierelaties: vader: term: πατηρ (god) (Gr.)
Familierelaties: verwant, familielid
Familierelaties: verwant, familielid
Familierelaties: verwant, familielid
Familierelaties: verwant, familielid
Familierelaties: voorouder
Familierelaties: voorvader: term: Ahn (Germ.)
Familierelaties: zoon
Feest
Feest
Feest: 1. naam: Allerzielen (Chr.)
Feest: 1. naam: Anthesteria (Ανθεστηρια) (Gr.)
Feest: 1. naam: Anthesteria: Chytroi (Χυτροι) (dag van de potten)
(Gr.)
Feest: 1. naam: Caristia (L/R)
Feest: 1. naam: Jul (Julgilde) (Germ.)
Feest: 1. naam: Lykaia (Λυκαια) (Gr.)
Feest: 1. naam: Parenteralia (L/R)
Feest: 1. naam: Saturnalis (L/R)
Feest: 2. pers.: St. Maarten (11 november) (Germ.-Chr.)
Feest: 2. pers.: St. Nicolaas (6 december) (Germ.-Chr.)
Feest: 3. tijd: jaarfeest
Feest: 3. tijd: voorjaarsfeest (lentefeest)
Feest: 5. type: carnaval
Feest: 5. type: doden- of zielenfeest
Feest: 5. type: doden- of zielenfeest, openbaar
Feest: 5. type: doden- of zielenfeest, openbaar
Feest: 5. type: doden- of zielenfeest, openbaar
Feest: 5. type: doden- of zielenfeest, privaat
Feest: 5. type: narrenfeest (Germ.)
Feest: 5. type: offerfeest
Feest: 5. type: volksfeest
Feest: 5. type: vruchtbaarheidsfeest
Filosofie
Filosofie: idee van de oorspronkelijke eenheid van de OudGermaanse religie
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beelden van grote, menselijke
dat kraamvrouwen tijdelijk onrein zijn
verbondenheid met de sibbe is
verbonden met het heldenleven
hiernamaalsvoorstellingen
vergeestelijkte dode bij de goden
Voortzetting van het aardse leven
idee van de wederopstanding
kennis
bekend [voorafgegaan door een spatie]
kennis van de heidense traditie
kennis van de oertijd, waaruit ze
kennis van het verloop van de
geheimenis
mysterie
rún [+ spatie]
rúna
onbekend
runenkunde
runenwijsheid
wijs [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
wijs,
wijste
wijsheid
wijze reuzen
wijze geesten
wijze reus
hundvíss
principes
probleem van de betrouwbaarheid
probleem van de continuïteit van de
probleem van de cultusverbanden
probleem van de eenheid van de
probleem van de homogeniteit versus
probleem van de identificatie van de
probleem van de indeling van de
probleem van de ongelijkheid der
probleem van de oorsprong der
probleem van de simplificatie van de
probleem van de vergelijkende
probleem van de verschillende
probleem van de volkskundige
Probleem van de vrees voor de doden
probleem van de waarde van de

Filosofie: idee van de reuzen
Filosofie: idee van de tijdelijke onreinheid van kraamvrouwen
Filosofie: idee van de worteling van het individu in de sibbe
Filosofie: idee van het heldenleven
Filosofie: idee van het hiernamaals
Filosofie: idee van het hiernamaals: als geest bij de goden
Filosofie: idee van het hiernamaals: als levend lijk op aarde
Filosofie: idee van het leven uit de dood
Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner)
Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner)
Filosofie: kennis van de traditie
Filosofie: kennis van het mysterie (verborgen zaken, kosmisch
inzicht)
Filosofie: kennis van het mysterie (verborgen zaken, kosmisch
inzicht)
Filosofie: kennis: geheim
Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven
Filosofie: kennis: geheim: term: rún (Kelt.)
Filosofie: kennis: geheim: term: rúna (Germ.)
Filosofie: kennis: onbekendheid
Filosofie: kennis: runenkunde (runenwijsheid)
Filosofie: kennis: runenkunde (runenwijsheid)
Filosofie: kennis: wijsheid
Filosofie: kennis: wijsheid
Filosofie: kennis: wijsheid
Filosofie: kennis: wijsheid
Filosofie: kennis: wijsheid
Filosofie: kennis: wijsheid
Filosofie: kennis: wijsheid
Filosofie: kennis: wijsheid: term: hundvíss (‘zeer wijs’) (adj.)
(Germ.)
Filosofie: principe (wezen of grond der dingen)
Filosofie: probleem van de betrouwbaarheid van de Oud-Noorse
literatuur voor de godsdienstwetenschap
Filosofie: probleem van de continuïteit van de mythe als heilig
verhaal
Filosofie: probleem van de cultusverbanden tussen twee of meer
goden
Filosofie: probleem van de eenheid van de Germaanse religie
Filosofie: probleem van de homogeniteit versus de heterogeniteit
van de Oud-Germaanse godsdienst
Filosofie: probleem van de identificatie van de theofore
plaatsnamen
Filosofie: probleem van de indeling van de Germanen in groepen
Filosofie: probleem van de ongelijkheid der primitieve
opvattingen i.v.m. de vergelijkende etnologische benadering
Filosofie: probleem van de oorsprong van de Germanen
Filosofie: probleem van de simplificatie van de religieuze
fenomenen
Filosofie: probleem van de vergelijkende etnologische benadering
Filosofie: probleem van de verschillende wetenschappelijke
benaderingswijzen
Filosofie: probleem van de volkskundige nalatenschap
Filosofie: probleem van de vrees voor de doden
Filosofie: probleem van de waarde van de materiële nalatenschap
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probleem van de zuiverheid van de
probleem van het antropomorfisme van
probleem van het begrip mythe
tussen analoge en herabgesunkene
tussen geloofde en niet-geloofde
Theorie van de beeldkroniek
Conclusie t.a.v. Mímir
Verklaring van de namen van Mímir
Opvattingen van Snorri t.a.v. Mímir
van latere onderzoekers t.a.v. Mímir
Opvattingen van De Vries t.a.v. Mímir
Theorie van de identiteit van hoofd en
Theorie van het orakelhoofd
adaptionistische theorie
theorie van het animisme
transcendente
doctrine
eschatologie
euhemerische (< Euhemeros) richting
materiële instelling
Natuurmythologisch
symbolische (allegoriserende) school
wedergeboorte in een pasgeboren lid
geloofswereld
IE gebruiken en de IE
aspect
betekenis
Definiëring
Definitie
Bedoeling
doel
zin [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zin.
gevolgen
komt niet voort uit
resultaten
volgt automatisch
bewering
idee
voorstelling
gestereotypeerd
stereotiep
betekenisduiding

Filosofie: probleem van de zuiverheid van de Germaanse religie en
het volksgeloof
Filosofie: probleem van het antropomorfisme van de goden in de
Bronstijd (Germ.)
Filosofie: probleem van het begrip mythe
Filosofie: probleem van het onderscheid tussen analoge en
herabgesunkene mythen
Filosofie: probleem van het onderscheid tussen geloofde en nietgeloofde verhalen
Filosofie: theorie over de beeldkroniek (van de Scandinavische
rotstekeningen)
Filosofie: theorie over de verklaring van (de namen van) Mímir
Filosofie: theorie over de verklaring van (de namen van) Mímir
Filosofie: theorie over de verklaring van (de namen van) Mímir
Filosofie: theorie over de verklaring van (de namen van) Mímir
Filosofie: theorie over de verklaring van (de namen van) Mímir
Filosofie: theorie over de verklaring van (de namen van) Mímir:
theorie over de identiteit van hoofd en bron
Filosofie: theorie over de verklaring van (de namen van) Mímir:
theorie over het orakelhoofd
Filosofie: theorie over het adaptionisme (de cultus is de basis van
de mythe) (Gruppe)
Filosofie: theorie over het animisme (Tylor)
Filosofie: transcendentie (niet-materiële werkelijkheid)
Filosofie: type (school, filosofische richting, systeem,
priesterschool, leer, doctrine)
Filosofie: type: eschatologie (leer der laatste dingen)
Filosofie: type: euhemerisme (volgens welke goden vergoddelijkte
helden zijn)
Filosofie: type: materialisme (materialist(isch))
Filosofie: type: natuurmythologische school van de interpretatie
der mythen
Filosofie: type: symbolische (allegoriserende) school van de
interpretatie der mythen
Filosofie: type: transmigratie (reïncarnatie), leer van de
Filosofie: wereldbeschouwing (wereldbeeld)
Filosofie: wereldbeschouwing (wereldbeeld): IE
Filosofisch aspect: aspect
Filosofisch aspect: betekenis (definitie, verklaring)
Filosofisch aspect: betekenis (definitie, verklaring)
Filosofisch aspect: betekenis (definitie, verklaring)
Filosofisch aspect: doel (zin)
Filosofisch aspect: doel (zin)
Filosofisch aspect: doel (zin)
Filosofisch aspect: doel (zin)
Filosofisch aspect: gevolg (resultaat, effect)
Filosofisch aspect: gevolg (resultaat, effect)
Filosofisch aspect: gevolg (resultaat, effect)
Filosofisch aspect: gevolg (resultaat, effect)
Filosofisch aspect: hypothese (bewering)
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: idee: stereotype (vaste voorstelling)
Filosofisch aspect: idee: stereotype (vaste voorstelling)
Filosofisch aspect: interpretatie
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exegese
reïnterpretaties
verklaring
interpretatio Christiana
interpretatio ecclesiastica
interpretatio Romana
Kritiek
kritische
opvattingen
gezien worden
leven gezien
gezien werd
gezien, want
oorzaak
Oorzaken
Redenen
Conclusie
gevoltrekkingen
speculaties
fase
categorie
Classificatie
gecategoriseerd
indeling
schemata
systeem
systematisering
tegenstelling
theorie
nauwe relatie
verband
Associatie
geassocieerd
verbondenheid
onderscheid
verschillen
ongelijkheid
verwant
lagere, bovennatuurlijke wezens
wezens der ‘lagere mythologie’
wezens van de ‘lagere mythologie’
lagere wezens
wezens uit de volksoverlevering
geesten
lagere wezens
lagere, bovennatuurlijke wezens
wezens der ‘lagere mythologie’
wezens uit de volksoverlevering
wezens van de ‘lagere mythologie’
Ṛbhu
Hollezopf
Satan
bouwmeester
alp [voorafgegaan door een spatie]
mare
machten (mana) van planten, bergen
Beschermgeest

Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: interpretatie: term: interpretatio Christiana
Filosofisch aspect: interpretatie: term: interpretatio ecclesiastica
Filosofisch aspect: interpretatie: term: interpretatio Romana
Filosofisch aspect: kritiek
Filosofisch aspect: kritiek
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: reden, motief
Filosofisch aspect: redenering: conclusie
Filosofisch aspect: redenering: conclusie
Filosofisch aspect: speculatie
Filosofisch aspect: stadium (fase, gradatie, trap)
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie)
Filosofisch aspect: theorie
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verschil: ongelijkheid
Filosofisch aspect: verwantschap
Geest
Geest
Geest
Geest
Geest
Geest
Geest
Geest
Geest
Geest
Geest
Geest: ‘Handvaardige’ (Ṛbhu) (Ind.)
Geest: ‘Klithaar’ (Hollezopf) (Germ.)
Geest: ‘Tegenstander’ (Satan, Śāṭān) (NW-Sem.) + (Chr.)
Geest: ambachtsgeest: bouwmeester
Geest: angstdemon: alp (Germ.)
Geest: angstdemon: mare (Germ.)
Geest: berggeest
Geest: beschermgeest
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schutspatronen
beschermer en heilbrenger van de sibbe
beschermgeest van de sibbe
beschermster
sibbegeest
vrouwelijke beschermgeest
vrouwelijke geest
vrouwelijke sibbegeest
dode als beschermgeest
voorouder als beschermgeest van de
ættarfylgja
fylgja
fylgjukona
kynfylgja
fylgju engill
huisgeest
ármaðr
cofgodas
cofgodu
gardsrå
goanisse
kabouter
kobold
lares
nisse;
tomte;
tomte)
tomte.
tomtebisse
tomtkarl
tuftekall
gardvord
tunvord
genius
Hamingja
beschermgeesten van een heel land
wichten
landvættir
landwichten
bergsrå
fossegrimen
skogsrå
beschermgeest van het volk
volksbeschermgeest
heros als beschermgeest van het volk
landvættr

Geest: beschermgeest
Geest: beschermgeest van de sibbe
Geest: beschermgeest van de sibbe
Geest: beschermgeest van de sibbe, vrouwelijke (Germ.)
Geest: beschermgeest van de sibbe, vrouwelijke (Germ.)
Geest: beschermgeest van de sibbe, vrouwelijke (Germ.)
Geest: beschermgeest van de sibbe, vrouwelijke (Germ.)
Geest: beschermgeest van de sibbe, vrouwelijke (Germ.)
Geest: beschermgeest van de sibbe: dodengeest
Geest: beschermgeest van de sibbe: dodengeest
Geest: beschermgeest van de sibbe: fylgja (= fylgjukona =
kynfylgja = ættarfylgja) (Germ.)
Geest: beschermgeest van de sibbe: fylgja (= fylgjukona =
kynfylgja = ættarfylgja) (Germ.)
Geest: beschermgeest van de sibbe: fylgja (= fylgjukona =
kynfylgja = ættarfylgja) (Germ.)
Geest: beschermgeest van de sibbe: fylgja (= fylgjukona =
kynfylgja = ættarfylgja) (Germ.)
Geest: beschermgeest van de sibbe: fylgja: fylgju-engill (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis
Geest: beschermgeest van het huis: ármaðr (‘jaarman’) (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: cofgodu (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: cofgodu (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: gardsrå (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: goanisse (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: kobold (kabouter) (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: kobold (kabouter) (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: lar (L/R)
Geest: beschermgeest van het huis: nisse (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: tomte (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: tomte (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: tomte (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: tomtebisse (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: tomtkarl (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: tuftekall (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: vord, gard- (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: vord, tun- (Germ.)
Geest: beschermgeest van het individu: genius (van de mannen)
(L/R)
Geest: beschermgeest van het individu: hamingja = hamhleypa
(Germ.)
Geest: beschermgeest van het land
Geest: beschermgeest van het land: wichten (pl.) (Germ.)
Geest: beschermgeest van het land: wichten: landvættir
(landwichten) (Germ.)
Geest: beschermgeest van het land: wichten: landvættir
(landwichten) (Germ.)
Geest: beschermgeest van het land: wichten: skogsrå, bergsrå,
fossegrimen (Germ.)
Geest: beschermgeest van het land: wichten: skogsrå, bergsrå,
fossegrimen (Germ.)
Geest: beschermgeest van het land: wichten: skogsrå, bergsrå,
fossegrimen (Germ.)
Geest: beschermgeest van het volk
Geest: beschermgeest van het volk
Geest: beschermgeest van het volk: heros
Geest: beschermgeest van het volk: landvættr (Germ.)
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penates
vörðr
vord [voorafgegaan door een spatie]
vård
Bestraffende (corrigerende) geest
kinderschrik
boze geesten
demon
duivelse
unholdun
unhulþo
unholda
hold [voorafgegaan door een spatie]
Holda of
Holda is
unhulþo
demonologie
dubbelganger
dwerg
kleine wezens
wezens van kleine gestalte
dvergr
dyrgja
elf [voorafgegaan door een spatie]
alfen
donkere alfen
døkkálfar
lichtalfen
ljósálfar
álfar
álfr
brynjálfr
Geirstaðaálfr
Fee uit
ṛbhu
Heks
mare als heks
kveldriða
túnriða
trollkvenna
wælcyrğe
gandharva’s
geestelijke
vergeestelijkt
engelen
lijkenvretende slang
Hræsvelgr
natuurgeest
oorlogsdemonen
κηρες

Geest: beschermgeest: penates (pl.) (L/R)
Geest: beschermgeest: vörðr (vord, vård) (Germ.)
Geest: beschermgeest: vörðr (vord, vård) (Germ.)
Geest: beschermgeest: vörðr (vord, vård) (Germ.)
Geest: bestraffende (corrigerende) demon (kinderschrik,
plaaggeest)
Geest: bestraffende (corrigerende) demon(kinderschrik,
plaaggeest)
Geest: demon
Geest: demon
Geest: demon
Geest: demon: groep: unholdun (unhulþo (oorspr.)) (Germ.)
Geest: demon: groep: unholdun (unhulþo (oorspr.)) (Germ.)
Geest: demon: term: unholda (Germ.)
Geest: demon: term: unholda: ‘hold’ (geruststellende benaming)
(Germ.)
Geest: demon: term: unholda: ‘hold’ (geruststellende benaming)
(Germ.)
Geest: demon: term: unholda: ‘hold’ (geruststellende benaming)
(Germ.)
Geest: demon: term: unhulþo (Germ.)
Geest: demonologie
Geest: dubbelganger
Geest: dwerg
Geest: dwerg
Geest: dwerg
Geest: dwerg: term: dvergr (Germ.)
Geest: dwerg: term: dyrgja (fem.) (Germ.)
Geest: elf
Geest: elf
Geest: elf, donkere of zwarte
Geest: elf, donkere of zwarte: term: døkk- of svartálfr (Germ.)
Geest: elf, licht
Geest: elf, licht: term: ljósálfr (Germ.)
Geest: elf: term: álfr (plur. álfar) (alf) (Germ.)
Geest: elf: term: álfr (plur. álfar) (alf) (Germ.)
Geest: elf: term: álfr, brynj- (‘pantserhemdalf’) (naam van
Hálfdan hvítbeinn) (Germ.)
Geest: elf: term: álfr, Geirstaða- (‘elf van Geirstad’) (bijnaam van
koning Ólafr Guðrøðarson) (Germ.)
Geest: fee
Geest: groep: ‘Ṛbhu’s’ (Ind.)
Geest: heks
Geest: heks: term: mare (Germ.)
Geest: heks: term: riða, kveld- (‘avondrijdster’) (Germ.)
Geest: heks: term: riða, tún- (‘hekkenrijdster’) (Germ.)
Geest: heks: term: trollkona (Germ.)
Geest: heks: term: wælcyrğe (Germ.)
Geest: hemelgeest: gandharva (lit.) (Ind.)
Geest: het geestelijke (i.t.t. het lichamelijke of stoffelijke)
Geest: het geestelijke (i.t.t. het lichamelijke of stoffelijke)
Geest: hypostase: engel
Geest: lijkenetende demon (sarkofagos)
Geest: lijkenetende demon: hræsvelgr (Germ.)
Geest: natuurgeest
Geest: noodlotsdemon (oorlogs-, doods-)
Geest: noodlotsdemon: ker (κηρ) (Gr.)

Oud-Germaanse religie

walkuren
Centauren
grote, menselijke
grote gedaante
reuzen
reus
þjazi in arendsgedaante
krachtige natuurgeesten uit de oertijd
jötunn is als oerwezen
oerreus
oerbewoner
sterke oerwezens
jötunn
vuur- en windreuzen
Wind- en vuurreuzen
windreuzen
rijpreuzen
winterreuzen
winterreus
Hrímþursar
zijn de vijandelijke machten van Útgarðr
wolkenreus
woud-, water-,
woud-, water-,
Zee-, vuur- en windreuzen
Zeereuzen
Fornjótr
duris
enta [voorafgegaan door een spatie]
hiune
nnl. reus
þurs
trol [voorafgegaan door een spatie]
troll,
*wrisi
scheepsgeest
klabautermannetje
δαιμονιον
vampier
lamia
arend met zijn vleugels de wind
beschermgeest van de wasdom
vruchtbaarheidsgeesten
vruchtbaarheidsmachten
dísir
machten (mana) van planten, bergen
vegetatiedemonen
Demon die banen trekt door het koren
korendemon
Demon die met sikkels aan zijn tenen
Bilwisschnitter
Butz

Geest: noodlotsdemon: walkure (Germ.)
Geest: paarddemon: Centauren (Κενταυροι) (pl.) (Gr.)
Geest: reus
Geest: reus
Geest: reus
Geest: reus
Geest: reus, arendsGeest: reus, oerGeest: reus, oerGeest: reus, oerGeest: reus, oerGeest: reus, oerGeest: reus, oer-: jötunn (Germ.)
Geest: reus, vuurGeest: reus, wind- (storm-)
Geest: reus, wind- (storm-)
Geest: reus, winter- (rijpreus)
Geest: reus, winter- (rijpreus)
Geest: reus, winter- (rijpreus)
Geest: reus, winter-: hrímþurs (‘rijpreus’) (Germ.)
Geest: reus, winter-: Útgarðr-reus (Germ.)
Geest: reus, wolkenGeest: reus, woudGeest: reus, zee- (water-)
Geest: reus, zee- (water-)
Geest: reus, zee- (water-)
Geest: reus: ‘Fornjótr’ (Germ.)
Geest: reus: term: duris (thuris) (Germ.)
Geest: reus: term: ent (Germ.)
Geest: reus: term: hiune (Germ.)
Geest: reus: term: reus (Germ.)
Geest: reus: term: þurs (Germ.)
Geest: reus: term: troll (Germ.)
Geest: reus: term: troll (Germ.)
Geest: reus: term: wrisi* (Germ.)
Geest: scheepsgeest
Geest: scheepsgeest: klabautermannetje (Germ.)
Geest: term: δαιμων = δαιμονιον (Gr.)
Geest: vampier
Geest: vampier: term: lamia ((L/R)
Geest: vogeldemon
Geest: vruchtbaarheidsgeest
Geest: vruchtbaarheidsgeest
Geest: vruchtbaarheidsgeest
Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís (plur. dísir) (Germ.)
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest (landbouw-, veld- en
weidegeest)
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest (landbouw-, veld- en
weidegeest)
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: korengeest
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: korengeest
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: korengeest
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: korengeest:
kinderschrik: bilwisschnitter (Germ.)
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: korengeest:
kinderschrik: butz (Germ.)

Oud-Germaanse religie

Popel
oogstgeest
roggewolf
van planten, bergen en water
watergeesten
marmennill
meermin
nikker
wezen dat door toverij
Magisch wezen
toverwezen
wolfsdemonen
worden de wolven als
zonnewolf
weerwolf
die zich na een belediging wreken
underjordiske
vætter
vättar
demon als de mare die ziekte verwekt
witte wieven
guede holden
belewitten
Bilmesschnitter
Bilwis
pilwiz
ziel
psychische
dwergen als wezens van kleine gestalte
dierzielen
fylgja
fylgjur
mannafylgjur
mannahugir
Hamingja
hamr
Levende ziel
ziel van de levende
dode als beschermgeest
voorouder als beschermgeest
dode
dodengeest
geest van de dode
lichaamloze ziel
vooroudergeest
ziel van de dode
Vaderen [hoofdletter]
aardmannetje
Ademziel
bergmannetje
haugbonde
levend lijk
levende lijken

Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: korengeest:
kinderschrik: popel (Germ.)
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: korengeest:
oogstgeest
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: roggewolf
Geest: watergeest
Geest: watergeest
Geest: watergeest: marmennill (en alle var. plus havfrue) (Germ.)
Geest: watergeest: meermin (en alle var. plus meerman) (Germ.)
Geest: watergeest: nikker (en alle var.) (Germ.)
Geest: wezen, tover- (magisch)
Geest: wezen, tover- (magisch)
Geest: wezen, tover- (magisch)
Geest: wolfdemon
Geest: wolfdemon: gewone wolf als demonisch wezen
Geest: wolfdemon: mythische wolf als demonisch wezen (de
‘zonnewolf’) zie ook Zon: nevenzon
Geest: wolfdemon: weerwolf (menselijke ziel als wolf; toverwolf)
Geest: wraakdemon
Geest: wraakdemon: vætter, vättar, underjordiske (pl.) (Germ.)
Geest: wraakdemon: vætter, vättar, underjordiske (pl.) (Germ.)
Geest: wraakdemon: vætter, vättar, underjordiske (pl.) (Germ.)
Geest: ziektedemon
Geest: ziektedemon: witte wieven (plur.) (Germ.)
Geest: ziektedemon: witte wieven: ‘guede holden’
(geruststellende benaming) (Germ.)
Geest: ziektedemon: witte wieven: belewitten (Germ.)
Geest: ziektedemon: witte wieven: bilmesschnitter (Germ.)
Geest: ziektedemon: witte wieven: bilwis (Germ.)
Geest: ziektedemon: witte wieven: pilwiz (Germ.)
Geest: ziel
Geest: ziel
Geest: ziel als dwergachtig wezen
Geest: ziel, dierGeest: ziel, dier-: fylgja (= mannafylgja = mannahugr) (Germ.)
Geest: ziel, dier-: fylgja (= mannafylgja = mannahugr) (Germ.)
Geest: ziel, dier-: fylgja (= mannafylgja = mannahugr) (Germ.)
Geest: ziel, dier-: fylgja (= mannafylgja = mannahugr) (Germ.)
Geest: ziel, dier-: hamingja = hamhleypa (Germ.)
Geest: ziel, dier-: hamr (Germ.)
Geest: ziel, individuele levende
Geest: ziel, individuele levende
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest: ‘Vader’
Geest: ziel: dodengeest: aardmannetje (Germ.)
Geest: ziel: dodengeest: ademziel
Geest: ziel: dodengeest: bergmannetje (Germ.)
Geest: ziel: dodengeest: haugbonde (Germ.)
Geest: ziel: dodengeest: levend lijk (Germ.)
Geest: ziel: dodengeest: levend lijk (Germ.)

Oud-Germaanse religie

manes exite paterni
spook
spoken
kwaadwillige dodengeest
gevaarlijke dode
draugr
lamia
wedergeborene in zijn kleinkind
wederopstanding van de grootvader in
ziel in een ander mens
levensgeest
deel is van de eigen
noodlot de hoogste ontvouwing van de
Hugen
hugr
trollkvenna vindr
vörðr
vord [voorafgegaan door een spatie]
vård
varðlokkur
zielloos
voorstellingen van de ziel
zielsvoorstellingen
zwanenmeisjes
blaft
gestorven Erik Bloedbijl dreunt
geraas
dreunt
Luid’
hlewaR
stilte
hljóðs
ademzielen
æði, óþoli
Ægir:
Ægis eldr
Ægishjálmr < Œgishjálmr ‘schrikhelm’
ættargipt
ætternisstapi
ættleiðing
ahwa
-akr
álfablót
álfr
at ganga álfrek
brynjálfr
døkkálfar
Geirstaðaálfr
ljósálfar
alp of mare
Alptraum
älvkvarnar
argr [voorafgegaan door een spatie]
ergi [voorafgegaan door een spatie]
ragr
ármaðr

Geest: ziel: dodengeest: manes paterni (pl.) (L/R)
Geest: ziel: dodengeest: spook (kwaadwillige dodengeest)
Geest: ziel: dodengeest: spook (kwaadwillige dodengeest)
Geest: ziel: dodengeest: spook (kwaadwillige dodengeest)
Geest: ziel: dodengeest: spook (kwaadwillige dodengeest)
Geest: ziel: dodengeest: spook: draugr (Germ.)
Geest: ziel: dodengeest: spook: lamia (L/R)
Geest: ziel: gereïncarneerde Geest: ziel: gereïncarneerde Geest: ziel: gereïncarneerde Geest: ziel: levensgeest
Geest: ziel: noodlot als deel van de - (Germ.)
Geest: ziel: noodlot als deel van de - (Germ.)
Geest: ziel: term: hugr (huginn) (myth. dier) (Germ.)
Geest: ziel: term: hugr (huginn) (myth. dier) (Germ.)
Geest: ziel: term: hugr: ‘trollkvenna vindr’ (‘wind der
tovenaressen’) (kenning) (Germ.)
Geest: ziel: term: vörðr (vord, vård) (Germ.)
Geest: ziel: term: vörðr (vord, vård) (Germ.)
Geest: ziel: term: vörðr (vord, vård) (Germ.)
Geest: ziel: term: vörðr (vord, vård) (Germ.)
Geest: zielloosheid
Geest: zielsvoorstelling
Geest: zielsvoorstelling
Geest: zwaanmeisje
Geluid: blaffen
Geluid: goden of geesten, ~ van
Geluid: huilend ~ (storm, vuur, hond)
Geluid: lawaai (gedreun)
Geluid: luidheid
Geluid: luidheid: term: hlewaR (mogelijk > hlér) (Germ.)
Geluid: stilte (zwijgzaamheid)
Geluid: stilte: term: hljóð (Germ.)
Germ. termen: ademziel
Germ. termen: æði en óþoli
Germ. termen: Ægir
Germ. termen: Ægis eldr
Germ. termen: ægishjálmr
Germ. termen: ættargipt
Germ. termen: ætternisstapi
Germ. termen: ættleiðing
Germ. termen: ahwa*
Germ. termen: akr
Germ. termen: álfablót
Germ. termen: álfr
Germ. termen: álfr (on.): at ganga álfrek
Germ. termen: álfr (on.): brynjálfr
Germ. termen: álfr (on.): døkkálfr
Germ. termen: álfr (on.): Geirstaðaálfr
Germ. termen: álfr (on.): ljósálfr
Germ. termen: alp
Germ. termen: Alptraum
Germ. termen: älvkvarnar
Germ. termen: argr
Germ. termen: argr
Germ. termen: argr
Germ. termen: ármaðr

Oud-Germaanse religie

ársæli
ársæll ‘jaarzalig’
Bautasteinar zijn runenstenen
belewit
berserkir
Bestla (< *Bastilōn ‘bastschenkster’)
Bilwis = bil-tover
guede holden
witte wieven
Bilwisschnitter
blóta til árs ok friðar
brúðkaup
betekenis van de bruiloft
bruidloop
brunnr
Butz
cofgodas ‘penates, lares’
cofgodu
dādsisas
daupjan
the dead man’s part
dierzielen, personen die zich
woord doop
Betekenisontwikkeling van draugr
draugr
duradómr
dvergr
dyrgja
dysse
eerwraak of bloedwraak
Ægidyrr = d. Eider < lat. Egidora
Einherjar
eininchilī
endrborinn
enta [voorafgegaan door een spatie]
enta geweorc
ealdsweord eotenisc
-ey
Tannfé
tannfé ‘tandgeld’
fimbul-winter
Fornjótr
Forsahhistu unholdun
friðr
frjá ‘beminnen’
fulga
Betekenis van fylgja
fylgju engill
gånggrifter
gårdsrå
Definiëring van de gave
gekk hón und líni
gildis
gesunkenes Kulturgut
Ey sér til gildis gjöf
goanisse
goðmölugir menn

Germ. termen: ársæli
Germ. termen: ársæli: ársæll
Germ. termen: bautasteinn
Germ. termen: belewit
Germ. termen: berserkr
Germ. termen: Bestla
Germ. termen: Bilwis
Germ. termen: Bilwis
Germ. termen: Bilwis
Germ. termen: bilwisschnitter
Germ. termen: blóta til árs ok friðar
Germ. termen: brúðkaup
Germ. termen: bruiloft
Germ. termen: bruiloft
Germ. termen: brunnr
Germ. termen: butz
Germ. termen: cofgodu
Germ. termen: cofgodu
Germ. termen: dādsisas
Germ. termen: daupjan
Germ. termen: dead man’s part
Germ. termen: dierziel
Germ. termen: doop
Germ. termen: draugr
Germ. termen: draugr
Germ. termen: duradómr
Germ. termen: dvergr
Germ. termen: dyrgja
Germ. termen: dysse
Germ. termen: eerwraak
Germ. termen: Eider
Germ. termen: einherjar
Germ. termen: eininchilī
Germ. termen: endrborinn
Germ. termen: ent
Germ. termen: ent: enta geweorc
Germ. termen: eoten: ealdsweord eotenisc
Germ. termen: ey
Germ. termen: fé
Germ. termen: fé (on.): tannfé
Germ. termen: fimbulvetr
Germ. termen: Fornjótr
Germ. termen: Forsahhistu unholdun
Germ. termen: friðr
Germ. termen: frjá
Germ. termen: fulga
Germ. termen: fylgja
Germ. termen: fylgja (on.): fylgju engill
Germ. termen: gånggrifter
Germ. termen: gårdsrå
Germ. termen: gave
Germ. termen: gekk hón und líni
Germ. termen: geld
Germ. termen: gesunkenes Kulturgut
Germ. termen: gjöf (on.): Ey sér til gildis gjöf
Germ. termen: goanisse
Germ. termen: goðmálugr maðr
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gómsparri
goði
friðheilagr
þinghelgi
hel [+ spatie]
hel:
Hamingja heeft drie betekenissen
hamingja is de mate van door de sibbe
Haam, omhulsel’
twee betekenissen van hamr
Hamask
hamrammr
Í arnarham
Valshamr
víxla hömum
hamstolinn
Harestad (< Harundarstafr)
HariwulafR
haugbonde
Hebamme
Heiðdraupnir
heilug goð
helveg
helweg
herabgesunkene
hlær
Hlér:
hlewaR
Hlés viti
Hlésey
hljóð
hljóðs bið ek allar helgar
hlust
hof)
guede holden
hold [voorafgegaan door een spatie]
hold-zalige
Holda of Frau Holla
Hollezopf
Hólmverjar
Hræsvelgr
Hrímþursar
Hróðrsvitnir
hroraR en hroreR
Geest, gedachte, gemoed, wens
trollkvenna vindr
Hugen tok ham på
gestorven voorouder als huisgeest
huliðshjálmr
hundvíss
Hveðrungs mær
jættestuer
jättestugor
Jarl
jólasveinar
jörð [voorafgegaan door een spatie]

Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:

gómsparri
guþa-: gotinc
hailagaz *: heilagr, friðhailagaz *: helgi, þinghalja: hel
halja: hel
hamingja
hamingja
hamr
hamr
hamr (on.): hamask
hamr (on.): hamrammr
hamr (on.): Í arnarham
hamr (on.): valshamr
hamr (on.): víxla hömum
hamr: hamstolinn
Harestad
HariwulafR
haugbonde
Hebamme
heiðr: Heiðdraupnir
heilug goð
helweg
helweg
herabgesunken
hlær
Hlé
Hlér
Hlér (on.): Hlés viti
Hlér (on.): Hlésey (on.) = Læssø
hljóð
hljóð: hljóðs bið ek allar helgar kindar
hlust
hof
hold
hold
hold: hold-zalige
Holda
Hollezopf
Hólmverjar
Hræsvelgr
hrímþurs
Hróðrsvitnir
hroraR en hroreR
hugr
hugr (on.): ‘trollkvenna vindr’
hugr (on.): Hugen tok ham på
huisgeest
huliðshjálmr
hundvíss
Hveðrungs mær
jættestue
jættestue
jarl
jólasveinn
jörð

Oud-Germaanse religie

jörð skal rifna ok upphiminn
jordemoder
jötunn
kabouter of kobold
knésetja
cofa
Kobe
kofi
Dodengeesten met aanzienlijke
liggja á gólfi ‘in het kraambed liggen’
Hann kom at deyja í Mælifell
Mahrennest
Mahrlocke
marmennill
meermin
meri:
metan ‘meten’
Miðgarðsormr, de ‘slang van Miðgarðr’
mijmeren
drie namen van Mímir
Hoddmímisholt
Mímameiðr
Mímisbrunnr
hoofd van Mímr geeft
nachtmerrie
nafnfestr
of ohd. nāmon
nauðr
-nes
níð [+ spatie]
níðingr
< IE *nig- ‘wassen, baden’, dus een
nimidas
nisse;
‘door het noodlot bepaald’
noodlot wordt door diverse termen
welaga nū, waltant got, wēwurt skihit
voorstelling der drie nornen bij de
nornegraut
úfreskr (‘het tweede gezicht bezittend’)
bruna-öld
hauga-öld
Betekenis van Perhta
pilwizzschos = eng. elf-shot
pilwizzschos = eng. elf-shot
Popel
ráða
ræna
Rán:
regin)
nnl. reus
rúna
primsigning
eigi má sköpunum renna
munat sköpom vinna
sköp lét hon vaxa

Germ. termen: Jörð fannz æva /né uphiminn
Germ. termen: jordemoder
Germ. termen: jötunn
Germ. termen: kabouter
Germ. termen: knésetja
Germ. termen: Kobe
Germ. termen: Kobe
Germ. termen: Kobe
Germ. termen: levend lijk
Germ. termen: liggja á gólfi
Germ. termen: Mælifell (on.): Hann kom at deyja í Mælifell
Germ. termen: Mahrennest
Germ. termen: Mahrlocke
Germ. termen: marmennill
Germ. termen: meermin
Germ. termen: meri
Germ. termen: metan
Germ. termen: Miðgarðsormr
Germ. termen: mijmeren
Germ. termen: Mímir = Mímr = Mími
Germ. termen: Mímir = Mímr = Mími (on.): Hoddmímisholt
Germ. termen: Mímir = Mímr = Mími (on.): Mímameiðr
Germ. termen: Mímir = Mímr = Mími (on.): Mímisbrunnr
Germ. termen: Mímir = Mímr = Mími (on.): Mímshöfuð
Germ. termen: nachtmerrie
Germ. termen: nafnfestr
Germ. termen: nāmon skepfen
Germ. termen: nauðr
Germ. termen: nes
Germ. termen: níð
Germ. termen: níðingr
Germ. termen: nikker
Germ. termen: nimidas
Germ. termen: nisse
Germ. termen: noodlot
Germ. termen: noodlot
Germ. termen: noodlot (nl.): welaga nū, waltant got, wēwurt
skihit
Germ. termen: norn
Germ. termen: nornegraut
Germ. termen: ófreskr
Germ. termen: öld: bruna-öld
Germ. termen: öld: hauga-öld
Germ. termen: Perhta = Perchta
Germ. termen: pijlschot: elf-shot
Germ. termen: pijlschot: pilwizzschos
Germ. termen: popel
Germ. termen: ráða
Germ. termen: Rán
Germ. termen: Rán
Germ. termen: regin = rögn
Germ. termen: reus
Germ. termen: rúna
Germ. termen: signa: primsigning
Germ. termen: sköp (on.): eigi má sköpunum renna
Germ. termen: sköp (on.): munat sköpom vinna
Germ. termen: sköp (on.): sköp lét hon vaxa
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termen voor het draaien of spinnen van
surtr = on. svartr
Tarnkappe
tawido
þorri
þulr
runeteken þurs
Tobiasnachten
tomte;
tomte)
tomte.
tomtebisse
tomtkarl
toverkap (d. Tarnkappe) is een
trollkvenna
tuftekall
Úhamingja is het ongeluk als eigenschap
úheilagr
úlfheðnir
unholda
unholdun
unhulþo
uurisilic giuuerc
varðlokkur
verpa vatni á
-vi:
-vík
-vin
völva
vård
Wachter’,
gardvord
tunvord
Vrede (on. friðr) is de geestelijke
oorlogsdemonen die op het slagveld
walten
Wepelrot
wichten
on. landvættir ‘landwichten’
bergsrå
fossegrimen
skogsrå
underjordiske
vætter
vättar
Hoajakt
jolareidi
jolaskreidi
Lussefärden
Odinsjakt
oskoreidi
stålesferden
wolf
solulv
solvarg
í úlfakreppu (‘in de greep van de
weerwolf is een theriomorfe

Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:
Germ. termen:

spinnen en weven
Surtr
Tarnkappe
tawido
þorri
þulr
þurs
Tobiasnachten
tomte
tomte
tomte
tomtebisse
tomtkarl
toverkap
trollkona
tuftekall
úhamingja
úheilagr
úlfheðinn
unholda
unholda: unholdun
unhulþo
uurisi*: uurisilic giuuerc
varðlokkur
verpa vatni á
vi
vík
vin
völva
vörðr
vörðr
vörðr: gardvord
vörðr: tunvord
vrede
walkure
walten
Wepelrot
wichten (nl.)
wichten (nl.): landvættir
wichten (nl.): skogsrå, bergsrå, fossegrimen
wichten (nl.): skogsrå, bergsrå, fossegrimen
wichten (nl.): skogsrå, bergsrå, fossegrimen
wichten (nl.): vætter, vättar
wichten (nl.): vætter, vättar
wichten (nl.): vætter, vättar
Wilde Jacht
Wilde Jacht
Wilde Jacht
Wilde Jacht
Wilde Jacht
Wilde Jacht
Wilde Jacht
wolf (nl.)
wolf (nl.): solvarg (zw.), solulv
wolf (nl.): solvarg (zw.), solulv
wolf (nl.): solvarg (zw.), solulv
wolf: weerwolf
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got. wóþs ‘woedend, bezeten’
vates
gall. (plur.) ουατεις
wēwurt skihit
gebeurtenis
Geschiedenis
historische
antieke mens
geschiedkundige
historiserend
verloop
begin jaartelling
(ca begin
begin van de jaartelling
Bronstijd
late Bronstijd
oudere Bronstijd
oude Bronstijd
Christelijke periode
vroeg-Christelijk
heidense tijd
voor-Christelijke tijd
bruna-öld
hauga-öld
klassieke
Romeinse periode
Romeinse tijd
IE oertijd
ijstijd
IJzertijd
Noord-Germaanse IJzertijd
Scandinavische IJzertijd
Jongere Romeinse
Denemarken tijdens de Oudere
Oudere Romeinse
Viking-tijd
Volksverhuizingstijd
Voor-Romeinse tijd (500 – 0)
Zuid-Germaanse IJzertijd
Hallstatt-periode
La Tène-periode
ME [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
ME:
middeleeuwse
Vroeg-middeleeuwse
Vooral de vroegpost-Romeinse tijd
Prehistorie
prehistorisch

Germ. termen: wóþs
Germ. termen: wóþs
Germ. termen: wóþs
Germ. termen: wurt = wēwurt
Geschiedenis (gebeurtenis)
Geschiedenis (gebeurtenis)
Geschiedenis (gebeurtenis)
Geschiedenis: Antieke periode
Geschiedenis: aspect: historiciteit
Geschiedenis: aspect: historisering
Geschiedenis: aspect: verloop
Geschiedenis: begin van de Chr. jaartelling
Geschiedenis: begin van de Chr. jaartelling
Geschiedenis: begin van de Chr. jaartelling
Geschiedenis: Bronstijd
Geschiedenis: Bronstijd, Late (Jonge)
Geschiedenis: Bronstijd, Vroege (Oude)
Geschiedenis: Bronstijd, Vroege (Oude)
Geschiedenis: Christelijke periode (Scand.)
Geschiedenis: Christelijke periode, vroeg- (Eur.)
Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het (Germ.)
Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het (Germ.)
Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het: term:
bruna-öld (Germ.)
Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het: term:
hauga-öld (Germ.)
Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode (klassieke tijd) (Gr.- L/R)
Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode: Romeinse periode (Eur.)
Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode: Romeinse periode (Eur.)
Geschiedenis: IE periode
Geschiedenis: ijstijd
Geschiedenis: IJzertijd
Geschiedenis: IJzertijd, Noord-Germaanse (Scandinavische) (Eur.)
Geschiedenis: IJzertijd, Noord-Germaanse (Scandinavische) (Eur.)
Geschiedenis: IJzertijd, Noord-Germaanse: Jongere Romeinse tijd
(200 – 400)
Geschiedenis: IJzertijd, Noord-Germaanse: Oudere Romeinse tijd
(0 – 200)
Geschiedenis: IJzertijd, Noord-Germaanse: Oudere Romeinse tijd
(0 – 200)
Geschiedenis: IJzertijd, Noord-Germaanse: Viking-tijd (800 – 1000)
Geschiedenis: IJzertijd, Noord-Germaanse: Volksverhuizingstijd
(400 – 800)
Geschiedenis: IJzertijd, Noord-Germaanse: Voor-Romeinse tijd
(500 – 0)
Geschiedenis: IJzertijd, Zuid-Germaanse (Eur.)
Geschiedenis: IJzertijd: Hallstatt-periode (Eur.)
Geschiedenis: IJzertijd: La Tène-periode (Eur.)
Geschiedenis: Middeleeuwen (Eur.)
Geschiedenis: Middeleeuwen (Eur.)
Geschiedenis: Middeleeuwen (Eur.)
Geschiedenis: Middeleeuwen, Vroege (Eur.)
Geschiedenis: Middeleeuwen, Vroege (Eur.)
Geschiedenis: post-Romeinse periode (Eur.)
Geschiedenis: prehistorie
Geschiedenis: prehistorie
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voor-literaire tijd
Sagatijd
Steen- en Bronstijd
Steentijd
Neolithicum
Neolithische
Periode der megalithische graven (2500
Periode der Spitznackenäxte (4000
steenkistgraven
Paleolithicum
Paleolithische
Levensbeschrijvingen
Geschiedenis van de swastika
geschiedenis van het godsdienstweten
ontstaansgeschiedenis
Geschiedenis van de opkomst der Kelten
geloofsgeschiedenis
godsdienstgeschiedenis
kerkgeschiedenis
Wereldgeschiedenis
Viking-tijd
Volksverhuizingstijd
jonge [+ spatie]
jongere generatie
jongelingen
jongemannen
jongen
kind
nieuwgeborenen
meisjes
man [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
man: [voorafgegaan door een spatie]
man)
man,
mannen
mannelijk
Waralden Olmay
Weraldin Ollma
Hólmverjar
grijsaard
vrouw
27 [+ spatie]
30e
48e
duizend
Tachtig wolven
gewicht
weinig substantie
lichte (van gewicht)
lichter

Geschiedenis: prehistorie
Geschiedenis: Saga-periode (Germ.)
Geschiedenis: Steentijd
Geschiedenis: Steentijd
Geschiedenis: Steentijd: Neolithicum
Geschiedenis: Steentijd: Neolithicum
Geschiedenis: Steentijd: Neolithicum: megalithische graven,
periode der (2500 – 2000)
Geschiedenis: Steentijd: Neolithicum: Spitznackenäxte, periode
der (4000 – 2500)
Geschiedenis: Steentijd: Neolithicum: steenkistgraven, periode
der (2000 – 1500)
Geschiedenis: Steentijd: Paleolithicum
Geschiedenis: Steentijd: Paleolithicum
Geschiedenis: type: biografie
Geschiedenis: type: cultureel-religieuze elementen, ~ van
Geschiedenis: type: godsdienstwetenschap, ~ van de
Geschiedenis: type: ontstaansgeschiedenis
Geschiedenis: type: politieke ~
Geschiedenis: type: religieuze ~
Geschiedenis: type: religieuze ~
Geschiedenis: type: religieuze ~: kerkgeschiedenis (Chr.)
Geschiedenis: type: wereldgeschiedenis
Geschiedenis: Viking-periode (Germ.)
Geschiedenis: Volksverhuizingstijd (Eur.)
Geslacht en rijpheid: jeugd
Geslacht en rijpheid: jeugd
Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen
Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen
Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen
Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling
Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling
Geslacht en rijpheid: maagd, meisje
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man: term: olmay, waralden (‘wereldman’)
(naam van de korengod) (Sam.)
Geslacht en rijpheid: man: term: olmay, waralden (‘wereldman’)
(naam van de korengod) (Sam.)
Geslacht en rijpheid: man: term: verjar, Hólm- (‘mannen van
Hólm’) (pl.) (bevolkingsgroep) (Germ.)
Geslacht en rijpheid: oude man (grijsaard)
Geslacht en rijpheid: vrouw
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: gewicht
Getal: gewicht: licht
Getal: gewicht: licht
Getal: gewicht: licht
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aanzienlijke lichamelijkheid of massa
omvang der reuzen
klein
omvang der reuzen:
groot, dom
grote gedaante
grote gestalte
grote, menselijke
reusachtige
9 en
9-daagse
negen
differentieerbaar
diversiteit
heterogeniteit
verscheidenheid
tiende
vier [voorafgegaan door een spatie]
Vierkant
Vijf
zes
7e
god
numineuze
Tvaṣṭṛ
Mars Thingsus
Parcen
gordel aller landen
Míms vinr
Matronen
Moira
Moiren
Ullr
nornen
Toutiorix
sterke band der aarde
Zeus pater
Túatha Dé Danann
Waralden Olmay
Weraldin Ollma
dodengod
woning van de godin
Heerseres van het dodenrijk
moedergodin die waakt over geboorte en
fallisch godenbeeld
fallische beeld
fallische god
houten fallische
fallische idolen
cofgodas
cofgodu

Getal: gewicht: zwaar
Getal: maat (omvang)
Getal: maat: nietigheid
Getal: maat: reusachtigheid
Getal: maat: reusachtigheid
Getal: maat: reusachtigheid
Getal: maat: reusachtigheid
Getal: maat: reusachtigheid
Getal: maat: reusachtigheid
Getal: negen
Getal: negen
Getal: negen
Getal: pluralisme (verscheidenheid, differentiatie, diversiteit,
heterogeniteit)
Getal: pluralisme (verscheidenheid, differentiatie, diversiteit,
heterogeniteit)
Getal: pluralisme (verscheidenheid, differentiatie, diversiteit,
heterogeniteit)
Getal: pluralisme (verscheidenheid, differentiatie, diversiteit,
heterogeniteit)
Getal: tien
Getal: vier
Getal: vier
Getal: vijf
Getal: zes
Getal: zeven
God
God
God: ‘Bouwer’ (Tvaṣṭṛ) (Ind.)
God: ‘Dinggod’ (Thingsus = *þingsaz) (L/R-Germ.)
God: ‘Geboortegodinnen’ (Parcae) (L/R)
God: ‘Gordel aller landen’ (Germ.) (slang)
God: ‘Míms vriend’ (Míms vinr) (Germ.)
God: ‘Moeders’ (Matres, Matronae) (Germ./Kelt.-L/R)
God: ‘Noodlot’ (Μοιρα) (Gr.)
God: ‘Noodlot’ (Μοιρα) (Gr.)
God: ‘Pracht’ (Ullr) (Germ.)
God: ‘Prevelaarster’ (Norn) (Ind.)
God: ‘Stamvader’ (Teutates e.var.) (Kelt.)
God: ‘Sterke band der aarde’ (Germ.) (slang)
God: ‘Vader’ (Πατηρ) (Gr.)
God: ‘Volk van de godin Dana’ (Kelt.) (godengroep)
God: ‘Wereldgod’ (Waralden Olmay) (Sam.)
God: ‘Wereldgod’ (Waralden Olmay) (Sam.)
God: aardgod
God: aardgodin
God: aardgodin
God: aardgodin
God: attribuut: fallische ~
God: attribuut: fallische ~
God: attribuut: fallische ~
God: attribuut: fallische ~
God: attribuut: fallische ~
God: beschermgod van het huis en de familie: term: cofgodu (pl.
cofgodas) (beschermgeest van het huis) (Germ.)
God: beschermgod van het huis en de familie: term: cofgodu (pl.
cofgodas) (beschermgeest van het huis) (Germ.)
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beschermgodinnen van
dondergod
god van de donderhamer
hemelgod
god van de jacht
goddelijk kind
korengod
moedergodin
gedachte, vrouwelijke noodlotsmacht
schikgodin
persoonlijke goden
noordenwind, met arendsvleugels
stormgod
heilug goð
boerengod
god der dichters en vorsten
god der dichters en vorsten
vruchtbaarheidsgod
godin der vruchtbaarheid
groeibevorderende macht
vruchtbaarheidsgodinnen
Geboortegodinnen
geboortehelpsters
Geefster van de nieuwgeborenen
zonnegod
godensysteem
Moiren
nornen
Ase [voorafgegaan door een spatie]
Túatha Dé Danann
Wane [voorafgegaan door een spatie]
regin)
unholdun
Dioscurische
Campestres
Matronen
Parcen
graven
Grafveld van Borre (Vestfold)
Maglehøj (Frederikssund
Raknehaugen
Grafheuvel van Kivik

God: beschermgodin van het leger
God: donder en/of bliksem, god van
God: donder en/of bliksem, god van
God: hemelgod
God: jacht, god van de
God: kindgod (goddelijk kind)
God: korengod
God: moedergodin
God: noodlot, godin van het (schikgodin)
God: noodlot, godin van het (schikgodin)
God: persoonlijke ~
God: stormgod (windgod)
God: stormgod (windgod)
God: term: guþa-: goð, heilug (n. plur.) (‘heilige goden’) (Germ.)
God: vereerders: boeren
God: vereerders: dichters
God: vereerders: vorsten
God: vruchtbaarheidsgod
God: vruchtbaarheidsgodin
God: vruchtbaarheidsgodin
God: vruchtbaarheidsgodin
God: vruchtbaarheidsgodin: godin van de vrouwelijke
vruchtbaarheid (bevruchting, geboorte, voortplanting)
God: vruchtbaarheidsgodin: godin van de vrouwelijke
vruchtbaarheid (bevruchting, geboorte, voortplanting)
God: vruchtbaarheidsgodin: godin van de vrouwelijke
vruchtbaarheid (bevruchting, geboorte, voortplanting)
God: zonnegod
Godenstelsel (godensysteem, godenwereld)
Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Moirai’ (Μοιραι)
(Gr.)
Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Nornen’ (on.
nornir) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Túatha Dé Danann’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’ (on. Vanir) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: regin = rögn (n. pl.)
(‘heersende machten’) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: unholdun (‘de heidense
goden’) (Chr.-Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar: tweelinggoden
(dioscuren, dioscurische goden) (alg.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Campestres’ (L/R-Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres/Matrae’ of ‘Matronae’ (Germ./Kelt.-L/R) (alg.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Parcae’ (L/R)
Graf
Graf: 1. loc.: Borre (Vestfold), grafheuvel(s) te (Germ.)
Graf: 1. loc.: Frederikssund (‘Maglehøj’), grafheuvel(s) te (De.)
Graf: 1. loc.: Jessheim (‘Raknehaugen’), grafheuvel(s) te (No.)
(loc.: aan de zuidzijde van het Ljøgodttjern tussen Sand en
Jessheim (tNOv Oslo), Ullensaker kommune, Akershus)
Graf: 1. loc.: Kivik (‘Kungagraven’, ‘Kiviksgraven’, ‘Bredarör’),
grafheuvel te (Zw.)
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Kivik-graf
(KivikSutton Hoo
Graven in Trøndelag
Björns Hög
koningsheuvels bij Oud-Uppsala
koningsheuvels
Björns Hög
koningsgraf
familiegraf
massagraf
graf van de offerdieren
graf van het offerdier
bootgraf bij l’Île de Groix
Grafheuvel op Hronesnæsse aan de kust
Skáneyberg begraven om goed uitzicht
strategische plaats, zoals de kust
strategische plaatsen bij Athene
brandgraven
onder de drempel.
eenpersoonsgraf
eenpersoonsgraven
grafheuvel
met een heuvel.
heuvel opgeworpen werd
heuvelgraf
Vlakke-heuvelgraven
vlakke grafheuvel
koningsheuvels
heuvel geworpen
vlakgraf
grafkamer
houten kamer
kamer, waarover
bij de haard;
haard begraven
megalithische graf
megalithische grafbouw
megalithische graven
dysse
dolmen
gånggrifter
hunebedden
jættestuer
jättestugor
rijgraven

Graf: 1. loc.: Kivik (‘Kungagraven’, ‘Kiviksgraven’, ‘Bredarör’),
grafheuvel te (Zw.)
Graf: 1. loc.: Kivik (‘Kungagraven’, ‘Kiviksgraven’, ‘Bredarör’),
grafheuvel te (Zw.)
Graf: 1. loc.: Sutton Hoo, grafheuvel(s) te (Germ.)
Graf: 1. loc.: Trøndelag, grafheuvel(s) te (Germ.)
Graf: 1. loc.: Uppsala (‘Kung Björns Hög’), grafheuvel te (Zw.)
Graf: 1. loc.: Uppsala (‘Kungshögarna’ = ‘Fröshögarna’),
grafheuvel(s) te (Germ.)
Graf: 2. pers./obj.: koningsgraf (vorstelijk vooroudergraf)
Graf: 2. pers./obj.: koningsgraf (vorstelijk vooroudergraf)
Graf: 2. pers./obj.: koningsgraf (vorstelijk vooroudergraf)
Graf: 2. pers./obj.: massagraf (familiegraf)
Graf: 2. pers./obj.: massagraf (familiegraf)
Graf: 2. pers./obj.: offerdier, ~ van het
Graf: 2. pers./obj.: offerdier, ~ van het
Graf: 2. pers./obj.: volksbeschermgeest, strategisch gelegen ~ van
de
Graf: 2. pers./obj.: volksbeschermgeest, strategisch gelegen ~ van
de
Graf: 2. pers./obj.: volksbeschermgeest, strategisch gelegen ~ van
de
Graf: 2. pers./obj.: volksbeschermgeest, strategisch gelegen ~ van
de
Graf: 2. pers./obj.: volksbeschermgeest, strategisch gelegen ~ van
de
Graf: 3. type: brandgraf
Graf: 3. type: drempel, ~ onder de
Graf: 3. type: eenpersoonsgraf met houten kamer (De.)
Graf: 3. type: eenpersoonsgraf met houten kamer (De.)
Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus)
Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus)
Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus)
Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus)
Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus)
Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus)
Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus)
Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus)
Graf: 3. type: grafheuvel: vlakgraf
Graf: 3. type: grafkamer (dodenhal)
Graf: 3. type: grafkamer (dodenhal)
Graf: 3. type: grafkamer (dodenhal)
Graf: 3. type: haard, ~ bij de
Graf: 3. type: haard, ~ bij de
Graf: 3. type: megalithisch ~ (‘prehistorisch grafmonument’)
Graf: 3. type: megalithisch ~ (‘prehistorisch grafmonument’)
Graf: 3. type: megalithisch ~ (‘prehistorisch grafmonument’)
Graf: 3. type: megalithisch ~: dolmen (de. dysse)
Graf: 3. type: megalithisch ~: dolmen (de. dysse) (Kelt.)
Graf: 3. type: megalithisch ~: hunebed (de. jættestue, zw.
jättestuga of gånggrift)
Graf: 3. type: megalithisch ~: hunebed (de. jættestue, zw.
jättestuga of gånggrift)
Graf: 3. type: megalithisch ~: hunebed (de. jættestue, zw.
jättestuga of gånggrift)
Graf: 3. type: megalithisch ~: hunebed (de. jættestue, zw.
jättestuga of gånggrift)
Graf: 3. type: rijgraf (naast elkaar op een begraafplaats)
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bootgraf
Scheepsgraven
Scheepsvormige graven
schijngraven
steenkistgraven
urnengraven
Urnenvelden
gånggrifter
θυραζε, κηρες, ουκ ετ’ Ανθεστηρια
ενερθε
ιχνια ποδων
Centauren
κηρες
ξοανον
sarkofagoi
στηλη επι τυμβωι
held [+ spatie]
held.
held,
held:
helden
heros
bestuurlijke
heersen
heerst [voorafgegaan door een spatie]
regering
beheert
beheersing
auðinn
overheerst
eer [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
(eer
eerwraak
eergevoel
roem
Onderwerping
onderworpen aan het noodlot
onderworpen zijn aan Moira
onderworpene
gehoorzamen
ráða
walten
tirannie
huisheer
keizerlijke
koning
narrenkoning
leidende figuren
heer [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
heerser [+ spatie]
hoofdmannen
leider
vorsten
Jarl

Graf: 3. type: scheepsgraf [zie ook Boot: grafschip]
Graf: 3. type: scheepsgraf [zie ook Boot: grafschip]
Graf: 3. type: scheepsvormig ~
Graf: 3. type: schijngraf
Graf: 3. type: steenkistgraf
Graf: 3. type: urnengraf (vlakke-heuvelgraf in een urnenveld)
Graf: 3. type: urnengraf (vlakke-heuvelgraf in een urnenveld)
Graf: 6. term: grift, gång- (‘ganggraf’) (megalitisch graf) (Germ.)
Griekse termen: ‘θυραζε, κηρες, ουκ ετ’ Ανθεστηρια’
Griekse termen: ενερθε
Griekse termen: ιχνια ποδων
Griekse termen: Κενταυροι
Griekse termen: κηρ
Griekse termen: ξοανον
Griekse termen: σαρκοφαγος
Griekse termen: στηλη επι τυμβωι
Halfgod: held (heldendom)
Halfgod: held (heldendom)
Halfgod: held (heldendom)
Halfgod: held (heldendom)
Halfgod: held (heldendom)
Halfgod: heros
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij: beheren (regelen)
Heerschappij: beheren (regelen)
Heerschappij: beheren: term: aud- (auðinn, ōdan, eaden)
(‘bepaald (door het noodlot)’) (part.) (Germ.)
Heerschappij: dominantie
Heerschappij: eer (aanzien, roem, heerlijkheid)
Heerschappij: eer (aanzien, roem, heerlijkheid)
Heerschappij: eer (aanzien, roem, heerlijkheid)
Heerschappij: eer (aanzien, roem, heerlijkheid)
Heerschappij: eer (aanzien, roem, heerlijkheid)
Heerschappij: onderwerping
Heerschappij: onderwerping: aan de kosmische wet (lot)
Heerschappij: onderwerping: aan de kosmische wet (lot)
Heerschappij: onderwerping: aan de kosmische wet (lot)
Heerschappij: onderwerping: gehoorzaamheid
Heerschappij: term: ráða (vb.) (Germ.)
Heerschappij: term: walten (vb.) (Germ.)
Heerschappij: vorm: tirannie
Heerser: heer, huis- (heer des huizes)
Heerser: keizer
Heerser: koning (heer)
Heerser: koning, narrenHeerser: leider
Heerser: leider
Heerser:
Heerser:
Heerser:
Heerser:
Heerser:

leider
leider
leider
leider
leider: term: jarl (Germ.)
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Heerseres
Aanvoerster
Aanvoerster van de Wilde Jacht
heiligdom
Tanum (bij de kerk
tempel van Uppsala
openbare of private cultusplaatsen
private cultusplaatsen
kerken
rond de kerk
Tanum (bij de kerk
tempel
heidense tempel
hof)
vé [voorafgegaan door een spatie]
hoofd [+ spatie]
hoofd:
hoofd.
hoofddeksel
bronhoofd
Gezichtsurn
gezichten
gezicht naar
gezicht van
schedel
schedel van een jong paard
hoofd van Mímr
Mímirs hoofd
Mímshöfuð
ossenkop
Mímshöfuð
middel van waarzeggerij gebruikt
orakelhoofd
waarzeggende hoofd
gehoornde
hoorns
berenvel
berserker
berserkir
dierenvel
leren [voorafgegaan door een spatie]
wolfsvel
úlfheðnir
huwde
huwelijkspaar inzegent
Huwelijksvoltrekking
echtelieden
huwelijkspaar
echtscheiding
vrijers
bijvrouw
bruid
echtgenotes
Matronen

Heerser: leidster (vrouwe, meesteres, heerseres)
Heerser: leidster (vrouwe, meesteres, heerseres)
Heerser: leidster, demonen- (dodengeesten)
Heiligdom
Heiligdom: loc.: Tanumshede, kerk te (Zw.)
Heiligdom: tempel van Odin, Thor en Freyr te Uppsala (Zw.)
Heiligdom: type: ~, openbaar
Heiligdom: type: ~, privaat
Heiligdom: type: kerk (Chr.)
Heiligdom: type: kerk (Chr.)
Heiligdom: type: kerk (Chr.)
Heiligdom: type: tempel
Heiligdom: type: tempel, Germaanse (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: vé (Germ.)
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd: bronhoofd (bron, beschouwd als hoofd)
Hoofd: deel: gezicht (aangezicht)
Hoofd: deel: gezicht (aangezicht)
Hoofd: deel: gezicht (aangezicht)
Hoofd: deel: gezicht (aangezicht)
Hoofd: deel: schedel
Hoofd: paardenkop
Hoofd: reuzenhoofd: ‘Mímshöfuð’ (Germ.)
Hoofd: reuzenhoofd: ‘Mímshöfuð’ (Germ.)
Hoofd: reuzenhoofd: ‘Mímshöfuð’ (Germ.)
Hoofd: runderkop (koeien-, ossen-, stieren-)
Hoofd: term: höfuð, Míms- (‘hoofd van Mímr’) (naam voor het
wijsheidssprekende reuzenhoofd) (Germ.)
Hoofd: wenshoofd (-schedel) en orakelhoofd
Hoofd: wenshoofd (-schedel) en orakelhoofd
Hoofd: wenshoofd (-schedel) en orakelhoofd
Hoorn
Hoorn
Huid: berenhuid
Huid: berenhuid: term: berserkr (Germ.)
Huid: berenhuid: term: berserkr (Germ.)
Huid: dierenvel
Huid: leer
Huid: wolfshuid
Huid: wolfshuid: term: úlfheðinn (adj.) (lid mil. gemeensch.)
(Germ.)
Huwelijk
Huwelijk
Huwelijk
Huwelijk: echtpaar (bruidspaar)
Huwelijk: echtpaar (bruidspaar)
Huwelijk: echtscheiding
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin: term: matrona (tevens term voor een gehuwd
gedachte moedergodin) (L/R)
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heilig huwelijk
koophuwelijk
brúðkaup
heiligheid van de vrede die door de
volksvrede is de kosmische levensorde
hogere lagen der samenleving
aristocratische
boerenbevolking
lagere standen
gewone volk
cultusorganisatie
religieuze organisatie
een grote sociale
heksenorganisatie
aan de kerk
door de kerk
School van Oddi
Mainzer synode
volksvergadering
ding. [voorafgegaan door een spatie]
ding werd
ding van þórsnes
Mars Thingsus
angst [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
angst,
angst.
(angst
angstvisioenen
bang
vrees
angstaanjagend
pedagoog bestraft Holda stoute meisjes
Kinderschrik
seksuele driften
verlangen
wens [voorafgegaan door een spatie]
hugr
bekwaam
deugd
deugt
kunstvaardige
opgetogen
vreugdevol
vrolijk
dom [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
dom, [voorafgegaan door een spatie]
eenzaam
eenzame

Huwelijk: heilig ~
Huwelijk: koophuwelijk
Huwelijk: term: brúðkaup (‘bruidkoop’) (Germ.)
Instelling en organisatie: instelling van de wet der vrede door de
goden (Germ.)
Instelling en organisatie: instelling van de wet der vrede door de
goden (Germ.)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie
(adel)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse (gewone volk)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse (gewone volk)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse (gewone volk)
Instelling en organisatie: organisatie, religieuze
Instelling en organisatie: organisatie, religieuze
Instelling en organisatie: organisatie, sociale
Instelling en organisatie: organisatie: Kathaarse – van duivel en
heksen (Eur.)
Instelling en organisatie: organisatie: kerk, de Christelijke (Chr.)
Instelling en organisatie: organisatie: kerk, de Christelijke (Chr.)
Instelling en organisatie: school: ‘School van Oddi’ (IJsl.)
Instelling en organisatie: vergadering, religieuze: synode te Mainz
(813) (Chr.)
Instelling en organisatie: vergadering, volksInstelling en organisatie: vergadering, volks-: ding (Germ.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding (Germ.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding van þórsnes
(IJsl.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: term: þingsaz*
(tevens als Thingsus bijnaam van de Germ. Mars) (Germ.)
Karakter en gedrag: angst
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:

angst
angst
angst
angst
angst
angst
angstaanjagendheid
angstaanjagendheid: kinderschrik
angstaanjagendheid: kinderschrik
begeerte
begeerte
begeerte
begeerte: term: hugr (Germ.)
bekwaamheid, handigheid, kunstvaardigheid
bekwaamheid, handigheid, kunstvaardigheid
bekwaamheid, handigheid, kunstvaardigheid
bekwaamheid, handigheid, kunstvaardigheid
blijdschap (vreugde)
blijdschap (vreugde)
blijdschap (vreugde)
domheid, verkeerd inzicht

Karakter en gedrag: domheid, verkeerd inzicht
Karakter en gedrag: eenzaamheid (alleen zijn)
Karakter en gedrag: eenzaamheid (alleen zijn)
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eerbied
ernstig
gedrag
belediging
populair
hoop [voorafgegaan door een spatie]
aard [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
aard. [voorafgegaan door een spatie]
aard: [voorafgegaan door een spatie]
eigenaard
eigenschappen
Karakterisering
kenmerk
trekken [voorafgegaan door een spatie]
liefde
beminnen
frjá
milde
belewit
moed,
niet afgeschrikt
niet afschrikken
aan zelfbeheersing, ongeremdheid
óþoli
onwenselijk
ongewenst
niet meer gewenst
onpersoonlijk
onschendbaar
veronachtzamen
onsympatiek
onvrijwillige
schamen
‘schendbaar
sombere
woede
æði
betrouwbaar [voorafgegaan door een
spatie]
trouw [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
trouw,
trouw)
vertrouwen
onbetrouwbaar
ontrouwe
wantrouwt
treurig
noodlot om het tot
noodlotsvroomheid
wil het noodlot in vervulling te doen
genade
ársæll

Karakter en gedrag: eerbied, respect
Karakter en gedrag: ernst
Karakter en gedrag: gedrag
Karakter en gedrag: gekrenkheid en belediging
Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit
Karakter en gedrag: hoop
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: liefde
Karakter en gedrag: liefde (erotische -, verliefdheid, beminnen)
Karakter en gedrag: liefde: term: frjá (Germ.)
Karakter en gedrag: mildheid
Karakter en gedrag: mildheid: term: belewit (adj.) (Germ.)
Karakter en gedrag: moed, dapperheid, heroïek
Karakter en gedrag: omzichtigheid
Karakter en gedrag: omzichtigheid
Karakter en gedrag: ongeremdheid (gebrek aan zelfbeheersing)
Karakter en gedrag: ongeremdheid: term: óþoli (Germ.)
Karakter en gedrag: ongewenstheid
Karakter en gedrag: ongewenstheid
Karakter en gedrag: ongewenstheid
Karakter en gedrag: onpersoonlijk karakter
Karakter en gedrag: onschendbaarheid zie ook Religieus
fenomeen: heiligheid: heiliging
Karakter en gedrag: onverschilligheid (veronachtzamen, negeren,
achteloosheid)
Karakter en gedrag: onvriendelijkheid
Karakter en gedrag: onvrijwilligheid
Karakter en gedrag: schaamte
Karakter en gedrag: schendbaarheid zie ook Ethiek: straf:
opheffen van onschendbaarheid
Karakter en gedrag: somberheid
Karakter en gedrag: toorn
Karakter en gedrag: toorn: term: æði (Germ.)
Karakter en gedrag: trouw
Karakter en gedrag: trouw
Karakter en gedrag: trouw
Karakter en gedrag: trouw
Karakter en gedrag: trouw
Karakter en gedrag: trouweloosheid
Karakter en gedrag: trouweloosheid
Karakter en gedrag: trouweloosheid
Karakter en gedrag: verdriet (treurnis)
Karakter en gedrag: vroomheid, noodlots- (Germ.)
Karakter en gedrag: vroomheid, noodlots- (Germ.)
Karakter en gedrag: vroomheid, noodlots- (Germ.)
Karakter en gedrag: welgezindheid
Karakter en gedrag: welgezindheid: term: ársæll (adj.) (Germ.)
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hold-zalige
Wellustigheid
wil [+ spatie]
wil,
wilde doen
wilde dit
cuile
dolmen
nemed
nemeton
kelt. rún ‘geheimenis’
kist
kleding
kleren
gordel
reuzenhandschoen
schrikhelm
Ægishjálmr
puntmuts
versluiering
toverkap
huliðshjálmr
Tarnkappe
kleden
naakte aarde
schoen
dodenschoenen
boerendracht
klederdracht
verenkleed
Valshamr
Blauw
grauwe
geografische
aarde [voorafgegaan door een spatie]
aards [voorafgegaan door een spatie]
onderaards
Svartálfaheimr
jörð
underjordiske
Middelpunt van het dorp
wereldas
woning met de haard als middelpunt
centrum van de religieuze organisatie
eiland
Eiland der Gelukzaligen
-ey
Miðgarðr

Karakter en gedrag: welgezindheid: term: hold-zalig (Germ.)
Karakter en gedrag: wellust
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wil
Kelt. termen: cuile
Kelt. termen: dolmen
Kelt. termen: nemed
Kelt. termen: nemeto*: nemeton
Kelt. termen: rún
Kist: doodskist
Kleding
Kleding
Kleding: gordel
Kleding: handschoen
Kleding: hoofddeksel: helm: term: ægishjálmr (‘schrikhelm’)
(Germ.)
Kleding: hoofddeksel: helm: term: ægishjálmr (‘schrikhelm’)
(Germ.)
Kleding: hoofddeksel: muts: puntmuts (puntkap)
Kleding: hoofddeksel: sluier
Kleding: hoofddeksel: toverkap
Kleding: hoofddeksel: toverkap: term: huliðshjálmr (‘verhullende
helm’) (Germ.)
Kleding: hoofddeksel: toverkap: term: Tarnkappe (Germ.)
Kleding: kledingstuk: kleed (gewaad)
Kleding: naaktheid van de aarde
Kleding: schoen
Kleding: schoen, dodenKleding: type: boerendracht
Kleding: type: klederdracht (kledingstijl)
Kleding: type: verenkleed
Kleding: type: verenkleed: ‘Valshamr’ van Freyja (Germ.)
Kleur: blauw
Kleur: grijs (grauw)
Kosmografie en geografie
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Svartálfaheimr’, het
ondergrondse rijk van de svart- of dökkálfar (Germ.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: jörð (Germ.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: underjordiske
(‘onderaardse’) (adj., pl.) (groep geesten) (Germ.)
Kosmografie en geografie: centrum van de locale gemeenschap
Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de
kosmos: wereldas (wereldpaal, hemelzuil, hemelas) ter
ondersteuning van de hemel
Kosmografie en geografie: centrum van het huis
Kosmografie en geografie: centrum, religieus
Kosmografie en geografie: eiland
Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of
gelukzaligen, westelijk - der
Kosmografie en geografie: eiland: term: ey (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr,
Mið- (‘middenwal’) (gtebied der menselijke bewoning) (Germ.)
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Útgarðr
gebied van de sibbe
oorspronkelijke gebied
stamland
-akr
autochtone
inheems
vreemde herkomst
uitheemse
Vreemde
vreemdeling
continentale
vasteland
regionale
afperking
grens
limes
kust
-nes
slagveld
-vin
wildernis
hemel
hemel in de onderwereld
huliðshjálmr
hemelkoepel
land [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
land, [voorafgegaan door een spatie]
land. [voorafgegaan door een spatie]
land’ [voorafgegaan door een spatie]
landen [voorafgegaan door een spatie]
landwichten
rijk.
-rijk
dodenrijk
schimmenrijk
kolonies
Locale
plaatselijke
plaats gebonden
plaats van
plaats wegens
strategische plaats
plaatsen
plaats [alle locaties]
contact van de levenden met de doden
plaats van de heidense tempels

Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, Út(‘buitengebied’) (wereld der demonen) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied, sibbeKosmografie en geografie: gebied, stam-: oorsprongs-, stamland
Kosmografie en geografie: gebied, stam-: oorsprongs-, stamland
Kosmografie en geografie: gebied: akker: term: akr (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen,
autochthoon, inheems)
Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen,
autochthoon, inheems)
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd,
allochtoon, uitheems)
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd,
allochtoon, uitheems)
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd,
allochtoon, uitheems)
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd,
allochtoon, uitheems)
Kosmografie en geografie: gebied: continent
Kosmografie en geografie: gebied: continent
Kosmografie en geografie: gebied: district (streek, regio)
Kosmografie en geografie: gebied: grens
Kosmografie en geografie: gebied: grens
Kosmografie en geografie: gebied: grens: term: limes (L/R)
Kosmografie en geografie: gebied: kust (strand)
Kosmografie en geografie: gebied: landtong: term: nes (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld, slagKosmografie en geografie: gebied: veld: term: vin (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: wildernis
Kosmografie en geografie: hemel
Kosmografie en geografie: hemel, tegen- (onderwereldhemel)
Kosmografie en geografie: hemel, tegen-: term: huliðshjálmr
(‘verhullende helm’) (Germ.)
Kosmografie en geografie: hemelkoepel (hemelgewelf)
Kosmografie en geografie: land (rijk)
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
doden
Kosmografie

en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:

land (rijk)
land (rijk)
land (rijk)
land (rijk)
land (rijk)
land (rijk)
land (rijk)
land (rijk)
land (rijk)
land: kolonie
plaats (localiteit, plaatselijk aspect)
plaats (localiteit, plaatselijk aspect)
plaats (localiteit, plaatselijk aspect)
plaats (localiteit, plaatselijk aspect)
plaats (localiteit, plaatselijk aspect)
plaats (localiteit, plaatselijk aspect)
plaats (localiteit, plaatselijk aspect)
plaats (localiteit, plaatselijk aspect)
plaats van contact tussen levenden en

en geografie: plaats van de tempel
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plaats van opstanding
Bidental
cultusplaatsen
waarvan het graf het
plaats van verering
vooroudercultus vindt bij de haard plaats
begraafplaats
bij het huis of bij de haard begraven
plaats, zoals de kust, begraven
Mahrennest
Plaats van de geboorte van het kind
heilige plaats
Geplaatst op het dak
holten en steenhopen
strategische plaats
dingplaats
vuurplaatsen
verblijven
brengen in deze boom de fimbul-winter
huist
wonen
woning
Woonplaats
zit onder aan de wereldboom
huis
localisering
oriëntatie
lucht [voorafgegaan door een spatie]
kosmische
kosmos
Álfheimr
Svartálfaheimr
buiten de menselijke bewoning
onwereld
Útgarðr
mensenwereld
wereld der levenden
Miðgarðr
weg naar
weg waarlangs
weg rond
helweg
noodweg
dodenweg
handelswegen
wegen:

Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en
schepping
Kosmografie en geografie: plaats van een blikseminslag: term:
bidental (L/R)
Kosmografie en geografie: plaats van verering (cultus)
Kosmografie en geografie: plaats van verering (cultus)
Kosmografie en geografie: plaats van verering (cultus)
Kosmografie en geografie: plaats van verering (cultus)
Kosmografie en geografie: plaats, begraaf- (alg.)
Kosmografie en geografie: plaats, begraaf- (alg.)
Kosmografie en geografie: plaats, begraaf- (alg.)
Kosmografie en geografie: plaats, dierenverblijf-: term: nest,
Mahren- (‘marennest’) (naam voor ‘maretak’) (Germ.)
Kosmografie en geografie: plaats, geboorte- (alg.)
Kosmografie en geografie: plaats, heilige
Kosmografie en geografie: plaats, offerKosmografie en geografie: plaats, offerKosmografie en geografie: plaats, strategische
Kosmografie en geografie: plaats, vergader- (ding-)
Kosmografie en geografie: plaats, vuurKosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: plaats: localisering (plaatsbepaling)
Kosmografie en geografie: plaats: oriëntatie (richtingbepaling)
Kosmografie en geografie: ruim, luchtKosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: universum: term: heimr, Álf- (‘rijk der
alfen’) (Germ.)
Kosmografie en geografie: universum: term: heimr, Svartálfa(‘rijk der zwarte alfen’) (naam voor het ondergrondse rijk der
dwergen) (Germ.)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen
(‘onwereld’ van de niet-menselijke bewoning)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen
(‘onwereld’ van de niet-menselijke bewoning)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen:
‘Útgarðr’ (Germ.)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen:
‘hof van het midden’: ‘Miðgarðr’ (en var.) (Germ.)
Kosmografie en geografie: weg (pad)
Kosmografie en geografie: weg (pad)
Kosmografie en geografie: weg (pad)
Kosmografie en geografie: weg (pad)
Kosmografie en geografie: weg (pad)
Kosmografie en geografie: weg (pad)
Kosmografie en geografie: weg (pad)
Kosmografie en geografie: weg (pad)
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weg. [voorafgegaan door een spatie]
weg naar het graf
helweg
weg rond het graf
uw diepe, oude paden
ενερθε
noord
noordoosten
oost
oriëntaals
west
zuid
zuidoostelijke
zuidoosten
magische afperking van een gebied
Ommegang
rijden rond het graf
rond zijn graf rijden
rondgang
op een wagen door zijn land rijden
processie
rondgang om de haard
Ommegang met godenbeelden door de
Kinderen door of rond het vuur voeren
kinderen; later rond de ketel
Cultische Jul-ommegangen
Gemaskerde Perchten-ommegangen
scheepsprocessie
schip op wielen vervoerd
Processie met zonnewagen
Wagenommegang
wagencultus
afbeeldingen
scènes
Munten uit Tenedos met dubbele bijl
die munten hadden met
graftekeningen
nadat ze afbeeldingen van
rotsschilderingen
rotstekeningen
fallische beeld
Satans beeld
godenbeeld
beeld van een
beeldjes
Houten idolen
Mubenaimo
gehoornde beeldjes
antropomorf gedachte goden
godenbeeld

Kosmografie en geografie: weg (pad)
Kosmografie en geografie: weg naar het graf en/of het dodenrijk
Kosmografie en geografie: weg naar het graf en/of het dodenrijk:
helweg (dodenweg, noodweg)
Kosmografie en geografie: weg rond het graf zie ook Kringloop:
rite: locale ~
Kosmografie en geografie: weg: pad der doden: Vaderen (Ind.)
Kosmografie en geografie: weg: richting: neerwaarts: term:
ενερθε (Gr.)
Kosmografie en geografie: windstreek: noorden
Kosmografie en geografie: windstreek: noordoosten
Kosmografie en geografie: windstreek: oosten
Kosmografie en geografie: windstreek: oosten
Kosmografie en geografie: windstreek: westen
Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden
Kosmografie en geografie: windstreek: zuidoosten
Kosmografie en geografie: windstreek: zuidoosten
Kringloop: cirkel: tovercirkel
Kringloop: rite: locale ~
Kringloop: rite: locale ~
Kringloop: rite: locale ~
Kringloop: rite: locale ~
Kringloop: rite: locale ~
Kringloop: rite: locale ~
Kringloop: rite: locale ~ rond het (haard)vuur
Kringloop: rite: locale ~: beeldenommegang, Gallische (Kelt.)
Kringloop: rite: locale ~: geboorterite: amfidromie (drievoudige
rondgang rond het haardvuur)
Kringloop: rite: locale ~: geboorterite: amfidromie (drievoudige
rondgang rond het haardvuur)
Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang: Julommegang (Germ.)
Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang:
Perchten-ommegang (Germ.)
Kringloop: rite: locale ~: scheepsommegang
Kringloop: rite: locale ~: scheepsommegang
Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang
Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang
Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang (wagencultus)
Kunst en schrift: afbeelding
Kunst en schrift: afbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: muurschildering (-tekening)
Kunst en schrift: afbeelding: reliëf
Kunst en schrift: afbeelding: rotstekening (-schildering)
Kunst en schrift: afbeelding: rotstekening (-schildering)
Kunst en schrift: beeld (sculptuur) (alg.)
Kunst en schrift: beeld (sculptuur) (alg.)
Kunst en schrift: beeld (sculptuur) (alg.)
Kunst en schrift: beeld (sculptuur) (alg.)
Kunst en schrift: beeld (sculptuur) (alg.)
Kunst en schrift: beeld (sculptuur) (alg.)
Kunst en schrift: beeld, demonen-: Mubenaimo (Sam.)
Kunst en schrift: beeld, gehoornd
Kunst en schrift: beeld, godenKunst en schrift: beeld, goden-
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*Tīwaz (Mars Thingsus
fallisch godenbeeld
fallische beeld
fallische idolen
Harundarstafr
ξοανον
Thor (in Uppsala
Weraldin Ollma, een houten fallisch
menselijke beelden
kabouter of kobold
vrouwenbeeldjes
carnavalpoppen
ronde schijf
swastika is een vierspakig zonnerad
lelijk
mooie
prachtige
decoratie
versiering
steenhouwen
uitgehouwen
denar
munten
dierornamentiek
ornamentiek
snoerkeramiek
opgeschreven
schriftelijke
Etruskische alfabet
runen
runenalfabetten
rune [+ spatie]
runeteken
nauðr
runeteken þurs
afgebeelde motieven
cirkels
God met speer en ring
bijl- of hamerdragende figuur, m.n.
boogdragende figuur
fallische figuur
speerdragende figuur
Backa
Kalleby
Litsleby

Kunst en schrift: beeld, goden-: *Tīwaz (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: fallisch
Kunst en schrift: beeld, goden-: fallisch
Kunst en schrift: beeld, goden-: fallisch
Kunst en schrift: beeld, goden-: fallisch: ‘Harundarstafr’ (Germ.Laps)
Kunst en schrift: beeld, goden-: term: ξοανον (Gr.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Thor (Germ.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Weraldin Ollma = Waralden Olmay
(Sam.)
Kunst en schrift: beeld, mensen- (menselijk figuur)
Kunst en schrift: beeld, voorouder-: term: kobold (kabouter)
(Germ.)
Kunst en schrift: beeld, vrouwen- (= Venusbeeldje)
Kunst en schrift: beeld: pop
Kunst en schrift: compositie: ronde schijf
Kunst en schrift: compositie: swastika-compositie (spiraalvormige
of gehaakte draaiingen rond een centrum)
Kunst en schrift: esthetiek: lelijkheid (misvormdheid)
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid
Kunst en schrift: esthetiek: versiering
Kunst en schrift: esthetiek: versiering
Kunst en schrift: kunst, steenhouwKunst en schrift: kunst, steenhouwKunst en schrift: kunst: numismatiek
Kunst en schrift: kunst: numismatiek
Kunst en schrift: kunststijl: dierornamentiek (Eur.)
Kunst en schrift: kunststijl: dierornamentiek (Eur.)
Kunst en schrift: kunststijl: Snoerkeramiek (aardewerk) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift (schrijven, alfabet)
Kunst en schrift: schrift (schrijven, alfabet)
Kunst en schrift: schrift, Etruskisch (It.)
Kunst en schrift: schrift, runen- (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen- (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘nauðr’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘þurs’ (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling, specifieke
Kunst en schrift: voorstelling: cirkel
Kunst en schrift: voorstelling: god met speer en ring (op de hoorns
van Gallehus)
Kunst en schrift: voorstelling: man met bijl of hamer (Thor-type),
afgebeeld op de Scand. rotstekeningen (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: man met boog (Ullr-type),
afgebeeld op de Scand. rotstekeningen (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: man met fallus (Freyr-type),
afgebeeld op de Scand. rotstekeningen (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: man met speer (Wodan-type),
afgebeeld op de Scand. rotstekeningen (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.) te Backa
(Zw.)
Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.) te Kalleby
(Zw.)
Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.) te Litsleby
(Zw.)
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Meest voorkomende voorstellingen
schaalachtige holten
schaalachtige verdiepingen
älvkvarnar
spiraalarmen
spiraalornamentiek
charonsmunten
cultuswagen van
hoorns van Gallehus
ketel van Gundestrup
Balkåkra (Zweden)
Eskelhem (Gotland)
Grabau (Duitsland)
Härnevi (Zweden)
Haschendorf (Hongarije)
Premnitz (Duitsland)
Tågaborgshöjden (Zweden)
Trundholmer wagen
Trundholmer zonnewagen
zonnewagen uit het Trundholm-moeras
in eo tempore
manes exite paterni
Agri decumates
arae
ara Ubiorum
fontium auguria
Bidental
columnae
conscientia
Feralis exercitus
ex-voto’s
Germani Cisrhenani
interpretatio Christiana
interpretatio ecclesiastica
interpretatio Romana
lamia
limes
manes exite paterni
Matronen
memor
tabula fortunae
ver sacrum
fysieke
lichamelijk
benen
borst
beenderen
botten
begraving van botten
Botten van dieren
dierenbotten
skeletten
Gezicht naar het oosten

Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.), w.o.
mensen, dieren, schepen, wagens, ploegen
Kunst en schrift: voorstelling: schaalachtige verdiepingen
Kunst en schrift: voorstelling: schaalachtige verdiepingen
Kunst en schrift: voorstelling: schaalachtige verdiepingen: term:
älvkvarnar (‘elvenmaalsteenholten’) (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: spiraal
Kunst en schrift: voorstelling: spiraal
Kunst en schrift: voorwerp: charonsmunt
Kunst en schrift: voorwerp: cultuswagen van Dejbjerg (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: hoorns van Gallehus (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: ketel [offer-] uit Gundestrup (Germ.Kelt.)
Kunst en schrift: voorwerp: zonnewagen uit Balkåkra (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: zonnewagen uit Eskelhem (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: zonnewagen uit Grabau (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: zonnewagen uit Härnevi (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: zonnewagen uit Haschendorf (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: zonnewagen uit Premnitz (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: zonnewagen uit Tågaborgshöjden
(Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: zonnewagen uit Trundholm (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: zonnewagen uit Trundholm (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: zonnewagen uit Trundholm (Germ.)
Latijnse termen: ‘in eo tempore’
Latijnse termen: ‘manes exite paterni’
Latijnse termen: Agri decumates
Latijnse termen: ara
Latijnse termen: ara Ubiorum
Latijnse termen: augurium: fontium auguria
Latijnse termen: bidental
Latijnse termen: columna
Latijnse termen: conscientia
Latijnse termen: exercitus feralis
Latijnse termen: ex-voto
Latijnse termen: Germani Cisrhenani
Latijnse termen: interpretatio Christiana
Latijnse termen: interpretatio ecclesiastica
Latijnse termen: interpretatio Romana
Latijnse termen: lamia
Latijnse termen: limes
Latijnse termen: manes paterni
Latijnse termen: matronae en matres
Latijnse termen: memor
Latijnse termen: tabula fortunae
Latijnse termen: ver sacrum
Lichaam
Lichaam
Lichaam: been (poot)
Lichaam: borst
Lichaam: bot (been)
Lichaam: bot (been)
Lichaam: bot (been), dierenLichaam: bot (been), dierenLichaam: bot (been), dierenLichaam: bot (been): geraamte
Lichaam: gestalte: gezicht naar het oosten (bij begrafenis)
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hurkhouding
lighouding
ligt op de grond
slaaphouding
haar of baard
Hollezopf
Mahrlocke
baard
hand [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
handen
handschoen
gebaar
omhooggeheven handen
hals
lichaamloze
ledematen
delen van dieren
bek [+ spatie]
mond [+ spatie]
eihuid
geboorte)huid
helm [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
‘helm’
Gelukshelm
Nageboorte
fulga
hamr
nagel
ogen [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
boze blik
boze oog
schelpen
tand,
tandgeld
tenen [voorafgegaan door een spatie]
álfrek
vleugels
Voetafdrukken
voetsporen
voetzolen
Boeddha’s voetafdrukken
ιχνια ποδων
duister
donkere
surtr = on. svartr
licht en een duister
lichte Eiland
lichtalfen
zonlicht
nacht
Schaduw
glans
stralende

Lichaam: gestalte: hurkende houding
Lichaam: gestalte: liggende houding
Lichaam: gestalte: liggende houding
Lichaam: gestalte: slapende houding
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar, verward: term: Hollezopf (naam van Holda)
(Germ.)
Lichaam: haar, verward: term: Mahrlocke (Germ.)
Lichaam: haar: baard
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: handgebaar
Lichaam: handgebaar: handopheffing
Lichaam: keel (hals)
Lichaam: lichaamloosheid
Lichaam: lichaamsdeel (ledemaat)
Lichaam: lichaamsdeel, dierlijk
Lichaam: mond (bek, snavel)
Lichaam: mond (bek, snavel)
Lichaam: nageboorte (eihuid van het kind, helm)
Lichaam: nageboorte (eihuid van het kind, helm)
Lichaam: nageboorte (eihuid van het kind, helm)
Lichaam: nageboorte (eihuid van het kind, helm)
Lichaam: nageboorte (eihuid van het kind, helm)
Lichaam: nageboorte (eihuid van het kind, helm)
Lichaam: nageboorte: term: fulga (Germ.)
Lichaam: nageboorte: term: hamr (Germ.)
Lichaam: nagel
Lichaam: oog
Lichaam: oog: blik, boze
Lichaam: oog: blik, boze
Lichaam: schelp
Lichaam: tand
Lichaam: tand
Lichaam: teen
Lichaam: uitwerpselen: term: álfrek (Germ.)
Lichaam: vleugel
Lichaam: voet: voetafdruk (spoor)
Lichaam: voet: voetafdruk (spoor)
Lichaam: voet: voetafdruk (spoor)
Lichaam: voet: voetafdruk: term: pada, Boeddha- (Ind.-B.)
Lichaam: voet: voetafdruk: term: ιχνιον ποδων (Gr.)
Licht en duisternis: duisternis (zwart)
Licht en duisternis: duisternis (zwart)
Licht en duisternis: duisternis: term: svartr (surtr; reus) (Germ.)
Licht en duisternis: licht
Licht en duisternis: licht
Licht en duisternis: licht
Licht en duisternis: licht, zon- (zonnestralen)
Licht en duisternis: nacht
Licht en duisternis: schaduw
Licht en duisternis: schittering, schijnen, stralen
Licht en duisternis: schittering, schijnen, stralen
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þrymskviða
Vafþrúðnismál

Licht en duisternis: schittering: term: perhta (‘stralende
verschijning’) (nom. ag.) (godennaam) (Germ.)
Licht en duisternis: verduistering, zonsLiteratuur
Literatuur
Literatuur: Argonautica (door Apollonius Rhodius) (Gr.)
Literatuur: Bēowulf (Germ.)
Literatuur: Bijbel (Isr.)
Literatuur: Bijbel: Jozua (Isr.)
Literatuur: Bijbel: Judith (Isr.)
Literatuur: Bijbel: Psalmen (Isr.)
Literatuur: Biterolf und Dietleib (door NN) (Germ.)
Literatuur: codex: Flateyjarbók (Flat.) (Germ.)
Literatuur: codex: Flateyjarbók: Hversu Noregr byggðist (Germ.)
Literatuur: codex: Landnámabók (Ldn.) (hs.) (Germ.)
Literatuur: Commentarii de bello Gallico (door C.J. Caesar) (L/R)
Literatuur: De bellis (Ύπερ των πολεμων λογοι) V - VIII: De bello
Gothico (door Procopius van Caesaraea) (Gr.)
Literatuur: Edda, Poëtische (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Alvíssmál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Alvíssmál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Atlakviða (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Atlamál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Atlamál: Droomstrofen (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Grímnismál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Grípisspá (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Hávamál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Hávamál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Helgakviða Hjörvarðssonar (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Helgakviða Hundingsbana (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Helgakviða Hundingsbana önnor
(Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Helgakviða Hundingsbana önnor
(Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Helgikviða Hjörvarðssonar (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Hymiskviða (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Hymiskviða (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Lokasenna (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Rígsþula (niet in Codex Regius)
(Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Sigrdrifumál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Sigrdrifumál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Sigurðarkviða inn skamma (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Svipdagsmál: Fjölsvinsmál (Fj., niet
in Codex Regius) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: þrymskviða (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Vafþrúðnismál (Germ.)

Vm.
Völuspá
Vsp.

Literatuur: Edda, Poëtische: Vafþrúðnismál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Völuspá (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Völuspá (Germ.)

Betekenis van Perhta
Zonsverduisteringen
literaire
literatuur
Argonautica
Bēowulf
Bijbel
Jozua
Judith
Psalmen
Biterolf und Dietleib
Flat.
Hversu Noregr byggðist
Ldn.
De Bello Gallico
De Bello Gothico
Edda [passim]
Edda-gedichten
Edda-liederen
Eddische
Poëtische Edda
Poëzie-Edda
Alv.
Alvíssmál
Atlakviða
Atlamál
Droomstrofen
Grm.
Gríp.
Háv.
Hávamál
Helgakviða Hjörvarðssonar
HH [+ spatie]
HH II
Tweede lied van Helgi Hundingdoder
Lied van Helgi Hjörvarðsson
Hym.
Hymiskviða
Ls).
Rígsþula
Sd.
Sigrdrifumál
Sg.
Fj.
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Edda’s
Eddische
Proza-Edda
SnE
Snorra Edda
Gylfaginning
Frankische doopgelofte
Germania
Germania
Gesta Abbatum Trudonensium
Gesta Danorum
Saxo [+ spatie]
Saxo:
Saxo.
Saxo)
verhaal van koning Snio
Gesta Hammaburgensis Ecclesiae
Jordanes
Heimskringla
Hkr.
Óláfssaga Tryggvasonar
Hildebrandslied
Historia Langobardorum
Geoffrey van Monmouth
Mabinogion
Merseburger toverspreuken
Næro-handschrift
Nibelungenlied
Origo gentis Langobardorum
Saksische doopgelofte
Ammianus Marcellinus
Res gestae Saxonum
Ibn Fadlan
saga
Sagaliteratuur
familiesaga’s
fornaldarsagas
Bárð.
Egs. 1
Egs. 55
Egs. 58
Eiríks saga rauða
Eyrb.

Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson)
(Germ.)
Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson)
(Germ.)
Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson)
(Germ.)
Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson)
(Germ.)
Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson)
(Germ.)
Literatuur: Edda, Proza: Gylfaginning (Germ.)
Literatuur: Frankische doopgelofte (Germ.)
Literatuur: Germania = De origine et situ Germanorum (door
Tacitus) (L/R)
Literatuur: Germania = De origine et situ Germanorum (door
Tacitus) (L/R)
Literatuur: Gesta Abbatum Trudonensium (L/R) (Belg.
kloosterkroniek)
Literatuur: Gesta Danorum (door Saxo Grammaticus) (L/R)
Literatuur: Gesta Danorum (door Saxo Grammaticus) (L/R)
Literatuur: Gesta Danorum (door Saxo Grammaticus) (L/R)
Literatuur: Gesta Danorum (door Saxo Grammaticus) (L/R)
Literatuur: Gesta Danorum (door Saxo Grammaticus) (L/R)
Literatuur: Gesta Danorum: verhaal van koning Snio (Germ.)
Literatuur: Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (door
Adam van Bremen) (L/R)
Literatuur: Getica = De rebus Geticis (door Jordanes) (L/R)
Literatuur: Heimskringla (door Snorri Sturluson), uitgave AD 1900
in 4 delen door Finnur Jónsson (Hkr.) (Germ.)
Literatuur: Heimskringla (door Snorri Sturluson), uitgave AD 1900
in 4 delen door Finnur Jónsson (Hkr.) (Germ.)
Literatuur: Heimskringla: Óláfs saga Tryggvasonar (Germ.)
Literatuur: Hildebrandslied (Germ.)
Literatuur: Historia gentis Langobardorum (door Paulus Diaconus)
(L/R)
Literatuur: Historia regum Britanniae (door Geoffrey van
Monmouth) (L/R)
Literatuur: Mabinogion (Kelt.)
Literatuur: Merseburger toverspreuk (Germ.)
Literatuur: Næro-handschrift (Zw.)
Literatuur: Nibelungenlied, Das (Germ.)
Literatuur: Origo gentis Langobardorum (L/R)
Literatuur: Oud-Saksische doopgelofte (Germ.)
Literatuur: Res gestae (door Ammianus Marcellinus) (L/R)
Literatuur: Res gestae Saxonicae sive annalium libri tres (door
Widukind van Corvey) (L/R)
Literatuur: Risala (door Ibn Fadlan) (Arab.)
Literatuur: saga (sagaliteratuur) (alg.) (Germ.)
Literatuur: saga (sagaliteratuur) (alg.) (Germ.)
Literatuur: saga, familie- (alg.) (Germ.)
Literatuur: saga, fornaldar- (alg.) (Germ.)
Literatuur: saga: Bárðar saga Snæfellsáss (Germ.)
Literatuur: saga: Egilssaga Skallagrímssonar (Egs.) (Germ.)
Literatuur: saga: Egilssaga Skallagrímssonar (Egs.) (Germ.)
Literatuur: saga: Egilssaga Skallagrímssonar (Egs.) (Germ.)
Literatuur: saga: Eiríks saga rauða (Germ.)
Literatuur: saga: Eyrbyggja saga (Germ.)
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Fóstbr.
Friðþjófs saga
Gautreks saga
Gísl.
Hfr.
Harðar saga Grímkelssonar
Sage van de Hjaðninga él
Lied van de Hunnenslag
Hns.
Jómsvíkingasaga
Kormáks saga
Kristn.
Ld. 17
Ragnars saga
Ragn.
Sögubrot
Vatn.
Glúm.
Völsunga saga
Altgermanische Religionsgeschichte
Chips of a German workshop
Custom and myth
De diis Germanis, sive veteri
De rijkdom der aarde in mythe en
Der germanische Schicksalsglaube
Deutsche Mythologie
Die Ächtheit der Asalehre und den Welt
Die germanische Götternamen der
Die Herabkunft des Feuers und des
Die Religionen der europäischen
Baldrbuch
Falk-Torp
Geschichte der Religion, Staatsverfassung
Geschichte des Heidentums im
Handbuch der deutschen Mythologie
Hedenske kultminder i norske stedsnavne

Literatuur: saga: Fóstbrœðra saga (Germ.)
Literatuur: saga: Friðþjófs saga (Germ.)
Literatuur: saga: Gautreks saga (Germ.)
Literatuur: saga: Gísli saga Súrssonar (Germ.)
Literatuur: saga: Hallfrøðar saga (Germ.)
Literatuur: saga: Harðar saga Grímkelssonar = Harðar saga ok
Hólmverja = Hólmverja saga (Harð.) (Germ.)
Literatuur: saga: Heðins saga ok Högna = Sörla þáttr = sage van de
Hjaðningavíg (Germ.)
Literatuur: saga: Hervarar saga ok Heiðreks: Hlöðskviða = Lied van
de Hunnenslag (Germ.)
Literatuur: saga: Hœnsna-Þóris saga (Germ.)
Literatuur: saga: Jómsvíkinga saga (Germ.)
Literatuur: saga: Kormáks saga (Germ.)
Literatuur: saga: Kristni saga (Germ.)
Literatuur: saga: Laxdœla saga (Germ.)
Literatuur: saga: Ragnars saga (Germ.)
Literatuur: saga: Ragnars saga loðbrókar (Germ.)
Literatuur: saga: Sögubrot (Germ.)
Literatuur: saga: Vatnsdœla saga (Germ.)
Literatuur: saga: Víga-Glúms saga (Germ.)
Literatuur: saga: Völsunga saga (Germ.)
Literatuur: secundaire ~: Altgermanische Religionsgeschichte
(door Karl Helm) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Chips of a German workshop (door Max
Müller) (Eng.)
Literatuur: secundaire ~: Custom and myth (door Andrew Lang)
(Eng.)
Literatuur: secundaire ~: De diis Germanis, sive veteri
Germanorum, Gallorum, Britannorum, Vendalorum religione (door
Elias Schedius) (L/R)
Literatuur: secundaire ~: De rijkdom der aarde in mythe en
symbool (door Kristensen) (Ned.)
Literatuur: secundaire ~: Der germanische Schicksalsglaube (door
Walther Gehl) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Deutsche Mythologie (door Jakob Grimm)
(Du.)
Literatuur: secundaire ~: Die Ächtheit der Asalehre und den Welt
der Snorronischen Edda (door P.E. Müller) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Die germanische Götternamen der
antiken Inschriften (door S. Gutenbrunner) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Die Herabkunft des Feuers und des
Göttertranks (door Adalbert Kuhn) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Die Religionen der europäischen
Kulturvölker (door Julius Lippert) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Die Überlieferungen vom Gotte Balder
(door Neckel)
Literatuur: secundaire ~: Etymologisk ordbog over det danske og
norske sprog (door Falk en Torp) (No.)
Literatuur: secundaire ~: Geschichte der Religion,
Staatsverfassung und Kultur der alten Skandinavier (door Fr. Rühs)
(Du.)
Literatuur: secundaire ~: Geschichte des Heidentums im
nördlichen Europa (door F.J. Mone) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Handbuch der deutschen Mythologie
(door Karl Simrock) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Hedenske kultminder i norske
stedsnavne (door Magnus Olsen) (No.)
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Historia de gentibus septentrionalibus
Monuments de la Mythologie et de la
Myth, ritual and religion
Mythengeschichte der asiatischen Welt
Mythus von Thor
Om Odin
Pantheum der Naturphilosophie
Phänomenologie
Primitive culture
Psyche, Seelenkult und
Ruhm und Ehre bei den Nordgermanen
Sjæledyrkelse og naturdyrkelse
Studier over de nordiske Gude- og
Symbolik und Mythologie der alten
The golden bough
Wald- und Feldkulte
Skaldenpoëzie
Jötna heiti
nöfn zelfs als naam van Odin
Sólarljóð
Sonatorrek
Ynglingatal
Āpastamba Śrauta Sūtra
klassieke literatuur
Oud-IJslandse literatuur
Oud-Noorse literatuur
uit de Oud-Noorse
Ṛg Veda
Levensbeschrijvingen van missionarissen
Vita
Vita Caesaris
Vita Marii
Vita Ansgarii
Vita Bonifatii
Vita Columbani
Vita S. Galli
Vita Liudgeri
Vitae van Liudger
Vita Willebrordi
Vitae van Liudger en Willehad
Capitulare van Paderborn (785)
Indiculus

Literatuur: secundaire ~: Historia de gentibus septentrionalibus
(door Olaus Magnus) (L/R)
Literatuur: secundaire ~: Monuments de la Mythologie et de la
Poesie des Celts et particulièrement des Anciens Scandinaves
(door P.H. Mallet) (Fr.)
Literatuur: secundaire ~: Myth, ritual and religion (door Andrew
Lang) (Eng.)
Literatuur: secundaire ~: Mythengeschichte der asiatischen Welt
(door J. von Görres) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Mythus von Thor (door J.L. Uhland) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Om Odin (door Suhm)
Literatuur: secundaire ~: Pantheum der ältesten Naturphilosophie
(door J.A. Kanne) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Phänomenologie (door G. van der
Leeuw) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Primitive culture (door Edward Tylor)
(Eng.)
Literatuur: secundaire ~: Psyche, Seelenkult und
Unsterblichkeitsglaube der Griechen (door E. Rohde) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Ruhm und Ehre bei den Nordgermanen
(door Walther Gehl) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Sjæledyrkelse og naturdyrkelse (door
H.S. Vodskov) (De.)
Literatuur: secundaire ~: Studier over de nordiske Gude- og
Heltesagns Oprindelse (door Sophus Bugge) (No.)
Literatuur: secundaire ~: Symbolik und Mythologie der alten
Völker, besonders der Griechen (door G. Fr. Creuzer) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: The golden bough (door Sir James
Frazer) (Eng.)
Literatuur: secundaire ~: Wald- und Feldkulte (door Wilhelm
Mannhardt) (Du.)
Literatuur: Skaldenpoëzie (verzamelterm) (Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie: Jötna heiti (anoniem) (Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie: Óðins nöfn (anoniem) (Germ.)
Literatuur: Skaldenpoëzie: Sólarljóð (Germ.)
Literatuur: Skaldenpoëzie: Sonatorrek (Germ.)
Literatuur: Skaldenpoëzie: Ynglingatal (door Þjóðólfr) (Germ.)
Literatuur: Sūtra, Śrauta, Āpastamba (door Āpastamba) (Ind.)
Literatuur: type: klassieke ~
Literatuur: type: Oud-Noorse ~ (Germ.)
Literatuur: type: Oud-Noorse ~ (Germ.)
Literatuur: type: Oud-Noorse ~ (Germ.)
Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.)
Literatuur: Vita (alg.) (L/R)
Literatuur: Vita (alg.) (L/R)
Literatuur: Vita Caesaris (door Plutarchus) (L/R)
Literatuur: Vita Marii (door Plutarchus) (L/R)
Literatuur: Vita S. Ansgarii (door Rimbert) (L/R)
Literatuur: Vita S. Bonifatii (door Willibald) (L/R)
Literatuur: Vita S. Columbani (door Jonas van Bobbio) (L/R)
Literatuur: Vita S. Galli (door anonymus) (L/R)
Literatuur: Vita S. Liudgeri (door Altfridus) (L/R)
Literatuur: Vita S. Liudgeri (door Altfridus) (L/R)
Literatuur: Vita S. Willebrordi (door Alcuin) (L/R)
Literatuur: Vita S. Willehadi (door Ansgar) (L/R)
Literatuur: wet: Capitulare Paderbrunnense (785) (Chr..-L/R)
Literatuur: wet: capitulare: Karlomanni principis capitularia:
Indiculus superstitionum et paganiarum (Chr.-L/R)
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Edictus Langobardorum
Leges Liutprandi
Lex Baiuwariorum
Lex Salica
Wet der Angelsaksen
lot [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
lot’
lot der kinderen
draad
draad als symbool van het noodlot
noodlotsdraden die de schikgodinnen
ørlögsíma
ørlögþáttr
tabula fortunae, waaraan voortekens
krachten die zijn leven bepalen
machten van het lot
noodlot
welaga nū, waltant got, wēwurt skihit
naamloze en vormloze noodlotsmacht
auðna

auðinn

sköp

metud

meotod

mjötuðr

uurdgiscapu

wyrda Ʒesceapu

urlag

aldargilagu

Literatuur: wet: Edictum Rothari = Edictus Langobardorum
(Germ.-L/R)
Literatuur: wet: Leges Liutprandi (Germ.)
Literatuur: wet: Lex Baiuwariorum (Germ.)
Literatuur: wet: Lex Salica (Germ.)
Literatuur: wet: Wet der Angelsaksen (Germ.)
Lot
Lot
Lot: kinderen, ~ der
Lot: lotsvoorwerp: noodlotsdraad
Lot: lotsvoorwerp: noodlotsdraad
Lot: lotsvoorwerp: noodlotsdraad
Lot: lotsvoorwerp: noodlotsdraad: term: ørlögþáttr, ørlögsíma
(Germ.)
Lot: lotsvoorwerp: noodlotsdraad: term: ørlögþáttr, ørlögsíma
(Germ.)
Lot: lotsvoorwerp: tafel van het lot: term: tabula fortunae (L/R)
Lot: mensen, ~ der
Lot: noodlot (noodlotsmacht)
Lot: noodlot (noodlotsmacht)
Lot: noodlot: frase: ‘welaga nū, waltant got, wēwurt skihit’
(Germ.)
Lot: noodlot: onpersoonlijke noodlotsmacht
Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt,
wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, *aud-, auðinn, auðna,
ōdan, eaden, sköp, urlag, aldargilagu, ørlög, reginogiscapu
(Germ.)
Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt,
wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, auðinn, sköp, urlag,
aldargilagu, ørlög, reginogiscapu (Germ.)
Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt,
wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, auðinn, sköp, urlag,
aldargilagu, ørlög, reginogiscapu (Germ.)
Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt,
wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, auðinn, sköp, urlag,
aldargilagu, ørlög, reginogiscapu (Germ.)
Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt,
wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, auðinn, sköp, urlag,
aldargilagu, ørlög, reginogiscapu (Germ.)
Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt,
wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, auðinn, sköp, urlag,
aldargilagu, ørlög, reginogiscapu (Germ.)
Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt,
wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, auðinn, sköp, urlag,
aldargilagu, ørlög, reginogiscapu (Germ.)
Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt,
wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, auðinn, sköp, urlag,
aldargilagu, ørlög, reginogiscapu (Germ.)
Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt,
wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, auðinn, sköp, urlag,
aldargilagu, ørlög, reginogiscapu (Germ.)
Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt,
wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, auðinn, sköp, urlag,
aldargilagu, ørlög, reginogiscapu (Germ.)
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ørlög

reginogiscapu

Moira
noodzaak
noodzakelijkheid
onverbiddelijke
nauðr
tragische
voortekens
maan [voorafgegaan door een spatie]
(maan
inspanning
moeite
vergroot
versterkt
ingeperkt
verzwakt
zwakte
boze machten
hamrammr
kracht van het geloof
kracht van de gever op de ontvanger
kracht van de gever over op het kind
numineuze machten
bovennatuurlijke machten
regin)
Bepalende macht
koninklijke macht
kosmische krachten
energie
kracht
levenskracht
sibbevrede
kracht en de omvang der reuzen
macht
mana [voorafgegaan door een spatie]
(mana
toverij een verlammende kracht
toverkracht
natuurkracht
natuurmachten
Onpersoonlijke noodlotsmachten
kracht en de eer van de familie
kracht en de eer van de sibbe
oerkrachten van
sibbe als bron van kracht
als kracht van de mens uitgaat
zonnekracht

Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt,
wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, auðinn, sköp, urlag,
aldargilagu, ørlög, reginogiscapu (Germ.)
Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt,
wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, auðinn, sköp, urlag,
aldargilagu, ørlög, reginogiscapu (Germ.)
Lot: noodlot: term: μοιρα (godin) (Gr.)
Lot: noodzakelijkheid (onontkoombaarheid, onverbiddelijkheid)
Lot: noodzakelijkheid (onontkoombaarheid, onverbiddelijkheid)
Lot: noodzakelijkheid (onontkoombaarheid, onverbiddelijkheid)
Lot: noodzakelijkheid: term: nauðr (Germ.)
Lot: tragiek
Lot: voorteken
Maan
Maan
Macht en kracht: aspect: inspanning (moeite)
Macht en kracht: aspect: inspanning (moeite)
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: aspect: verzwakking
Macht en kracht: aspect: zwakte, krachteloosheid
Macht en kracht: aspect: zwakte, krachteloosheid
Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad), macht
van de
Macht en kracht: gedaantewisseling, kracht tot: term: hamrammr
(adj.) (Germ.)
Macht en kracht: geloof, kracht van het
Macht en kracht: gever op de ontvanger, kracht van de
Macht en kracht: gever op de ontvanger, kracht van de
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke) macht
Macht en kracht: heersende ~: term: regin = rögn (naam voor de
goden) (Germ.)
Macht en kracht: hoogste macht
Macht en kracht: koninklijke macht
Macht en kracht: kosmische kracht
Macht en kracht: kracht (sterk)
Macht en kracht: kracht (sterk)
Macht en kracht: levenskracht
Macht en kracht: levenskracht: term: sibbevrede (Germ.)
Macht en kracht: lichaamskracht
Macht en kracht: macht
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: natuurkracht
Macht en kracht: natuurmacht zie verder bij Geest: berggeest,
vegetatiegeest, watergeest
Macht en kracht: onpersoonlijke macht
Macht en kracht: sibbe, kracht van de
Macht en kracht: sibbe, kracht van de
Macht en kracht: sibbe, kracht van de
Macht en kracht: sibbe, kracht van de
Macht en kracht: zielskracht
Macht en kracht: zon, kracht van de
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magie
magisch
tover
hullen zich in nevel ter verwarring van
iemand zich onzichtbaar kan
sjamanistische magie
Hróðrsvitnir
jachtmagie
orakel
profetische
voorspellen
waarzeggende
fontium auguria
middel van waarzeggerij gebruikt
mens [voorafgegaan door een spatie]
mensen;
menselijke beelden
bovenmenselijke
buren
bewoners
stammen)
stammen.
-stammen
volk
natuurvolk
nomadenstammen
dans
cultische rondgang of dans
Nachtelijke feesten en dansen
zwaarddans
luren
muziek
tovertrommels
godenverhalen
mythe
mythische
Baldr-mythe
Baldr-sage
Daedalus-sage
De reuzenbouwmeester
Sage van de reuzendochter
Oorlog tussen Asen en Wanen
Loki’s boeiing
Mythe van Mímir en Hœnir
Odins diefstal van de mede
Odins verwerving van de mede
Mythe van de doding van Kvasir
Thors reis naar Útgarðr
Thors tocht naar Útgarðaloki
de mythe van Hrungnir
verhaal over de Túatha Dé Danann

Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie: doel: doen verdwijnen en doen
verschijnen
Magie en mantiek: magie: doel: doen verdwijnen en doen
verschijnen
Magie en mantiek: magie: geogr./rel.: sjamanistische Magie en mantiek: magie: term: vitnir, hróðrs- (‘roemrijke
betoverde (wolf)’) (subst. part.) (Fenrir) (Germ.)
Magie en mantiek: magie: type: jachtmagie
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van een heilige bron: term: auguria fontium (L/R)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van een orakelhoofd
Mens
Mens
Mens
Mens
Mens: buur
Mens: inwoner (bewoner)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk, natuurMens: volk, nomadisch (nomade)
Muziek en dans: dans
Muziek en dans: dans, kringloopMuziek en dans: dans, orgiastische (erotische)
Muziek en dans: dans, wapen-: zwaarddans
Muziek en dans: lure
Muziek en dans: muziek
Muziek en dans: trommel: Lapse tovertrommel
Mythe
Mythe
Mythe
Mythe: Baldr (Germ.)
Mythe: Baldr (Germ.)
Mythe: Daedalus (Gr.)
Mythe: De reuzenbouwmeester (SnE) (sage) (Germ.)
Mythe: De reuzendochter (sage) (Germ.)
Mythe: De strijd tussen de Asen en de Wanen (Germ.)
Mythe: Loki’s boeiing (SnE) (Germ.)
Mythe: Mímir en Hœnir (Germ.)
Mythe: Odins verwerving van de mede (Germ.)
Mythe: Odins verwerving van de mede (Germ.)
Mythe: Odins verwerving van de mede: ep. 1: Kvasirs dood
(Germ.)
Mythe: Thors reis naar Útgarða-Loki (Germ.)
Mythe: Thors reis naar Útgarða-Loki (Germ.)
Mythe: Thors slachting van Hrungnir (Germ.)
Mythe: Túatha Dé Danann (Kelt.)
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Fenrir-mythe
Fenrirs boeiing
mythe van de boeiing van Fenrir
sage van Wieland
Álfheimr
Vanaheim
Walhalla
mythologie
Mythen van Freyr en Baldr
Mythen van Freyr
Duitse en Noordse mythologie
Edda-mythologie
Eddische mythen
Germaanse mythen
IE mythen
motief
motieven
afgebeten hand
gebonden monster dat zich losrukt aan
ondersteuning van de hemel door
gómsparri
schijnbaar ongevaarlijke band
van mythische smeden en mede
IE mythische smid, geassocieerd met
schat in het graf
spook bezoekt de levende
met en de overwinning op de draugr
aan zijn voeten (ιχνια ποδων) herkend
reuzenmythen
herabgesunkene
hogere mythologie
hogere) mythen
kosmologische mythe
lagere mythologie
etiologische sage
ontstaanssagen
meteorologische
natuurfenomenen
natuurlijk
natuurverschijnselen
bliksemschicht
donder [voorafgegaan door een spatie]
onweer
ijs [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
ijs;
ijstijd

Mythe: Týr en de boeiing van Fenrir (Germ.)
Mythe: Týr en de boeiing van Fenrir (Germ.)
Mythe: Týr en de boeiing van Fenrir (Germ.)
Mythe: Wieland (sage) (Germ.)
Mythische woning: naam: ‘Álfheimr’, de ~ van Freyr (en de
lichtalfen) (Germ.)
Mythische woning: naam: ‘Vanaheimr’, de ~ van de Wanen
(Germ.)
Mythische woning: naam: ‘Walhalla’ = ‘Valhöll’, de ~ van Odin en
gestorven helden (Germ.)
Mythologie
Mythologie: Baldr, ~ van (Germ.)
Mythologie: Freyr, ~ van (Germ.)
Mythologie: geo/rel/temp: Germaanse ~ (Germ.)
Mythologie: geo/rel/temp: Germaanse ~ (Germ.)
Mythologie: geo/rel/temp: Germaanse ~ (Germ.)
Mythologie: geo/rel/temp: Germaanse ~ (Germ.)
Mythologie: geo/rel/temp: IE ~
Mythologie: motief, mythologisch (mythologem)
Mythologie: motief, mythologisch (mythologem)
Mythologie: motief: afgebeten of afgehakte hand
Mythologie: motief: eschatologisch -: gebonden monster dat zich
losrukt aan het eind der tijden
Mythologie: motief: ondersteuning van de hemel door dwergen
Mythologie: motief: openhouden van de bek met een zwaard:
term: gómsparri (‘mondklem’) (Germ.)
Mythologie: motief: schijnbaar ongevaarlijke band of strop
Mythologie: motief: smid en mede
Mythologie: motief: smid en mede
Mythologie: motief: spook (draak, slang) die de schat in het graf
bewaakt
Mythologie: motief: spook bezoekt de levende
Mythologie: motief: spook bij de grafheuvel, strijd met en zege op
het
Mythologie: motief: voet: herkenning van de god aan zijn voet
Mythologie: reuzen, ~ der
Mythologie: type: herabgesunkene ~
Mythologie: type: hogere ~ (behorend tot het geloof of
dichterlijke fantasie)
Mythologie: type: hogere ~ (behorend tot het geloof of
dichterlijke fantasie)
Mythologie: type: kosmologische ~
Mythologie: type: lagere ~ (behorend tot het bijgeloof of
volksgeloof)
Mythologie: type: oorsprongs~ (oertijd~)
Mythologie: type: oorsprongs~ (oertijd~)
Natuurverschijnsel
Natuurverschijnsel
Natuurverschijnsel
Natuurverschijnsel
Natuurverschijnsel: bliksem (flits, schicht)
Natuurverschijnsel: donder
Natuurverschijnsel: donder
Natuurverschijnsel: ijs (rijp)
Natuurverschijnsel: ijs (rijp)
Natuurverschijnsel: ijs (rijp)
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rijpreuzen
klimaat
klimatologische
lawines
nevel
overstromingen
kou
lauw’
hlær
Hlér:
storm
wind
noordenwind
trollkvenna vindr
Offergebruik
offerslachting
scheepsafbeeldingen voor Bieka Galles
álfablót
alfenoffer
vlees van een stier op een heuvel waarin
dodenoffers
offerfeest voor de doden
spindels voor de godinnen
Offers aan de kobold en het
bracht hen offers in holten en
zonneoffer
bogen en pijlen voor Leibolmai, de god
zonneafbeeldingen voor Paive, de
offergave voor Perhta
menselijke beelden voor Ruttu, de
Satans beeld (Mubenaimo) voor Satan
hamers voor Thor, de dondergod
hakken en spaden voor Waralden Olmay
Offerhandelingen
slachtoffers
en de vrede (tussen de stamgenoten)
t.b.v. de oogst ( vruchtbaarheid)
ver sacrum
maar eenvoudige gaven
offergaven
offergeschenk
levende dieren:
Slachting van het offerdier
geitenoffer
offers van hanen
hondenoffer
kattenoffer
paardenoffer
rendieroffer
vlees van een stier
offers van hanen en andere vogels
bepaalde dranken;
schoteltje melk, grutten of boter
bloed en vlees van een stier

Natuurverschijnsel: ijs (rijp)
Natuurverschijnsel: klimaat
Natuurverschijnsel: klimaat
Natuurverschijnsel: lawine
Natuurverschijnsel: mist (nevel)
Natuurverschijnsel: overstroming
Natuurverschijnsel: temperatuur: koude
Natuurverschijnsel: temperatuur: lauwheid (mildheid)
Natuurverschijnsel: temperatuur: lauwheid: term: hlær (adj.)
(mogelijk > hlér) (Germ.)
Natuurverschijnsel: temperatuur: lauwheid: term: hlær (adj.)
(mogelijk > hlér) (Germ.)
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Natuurverschijnsel: wind, noordenNatuurverschijnsel: wind: term: vindr, trollkvenna (‘wind der
tovenaressen’) (kenning voor ziel) (Germ.)
Offer
Offer
Offer: ~ aan Bieka Galles (Sam.)
Offer: ~ aan de alfen: term: álfablót (Germ.)
Offer: ~ aan de alfen: term: álfablót (Germ.)
Offer: ~ aan de alfen: term: álfablót (Germ.)
Offer: ~ aan de doden (dodenoffer)
Offer: ~ aan de doden (dodenoffer)
Offer: ~ aan de godinnen
Offer: ~ aan de kobold en het aardmannetje (Germ.)
Offer: ~ aan de landwichten (Germ.)
Offer: ~ aan de zon
Offer: ~ aan Leibolmai (Sam.)
Offer: ~ aan Paive (Sam.)
Offer: ~ aan Perhta (Germ.)
Offer: ~ aan Ruttu (Sam.)
Offer: ~ aan Satan (Sam.)
Offer: ~ aan Thor (Sam.)
Offer: ~ aan Waralden Olmay (Sam.)
Offer: asp.: offerhandeling
Offer: asp.: slachtoffer (letterlijk en figuurlijk)
Offer: doel: vredesoffer
Offer: doel: vruchtbaarheidsoffer
Offer: naam: ‘Ver sacrum’ (L/R)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: geitenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: hanenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: hondenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: kattenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: rendieroffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: stierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: vogeloffer
Offer: obj.: drankoffer
Offer: obj.: drankoffer: melkoffer
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: bloedoffer
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mensenoffers
spijsoffers
schoteltje melk, grutten of boter
brood;
schoteltje melk, grutten of boter
offerden voorwerpen
voorwerpen:
scheepsafbeeldingen voor Bieka Galles
zonneafbeeldingen voor Paive, de
menselijke beelden voor Ruttu, de
Satans beeld (Mubenaimo) voor Satan
hakken en spaden voor Waralden Olmay
hamers voor Thor, de dondergod
nieuwe kleren,
bogen en pijlen voor Leibolmai, de god
bootoffer
spindels voor de godinnen
Paarsgewijze offergaven
votiefgeschenk
votiefgave
ex-voto’s
lenteoffer
midwinteroffer
Hellequin
Mesnie Herlequin
la partie du mort
paard
hengst
merrie
meri:
offerpaard
Zonnepaarden
Paleis van Nebukadnezar
hemels paradijs
krijgersparadijs
deur
priesters
brahmanen
bisschop
goði
paus [+ spatie]
psychologisch
sombere gedachten
bewustzijn
aandacht
hlust
bewust [+ spatie]
bezinningskarakter
dromen
droom
alpendroom
nachtmerrie

Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: spijsoffer (voedseloffer)
Offer: obj.: spijsoffer: boteroffer
Offer: obj.: spijsoffer: broodoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: graanoffer
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van (wijgeschenken)
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van (wijgeschenken)
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: afbeeldingen, modellen en
grafbeeldjes als ~
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: afbeeldingen, modellen en
grafbeeldjes als ~
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: afbeeldingen, modellen en
grafbeeldjes als ~
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: afbeeldingen, modellen en
grafbeeldjes als ~
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: hak- of spadeoffer
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: hameroffer
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: kledingoffer
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: pijl- en boogoffer
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: scheepsoffer
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: spinklosoffer
Offer: obj.: voorwerpen: - in paarsgewijze samenstelling
Offer: rel.: eedoffer
Offer: rel.: eedoffer
Offer: rel.: eedoffer
Offer: tijd: seizoensoffer: lenteoffer
Offer: tijd: seizoensoffer: midwinteroffer
Overige IE termen: Mesnie Herlequin = Hellequin = Hennequin
Overige IE termen: Mesnie Herlequin = Hellequin = Hennequin
Overige IE termen: partie du mort, la
Paard
Paard: hengst
Paard: merrie
Paard: merrie: term: meri (Germ.)
Paard: offerpaard
Paard: zonnepaard
Paleis: Nebukadnezar, ~ van (Mes.)
Paradijs: algemeen: hemelse ~
Paradijs: algemeen: krijgersparadijs
Poort
Priester
Priester: groep: ‘Brahmanen’(Ind.)
Priester: term: bisschop (Chr.) (rel. leider)
Priester: term: gotinc, *goto, gudja, goði, gudija, kuþa (‘aan god
toebehorende’) (Germ.)
Priester: term: paus (Chr.) (hoogste rel. leider)
Psychologie
Psychologie: angst: doods- en wereldangst
Psychologie: bewustzijn (bewustzijnstoestand)
Psychologie: bewustzijn: aandacht (concentratie)
Psychologie: bewustzijn: aandacht: term: hlust (Germ.)
Psychologie: bewustzijn: bewustheid
Psychologie: bewustzijn: bezinning
Psychologie: droom
Psychologie: droom
Psychologie: droom: term: Alptraum (boze droom) (Germ.)
Psychologie: droom: term: nachtmerrie (boze droom) (Germ.)
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ervaring
innerlijke religieuze
droomervaring
woedend, bezeten
extase
got. wóþs ‘woedend, bezeten’
denken
gedachte
geestelijke werkzaamheid
mijmering
herinneringen
hugr
memor
mijmeren
hugr
eergevoel
gemeenschaps- en levensgevoel
levensgevoel
helderziende
tweede gezicht
úfreskr
verhouding tussen mens en familie
van de mens tegenover het numineuze
verhouding tussen mens en God
mens tot de numineuze machten
mensen tegenover het verhaal
levenshouding
wekt iemand
heft de angst op
heft een spanning op
slapen
slaper
spanning
fantasie
verward.
verward worden
verwarring
berooft van het verstand
waanzinnig
lykantropie
hamstolinn
besprenkeling
verpa vatni á
onrein
zuiver
schoongemaakt
dopen
daupjan
doop
wassen
IE *nig- ‘wassen, baden’
reist [voorafgegaan door een spatie]
tocht

Psychologie: ervaring
Psychologie: ervaring van religie (innerlijk religieus leven)
Psychologie: ervaring, droomPsychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase: term: wóþs (adj.) (Germ.)
Psychologie: gedachte (denken)
Psychologie: gedachte (denken)
Psychologie: gedachte (denken)
Psychologie: gedachte (denken)
Psychologie: gedachte: herinnering (geheugen, in herinnering
roepen, herdenken)
Psychologie: gedachte: term: hugr (Germ.)
Psychologie: gedachte: term: memor (‘gedachtig’) (adj.) (L/R)
Psychologie: gedachte: term: mijmeren (vb.) (Germ.)
Psychologie: gemoedstoestand: term: hugr (Germ.)
Psychologie: gevoel, eerPsychologie: gevoel, gemeenschapsPsychologie: gevoel, levensPsychologie: helderziendheid
Psychologie: helderziendheid
Psychologie: helderziendheid: term: ófreskr (adj.) (Germ.)
Psychologie: houding t.o.v. de familie
Psychologie: houding t.o.v. de goden
Psychologie: houding t.o.v. de goden
Psychologie: houding t.o.v. de goden
Psychologie: houding t.o.v. de mythen
Psychologie: houding t.o.v. het leven
Psychologie: ontwaken (wekken)
Psychologie: opheffing (uitdoving) van angst of spanning
Psychologie: opheffing (uitdoving) van angst of spanning
Psychologie: slaap (slaper)
Psychologie: slaap (slaper)
Psychologie: spanning
Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk, verzinsel)
Psychologie: vergissing (fout, verkeerd inzicht, verwarring)
Psychologie: vergissing (fout, verkeerd inzicht, verwarring)
Psychologie: vergissing (fout, verkeerd inzicht, verwarring)
Psychologie: waanzin (bezetenheid)
Psychologie: waanzin (bezetenheid)
Psychologie: waanzin: lykantropie
Psychologie: waanzin: term: hamstolinn (adj.) (Germ.)
Reiniging en verzorging: besprenkeling
Reiniging en verzorging: besprenkeling: term: verpa vatni á (‘met
water besprenkelen’) (Germ.)
Reiniging en verzorging: onreinheid (onzuiverheid)
Reiniging en verzorging: reinheid (zuiverheid)
Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): doop, waterReiniging en verzorging: reiniging(srite): doop, water-: term:
daupjan (Chr.-Germ.)
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): doop, water-: term: doop
(Chr.-Germ.)
Reiniging en verzorging: wassing, bad
Reiniging en verzorging: wassing, bad: term: nig-* (IE)
Reis
Reis
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reis naar het hiernamaals
Binnenleiding
binnentreding
zielsverhuizing
reis naar het hiernamaals
ziel naar het hiernamaals reist
bezoekt
reed [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
rijden [voorafgegaan door een spatie]
túnriða
kveldriða
weer in de wereld der levenden
weer terug te
terug zou keren
terugkeer
terugkeren
het lichaam verlaat
uit het lichaam lijkt te treden
uittreedt
scheepvaart
zeilen
uittocht
verlaten
vertrekken
Viking-tochten
Door de lucht reizen
vlucht
migratie
Volksverhuizing
zon voor als een wiel dat langs de hemel
ronddolende
zwerven
rondzwervende dodenscharen
Wilde Jacht
Ze zwerven rond
Hoajakt
jolareidi
jolaskreidi
Lussefärden
Odinsjakt
oskoreidi
stålesferden
godsdienst
religie
Boeddhistische
Christelijk
Christendom
Christenen
geloof
geloofsvoorstellingen
geloofden in de zielsverhuizing
dodenscharen is in het geloof verankerd
geloof in een dergelijke volksbescherm
heksengeloof

Reis: andere wereld, ~ naar de (hemel of hel in sjamanisme;
eilanden der gelukzaligen)
Reis: begeleiden: binnenleiding
Reis: binnengaan
Reis: metempsychosis (zielsverhuizing, transmigratie van de ziel)
(alg.)
Reis: metempsychosis: naar de andere wereld
Reis: metempsychosis: naar de andere wereld
Reis: ontmoeten (bezoeken)
Reis: rijden (berijden)
Reis: rijden (berijden)
Reis: rijden: term: -riða (nom. ag.) (term voor heks) (Germ.)
Reis: rijden: term: -riða (nom. ag.) (term voor heks) (Germ.)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: uittreden (naar buiten gaan)
Reis: uittreden (naar buiten gaan)
Reis: uittreden (naar buiten gaan)
Reis: varen
Reis: varen
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: Viking-tocht (Germ.)
Reis: vliegen
Reis: vluchten
Reis: volksverhuizing (migratie)
Reis: volksverhuizing (migratie)
Reis: zonnereis (reis van de zon)
Reis: zwerven
Reis: zwerven
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’ (Germ.)
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’ (Germ.)
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’ (Germ.)
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: hoajakt (Germ.)
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: jolareidi (Germ.)
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: jolaskreidi (Germ.)
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: lussefärden (Germ.)
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: Odinsjakt (Germ.)
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: oskoreidi (Germ.)
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: stålesferden (Germ.)
Religie
Religie
Religie: Boeddhisme (Ind.-B.), Boeddhistisch, Boeddhist
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: geloof
Religie: geloof
Religie: geloof in de zielsverhuizing
Religie: geloof in dodenscharen
Religie: geloof in een volksbeschermgeest
Religie: geloof in heksen
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geloof in een reis naar het hiernamaals
ziel is onsterfelijk
onsterfelijkheidsgelovige
geloofden in de opstanding na de dood
van de grootvader in het kleinkind
bijgeloof
geloof in elfen en dwergen en andere
geloof in persoonlijke goden
godsgeloof
incubus- en succubus-geloof
Germaanse godsdienst
heterogeniteit van de Oud-Germaanse
bronnen t.o.v. de Germaanse
Germaanse religie
heiden [voorafgegaan door een spatie]
Oud-Noordse religie
religie van de Zuid-Germanen
religies van de Noord-Germanen en de
gemeenschappelijke IE religie
Katharen
religieus systeem
Lapse religie
religie van de Lappen
animisme
geloof in zielen
preanimisme
die van een natuurvolk
sjamanistische
volksgeloof
volksgodsdienst
religieuze fenomenen
heilig
sacraal
sacrale
sacraliteit
þinghelgi
inzegent
sacrum
friðheilagr
úheilagr
profaan
profane
primsigning
primsigning
cultusvoorwerpen
heilig voorwerp
religieus voorwerp
altaren
arae
ara Ubiorum

Religie: geloof in het hiernamaals: Eilanden der Gelukzaligen
Religie: geloof in onsterfelijkheid van de ziel
Religie: geloof in onsterfelijkheid van de ziel
Religie: geloof in wederkeer (opstanding)
Religie: geloof in wederkeer van de grootvader in het kleinkind
Religie: geloof, bijReligie: geloof, geestenReligie: geloof, godsReligie: geloof, godsReligie: geloof: incubus- en succubus-geloof m.b.t. seksualiteit
(Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Indo-Europese ~ (de ~ van een afzonderlijk IE volk) (IE)
Religie: Katharen (Chr.) + (Man.)
Religie: religieus systeem
Religie: Samische ~ (Sam.)
Religie: Samische ~ (Sam.)
Religie: type: animisme (geloof in en de verering van de doden)
Religie: type: animisme (geloof in en de verering van de doden)
Religie: type: animisme, preReligie: type: natuurgodsdienst
Religie: type: sjamanisme
Religie: type: volksgeloof
Religie: type: volksgeloof
Religieus fenomeen
Religieus fenomeen: heiligheid
Religieus fenomeen: heiligheid
Religieus fenomeen: heiligheid
Religieus fenomeen: heiligheid
Religieus fenomeen: heiligheid van plaats: term: helgi,
þing- (‘heiligheid van het ding’ of de ‘dingvrede’) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: sacer (adj.) (L/R)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: heilagr, frið(‘onschendbaar door het ontvangen van het heil van de vrede’)
(adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: heilagr, ú- (‘onheilig’)
(adj.) (van wie de onschendbaarheid is opgeheven) (Germ.)
Religieus fenomeen: profaniteit
Religieus fenomeen: profaniteit
Religieus fenomeen: zegenen: prímsigning (nom. actionis) (Germ.)
Religieus fenomeen: zegenen: term: prímsigning (‘eerste
zegening’) (nom. act.) (Chr.-Germ.)
Religieus voorwerp
Religieus voorwerp
Religieus voorwerp
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: altaar: term: ara (L/R)
Religieus voorwerp: altaar: term: ara Ubiorum (‘altaar der
Ubiërs’) (Germ.- L/R)
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amuletten
bracteaten
ceremonie
rite
dode die niet goed behandeld werd
Dodenbehandeling
dodenriten
Uitvaartgebruiken
begrafenis
begraven
begraving
begroef men het lijk
bijzetting
verbrand en over de as wordt een heuvel
Schijnbegrafenis
neerleggen van de dode in de kist en
onder de drempel begraven
wegvoering van de kist uit de woning
dodenwake
Behandeling van gestorven misdadigers
verbrand
Melding van het overlijden
neerlegging op de naakte aarde
Neerleggen op lijk- of reestro
Boeiing van het lijk
Doorboring van het lijk met een paal
Afhakken van het hoofd
Verbranding van het lijk en uitstrooiing
van de as
Het sluiten van
Het sluiten van
huiscultus
huiselijke cultus
gewijd
initiatierite
inwijding
openbare cultus
overgangsrite
geboorterituelen
kind en opneming in de sibbe
opneming van het kind in de sibbe
Magische voorzorgsmaatregelen
Losmaken van knopen
geven van de naam
kind krijgt de naam
Naamgeving
nafnfestr

Religieus voorwerp: amulet (bracteaat)
Religieus voorwerp: amulet (bracteaat)
Rite
Rite
Rite: behandeling van de dode (dodenritueel)
Rite: behandeling van de dode (dodenritueel)
Rite: behandeling van de dode (dodenritueel)
Rite: behandeling van de dode (dodenritueel)
Rite: behandeling van de dode: begrafenis (van lijk of as)
Rite: behandeling van de dode: begrafenis (van lijk of as)
Rite: behandeling van de dode: begrafenis (van lijk of as)
Rite: behandeling van de dode: begrafenis (van lijk of as)
Rite: behandeling van de dode: begrafenis (van lijk of as)
Rite: behandeling van de dode: begrafenis (van lijk of as)
Rite: behandeling van de dode: begrafenis, schijnRite: behandeling van de dode: begrafenis: neerleggen van de
dode in de kist (en het meegeven van grafgiften)
Rite: behandeling van de dode: begrafenis: onder de drempel
begraven van de overledene
Rite: behandeling van de dode: begrafenis: wegvoering van de kist
uit de woning
Rite: behandeling van de dode: dodenwake
Rite: behandeling van de dode: i.c. misdadigers
Rite: behandeling van de dode: lijkverbranding
Rite: behandeling van de dode: melding van het overlijden
Rite: behandeling van de dode: neerlegging van de dode op de
naakte aarde
Rite: behandeling van de dode: neerlegging van de dode op stro
Rite: behandeling van de dode: onschadelijk maken: boeiing van
het lijk
Rite: behandeling van de dode: onschadelijk maken: doorboring
met paal
Rite: behandeling van de dode: onschadelijk maken: onthoofding
Rite: behandeling van de dode: onschadelijk maken: verbranding
en uitstrooiing van de as
Rite: behandeling van de dode: sluiten van de mond
Rite: behandeling van de dode: sluiten van de ogen
Rite: huisritueel
Rite: huisritueel
Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding)
Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding)
Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding)
Rite: openbare ~
Rite: overgangsrite
Rite: overgangsrite: geboorterite (en opneming in de
gemeenschap)
Rite: overgangsrite: geboorterite (en opneming in de
gemeenschap)
Rite: overgangsrite: geboorterite (en opneming in de
gemeenschap)
Rite: overgangsrite: geboorterite: magische voorzorgsmaatregelen
Rite: overgangsrite: geboorterite: magische
voorzorgsmaatregelen: ontknopen en ontsluiten
Rite: overgangsrite: geboorterite: naamgeving van de pasgeborene
Rite: overgangsrite: geboorterite: naamgeving van de pasgeborene
Rite: overgangsrite: geboorterite: naamgeving van de pasgeborene
Rite: overgangsrite: geboorterite: naamgeving van de
pasgeborene: term: nafnfestr (Germ.)

Oud-Germaanse religie

of ohd. nāmon
neemt het kind op en geeft het de vader
Aanneming door de vader uit handen van
neemt het kind op en geeft het de vader
opnemingsrite
Adoptie
Bloedbroederschapsbezegeling
ceremonie van knésetja
ættleiðing
Binnenleiding in de familie
de-schoen-stappen
Wapenreiking
met graan of zoete waren bestrooid
Binnenleiding in de woning
bruid wordt over de drempel gedragen
steenbetreding
bruiloft
versluiering van de bruid
rite de passage
Scheren van haar of baard
cultushandeling
religieuze handeling
rituele boring
rituele doorboring
Rituele vuurboring
hulde men zich in een dierenvel
berenvel: de berserkir
wolfsvel: de úlfheðnir
Ritueel ploegen
rituele maaltijden
dodenmaal
mensenvlees eet
gebruik [+ spatie]
gebruik.
gebruik;
gebruiken
gewoonte
zede
drempel
haardgebruiken

Rite: overgangsrite: geboorterite: naamgeving van de
pasgeborene: term: nāmon skepfen (vb.) (Germ.)
Rite: overgangsrite: geboorterite: opneming van de aarde
Rite: overgangsrite: geboorterite: overdracht van het kind aan de
vader/moeder
Rite: overgangsrite: geboorterite: overdracht van het kind aan de
vader/moeder
Rite: overgangsrite: opnemingsrite
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite):
bloedbroederschapsbezegeling
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite): ceremonie van
knésetja (Germ.)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite): term:
ættleiðing (‘binnenleiding in de familie’) (Germ.)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite): term:
ættleiðing (‘binnenleiding in de familie’) (Germ.)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite): term:
ættleiðing: in-de-schoen-stappen (Germ.)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite): wapenreiking
(weerbaar maken)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: bestrooiing met
graan of zoete waren
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: binnenleiding in
de woning
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: over de
drempel dragen van de bruid
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: steenbetreding
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: term: bruiloft
(e. var.) (Germ.)
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: versluiering van
de bruid
Rite: overgangsrite: term: rite de passage (Frankr.)
Rite: rituele haarknippen
Rite: rituele handeling (cultushandeling)
Rite: rituele handeling (cultushandeling)
Rite: rituele handeling: boring
Rite: rituele handeling: boring
Rite: rituele handeling: boring, vuurRite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin
hullen
Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin
hullen
Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin
hullen
Rite: rituele handeling: ploegen
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: dodenmaal
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: kannibalisme
Rite: volksgebruik (praktijk, folklore, zede, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, folklore, zede, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, folklore, zede, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, folklore, zede, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, folklore, zede, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, folklore, zede, gewoonte)
Rite: volksgebruik: drempelgebruik
Rite: volksgebruik: haardgebruik
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Eigendomsoverdrachten
feesten bij het haardvuur
meileen
vruchtbaarheidsrite
rund [voorafgegaan door een spatie]
koeien
stier
os;
ossenkop
Ga weg, Vaderen, soma-vrienden, over
Uit Brimirs bloed en Bláinns benen
Uit wormen in Ymirs lichaam (SnE)
wereldschepping
wiens lichaam de wereld geschapen is
vervaardigt
tawido
product
seksuele
fallische
Fallussymbool
membrum genitale
liefde te bedrijven
homoseksueel gedrag
ergi [voorafgegaan door een spatie]
Seksuele onthouding na de
Tobiasnachten
leggen van een zwaard of stok tussen de
Defloratie
ontucht
Echtbrekers
sieraad
sieraden
Barnstenen bijlen
gordelversiering
halskettingen
ring [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
halsring
armringen
slangendemonen
slang
kosmische lijkenvretende slang
draak
Miðgarðsormr
wereldslang

Rite: volksgebruik: haardgebruik: eigendomsoverdrachten bij de
haard
Rite: volksgebruik: haardgebruik: feest bij het haardvuur
Rite: volksgebruik: lentefeestgebruik: meibruidspaargebruik:
meileen
Rite: vruchtbaarheidsrite
Rund
Rund: koe
Rund: stier
Rund: stier: os
Rund: stier: os
Sansk. termen: ‘Ga weg, Vaderen, soma-vrienden, over uw diepe,
oude paden’
Schepping: dwergen, ~ van de: uit het lichaam van een reus
Schepping: dwergen, ~ van de: uit het ongedierte in het lichaam
van een reus
Schepping: kosmogonie (wereldschepping)
Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een god (reus) door
ontleding
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen: term: tawido (‘ik heb gemaakt’)
(Germ.)
Schepping: voortbrengsel, product
Seksualiteit
Seksualiteit: fallus
Seksualiteit: fallus
Seksualiteit: fallus
Seksualiteit: geslachtsdaad
Seksualiteit: homoseksualiteit
Seksualiteit: homoseksualiteit: term: argr (ragr, ergi (‘zich
gedragend als vrouw’)), meri (‘merrie’) (Germ.)
Seksualiteit: onthouding, seksuele: na huwelijksvoltrekking
Seksualiteit: onthouding, seksuele: na huwelijksvoltrekking:
‘Tobiasnachten’ (Germ.)
Seksualiteit: onthouding, seksuele: na huwelijksvoltrekking:
gandharva-huwelijk (Ind.)
Seksualiteit: ontmaagding (defloratie)
Seksualiteit: ontucht
Seksualiteit: promiscuïteit (overspel, onkuisheid, echtbreuk)
Sieraad
Sieraad
Sieraad: barnstenen bijl
Sieraad: gordelversiering
Sieraad: ketting, hals- (halssnoer)
Sieraad: ring
Sieraad: ring, halsSieraad: ring, heilige (tempelring, niet-gesloten armring)
Slang
Slang
Slang: draak, lijkenvretende (Germ.)
Slang: draak, schat bewakende
Slang: term: ormr, miðgarðs- (‘slang van Middengaarde’) (naam
van de wereldslang) (Germ.)
Slang: wereldslang: wateren, ~ van de aardse (zee) of de aarde
omspannende ~
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reusachtige zeeslang
Binnenleiding in de familie
deelneming
leden [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
familieleden
sibbeleden
lid,
lid van de sibbe
opneming
stamgenoten
groep
elite
gilden
dodenscharen
leger van geesten
schare van demonen
einheri
Einherjar
Hariërs
Hellequin
Mesnie Herlequin
Feralis exercitus
organisatie van de boerenbevolking
volgeling
Argonauten
Viking
leger
legioen
berserker
berserkir
úlfheðnir
exercitus
cultusgemeenschap
Nerthus-stammen
mannenbonden
jólasveinar
samenleving

Slang: wereldslang: wateren, ~ van de aardse (zee) of de aarde
omspannende ~
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap)
Sociologie: gemeenschap van de aanzienlijken
Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: gilde,
middeleeuws-christelijk (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van geesten (geestenleger, dodenschare)
Sociologie: gemeenschap van geesten (geestenleger, dodenschare)
Sociologie: gemeenschap van geesten (geestenleger, dodenschare)
Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Einherjar’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Einherjar’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Hariërs’ (Harii)
(volksnaam) (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Mesnie Herlequin’, ‘M.
Hellequin’, ‘M. Hennequin’, ‘familia Herlequini’, ‘f. Herlechini’
(Frankr.)
Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Mesnie Herlequin’, ‘M.
Hellequin’, ‘M. Hennequin’, ‘familia Herlequini’, ‘f. Herlechini’
(Frankr.)
Sociologie: gemeenschap van geesten: term: exercitus feralis
(Germ.)
Sociologie: gemeenschap van het dorp
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van schepelingen: ‘Argonauten’ (Gr.)
Sociologie: gemeenschap van zeerovers: ‘Vikingen’ =
‘Noormannen’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia)
Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia)
Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Berserkir’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Berserkir’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Úlfheðnir’ (‘wolfshuidigen’)
(Germ.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: term: exercitus (L/R)
Sociologie: gemeenschap, religieuze
Sociologie: gemeenschap, religieuze
Sociologie: gemeenschap, religieuze: mannenbond, Germaanse
(Odinische en latere) (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, religieuze: mannenbond: ‘Jólasveinar’ =
mod. ‘Jolessveinar’ (pl.) (Germ.)
Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal)
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sociale
band met het overleden lid
gave van mens tot mens
Liefdesrelaties
Bloedbroeders die elkaar hun bloed
De gave ziet steeds uit naar vergelding
Ey sér til gildis gjöf
wederkerigheid
zwaard of stok tussen de echtelieden
stok [voorafgegaan door een spatie]
Harundarstafr
steen
stenen
deksteen van de
herme
runensteen
runenstenen
bautasteinar
bautasteinn
Årstad
Belga;
Eggjum
Elgesem
Fyrunga
Kinneved
Krogsta
Kylver
Möjebro
Tannum
Tørviken
Vånga
Runensteen van By
Rök-steen
Runensteen van Stentoften
steenkringen
grafstenen
opgerichte grafsteen
στηλη επι τυμβωι
wetstenen
zwavelsteen
aanvallen
achtervolgt
tegenstander

Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal)
Sociologie: relatie, menselijke (of goden onderling)
Sociologie: relatie, menselijke (of goden onderling)
Sociologie: relatie, seksuele
Sociologie: wederzijdsheid (wederkerigheid)
Sociologie: wederzijdsheid (wederkerigheid)
Sociologie: wederzijdsheid (wederkerigheid)
Sociologie: wederzijdsheid (wederkerigheid)
Staf: onthouding, ~ van
Staf: stok
Staf: term: stafr, Harundar- (fallisch beeld) (Germ.)
Steen
Steen
Steen: dolmen, deksteen van de
Steen: heilige opgerichte ~: herme = Hermessteen (έρμα) (Gr.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen (ook liggend) (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen (ook liggend) (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn (ook liggend)
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn (ook liggend)
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Årstad
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Belga
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Eggjum
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Elgesem
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Fyrunga
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Kinneved
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Krogsta
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Kylver
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Möjebro
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Tannum
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Tørviken
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Vånga
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: By (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Rök-steen (Zw.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Stentoften (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: steenkring
Steen: heilige opgerichte ~: stèle, graf- (ook liggend)
Steen: heilige opgerichte ~: stèle, graf- (ook liggend)
Steen: heilige opgerichte ~: stèle, graf-: term: στηλη επι τυμβωι
(Gr.)
Steen: wetsteen
Steen: zwavelsteen
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: achtervolging
Strijd en vrede: antagonisme
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vijand
bedreig
bescherm [alle combenaties]
beschermen
Bescherming
beschermt
gewelddadige
inbezitneming van een gebied
veroverden
kolonisatie
overwonnen
verslaan
zege [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zegerijk
Zegetochten
bestrijden
Oorlog
strijd [alle combinaties]
vecht
Einherjar die bij Walhalla strijden
strijd van de dode met
Oorlog tussen Asen en Wanen
strijd tussen goden en reuzen
strijd tussen reuzen en goden
strijd tussen Thor en de reuzen
hengstengevecht
paardenrennen
paardenstrijd
Rituele paardenrennen en paardenstrijd
wedrennen
krijgshaftige
oorlogszuchtige
geruststellende
gunstig te stemmen
vrede
Vrede en eerwraak
Vrede (zie ook
Vrede (on. friðr)
Vrede is de instinctieve
friðr
symbool
zinnebeeld
Ægis eldr
Hlés viti
trollkvenna vindr
allegoriserend

Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd

en vrede: antagonisme
en vrede: bedreiging (dreigen)
en vrede: beschermen (bewaken tegen)
en vrede: beschermen (bewaken tegen)
en vrede: beschermen (bewaken tegen)
en vrede: beschermen (bewaken tegen)
en vrede: geweld (gewelddadigheid, agressie)
en vrede: inval (verovering)
en vrede: inval (verovering)
en vrede: kolonisatie (kolonialisme)
en vrede: overwinning
en vrede: overwinning
en vrede: overwinning

Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd tussen doden
Strijd en vrede: strijd tussen doden
Strijd en vrede: strijd tussen goden: Asen en Wanen
(Wanenoorlog) (Germ.)
Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen)
Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen)
Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen)
Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren (wagenrennen,
paardenrennen, paardenstrijd)
Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren (wagenrennen,
paardenrennen, paardenstrijd)
Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren (wagenrennen,
paardenrennen, paardenstrijd)
Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren (wagenrennen,
paardenrennen, paardenstrijd)
Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren (wagenrennen,
paardenrennen, paardenstrijd)
Strijd en vrede: strijdvaardigheid (oorlogzuchtigheid)
Strijd en vrede: strijdvaardigheid (oorlogzuchtigheid)
Strijd en vrede: verzoening (gunstig stemmen, geruststellen)
Strijd en vrede: verzoening (gunstig stemmen, geruststellen)
Strijd en vrede: vrede
Strijd en vrede: vrede als geestelijke verbondenheid van trouw
plicht tot hulpverlening (Germ.)
Strijd en vrede: vrede als geestelijke verbondenheid van trouw
plicht tot hulpverlening (Germ.)
Strijd en vrede: vrede als geestelijke verbondenheid van trouw
plicht tot hulpverlening (Germ.)
Strijd en vrede: vrede als geestelijke verbondenheid van trouw
plicht tot hulpverlening (Germ.)
Strijd en vrede: vrede: term: friðr (Germ.)
Symboliek
Symboliek
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ægis eldr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hlés viti’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘trollkvenna vindr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: metafoor: allegorie

en
en
en
en
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kenning
gesponnen draad als symbool van het
primsigning
gepersonifieerd
personificatie
schaking van de godin der
rad als voorstelling van de maan
rad als voorstelling van de zon
ronde schijf
schijf- of radvormige symbolen
zon voor als een wiel
gandharva-viśvāvasu, een met doeken
bijl als cultussymbool
zonnesymbolen
religieuze symbolen
Fallussymbool
vruchtbaarheidssymbolen
tekens [voorafgegaan door een spatie]
hamer als embleem van de zonnegod
geluksteken (magisch)
teken van stand
rang-teken
taal [voorafgegaan door een spatie]
godentaal
Ga weg, Vaderen, soma-vrienden, over
bevel
manes exite paterni
roepen zij op tot stilte en aandacht
θυραζε, κηρες, ουκ ετ’ Ανθεστηρια
hljóðs bið ek allar helgar
bevel aan de dodengeesten te
deuroordeel
duradómr
Ga weg, Vaderen, soma-vrienden, over
manes exite paterni
θυραζε, κηρες, ουκ ετ’ Ανθεστηρια
citaten
epische
epische poëzie
epos
heldendichten
heldenliederen
heldenpoëzie
dierfabel
legenden
sage
heldensagen
sprookje
verhaal
verhalen

Symboliek: beeldspraak: metonymia: term: kenning (Germ.)
Symboliek: draad [gesponnen] als symbool van het noodlot
Symboliek: handgebaar zegenen: term: prímsigning als symbool
(teken) van kerstening (Chr.-Germ.)
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: schaking van de godin der vruchtbaarheid door de
machten des doods als symbool van de komst van de winter
Symboliek: schijf [ronde], rad of wiel als symbool van de maan
Symboliek: schijf [ronde], rad of wiel als symbool van de zon
Symboliek: schijf [ronde], rad of wiel als symbool van de zon
Symboliek: schijf [ronde], rad of wiel als symbool van de zon
Symboliek: schijf [ronde], rad of wiel als symbool van de zon
Symboliek: staf (in de gedaante van de Gandharva Viśvāvasu) die
als symbool van onthouding tussen echtelieden wordt gelegd
Symboliek: symboliek van de bijl en de hamer
Symboliek: symboliek van de kosmos: zonnesymboliek
Symboliek: symboliek van de religie
Symboliek: symboliek van de vruchtbaarheid
Symboliek: symboliek van de vruchtbaarheid
Symboliek: teken (merk, embleem)
Symboliek: teken van de zonnegod: hamer
Symboliek: teken van heil
Symboliek: teken van stand
Symboliek: teken, rang- (?)
Taal
Taal
Taal: bevel
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel: frase: ‘hljóðs bið ek allar helgar kindar’ (Germ.)
Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten
Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten: deuroordeel
Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten: deuroordeel: term:
duradómr (Germ.)
Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten: frase: ‘Ga weg,
Vaderen, soma-vrienden, over uw diepe, oude paden’ (Ind.)
Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten: frase: ‘manes
exite paterni’ (L/R)
Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten: frase: ‘θυραζε,
κηρες, ουκ ετ’ Ανθεστηρια’ (Gr.)
Taal: citaat
Taal: epiek
Taal: epiek: epos (heldendicht)
Taal: epiek: epos (heldendicht)
Taal: epiek: epos (heldendicht)
Taal: epiek: epos (heldendicht)
Taal: epiek: epos (heldendicht)
Taal: epiek: fabel, dierTaal: epiek: legende
Taal: epiek: sage
Taal: epiek: sage, heldenTaal: epiek: sprookje
Taal: epiek: verhaal (vertelling)
Taal: epiek: verhaal (vertelling)
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spookverhalen
volksepiek
influisteren
dialoogvorm
godentaal
Ṛg
varðlokkur
koninklijke afstammingslijsten
metrische
monografie
mythograaf
mythografie
mythografische
naam
namen [+ spatie]
namen.
namen:
namen)
namen,
namenonderzoek
godennaam
godennamen
bijnaam
bijgenaamd
geruststellende benaming
plaatsnaam
plaatsnamen
theofore plaatsnamen
Namen van de dagen van de week
naamloze
erfgoed
mondeling doorgegeven
overlevering
dichterlijkheid
goden- en heldenliederen
godenliederen
krijgt de raad
scheldgesprek
steen d.m.v. spreuken te breken
toverspreuk
Toverwoorden
vervloekingsformules
rechtsspreuk
til árs ok friðar
gesyncopieerd
dromenboek
Ambtelijke teksten
Śrauta
kronieken
Pseudo-oergeschiedenis van de Denen
Preken en
religieuze literatuur
Adam van Bremen
handschrift
skaldisch leerboek
runentekst

Taal: epiek: verhaal, spookTaal: epiek: verhaal, volksTaal: fluisteren (mompelen van geheim, noodlot, spreuk)
Taal: gesprek (dialoog)
Taal: goden (en andere geesten), ~ der
Taal: lied, lof-: term: ṛc (ṛg, ṛk) (lit.) (Ind.)
Taal: lied, tover-: term: varðlok(k)ur (pl.) (Germ.)
Taal: lijst, koningsTaal: metrum (maat)
Taal: monografie
Taal: mythografie
Taal: mythografie
Taal: mythografie
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam, goden- (theofoor)
Taal: naam, goden- (theofoor)
Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton)
Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton)
Taal: naam, persoons-: bijnaam: geruststellende benaming
Taal: naam, plaatsTaal: naam, plaatsTaal: naam, plaats-: theofore Taal: naam, weekdagTaal: naamloosheid
Taal: overlevering
Taal: overlevering
Taal: overlevering
Taal: poëzie (dichtkunst)
Taal: poëzie, religieuze
Taal: poëzie, religieuze
Taal: raad(geving, -pleging)
Taal: schelden
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule)
Taal: spreuk, rechtsTaal: spreuk: frase: ‘til árs ok friðar’ (Germ.)
Taal: syncope (wegvallen van een klank midden in een woord)
Taal: tekst over uitleg van dromen
Taal: tekst, ambtelijke
Taal: tekst, geopenbaarde: term: śruti (adj. śrauta (lit.)) (Ind.)
Taal: tekst, historische (kroniek)
Taal: tekst, historische (kroniek)
Taal: tekst, religieuze
Taal: tekst, religieuze
Taal: tekst, verslaggevende
Taal: tekst: boek (document, manuscript, handschrift, codex,
geschrift, schrijftafel)
Taal: tekst: handleiding (gids, handboek)
Taal: tekst: inscriptie
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inscriptie
Wij-inscripties
influisteren
nyrna, norna
opzeggen
nyrnen
opzeggen
liederen
volkslied
zingen
gezang, dans en vrolijkheid
dodenzang
heffen prijsliederen aan
lijkzang
loflied op de gestorvene
wordt hij geprezen
dādsisas
sisatijd [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
tijd. [voorafgegaan door een spatie]
tijd, [voorafgegaan door een spatie]
tijd: [voorafgegaan door een spatie]
tijde [+ spatie]
oertijd
eindtijd
ijstijd
tijdrekening
bronsttijd
dag [+ spatie]
dag:
dagen
dagelijks
feestdagen
dagelijks of op feestdagen
offerdag
Perchten-dag
verjaardag
weekdagen
Driekoningen
Epifanie
avond
Tobiasnachten
Nieuwjaarsdag
eeuwen
jaar
jaren
maanjaar
herfst
ver sacrum
winter
fimbul-winter
zomer
Jul-tijd

Taal: tekst: inscriptie (tablet)
Taal: tekst: inscriptie, wijTaal: uitspraak: influisteren (heimelijk mededelen)
Taal: uitspraak: influisteren: term: nyrna, norna (Germ.)
Taal: uitspraak: opzeggen
Taal: uitspraak: opzeggen: term: nyrnen (Germ.)
Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)
Taal: zang (zingen, lied)
Taal: zang (zingen, lied)
Taal: zang (zingen, lied)
Taal: zang, samenTaal: zang, samen-: dodenzang
Taal: zang, samen-: dodenzang
Taal: zang, samen-: dodenzang
Taal: zang, samen-: dodenzang
Taal: zang, samen-: dodenzang
Taal: zang, samen-: dodenzang: term: dādsisas (Germ.)
Taal: zang, samen-: dodenzang: term: sisa- (Germ.)
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd: bronsttijd
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag, elke (dagelijks)
Tijd: dag, feestTijd: dag, offerTijd: dag, offerTijd: dag, offer-: Perchten-dag (op Epifanie) (Germ.)
Tijd: dag, verjaarTijd: dag, weekTijd: dag: ‘Driekoningen’ = ‘Epifanie’ (Chr.)
Tijd: dag: ‘Driekoningen’ = ‘Epifanie’ (Chr.)
Tijd: dag: avond
Tijd: dag: nacht: ‘Tobias-nachten’ (periode van seksuele
onthouding) (Germ.)
Tijd: dag: nieuwjaarsdag
Tijd: eeuw
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar, maanTijd: jaargetijde: herfst (najaar)
Tijd: jaargetijde: lente: term: ver sacrum (‘heilige lente’)
(offergebruik) (L/R)
Tijd: jaargetijde: winter
Tijd: jaargetijde: winter: term: vetr, fimbul- (‘grote winter’)
(wereldondergang) (Germ.)
Tijd: jaargetijde: zomer
Tijd: jaarperiode: ‘Jul’ (Germ.)
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maanjaar als tijdrekening
maantijdrekening
þorri
millennia
periode
tijden van
der tijden
9-daagse periode
negen dagen
negen jaren
bruna-öld
hauga-öld
hedendaagse
huidige
moderne tijd
tegenwoordige
hiernamaals
leven na de dood
ontstaan vóór de Germaanse religie
oud [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
oud.
oud, [voorafgegaan door een spatie]
oud- [m.n. talen e.d.]
oude [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Oude Bronstijd (dateringen
Oude handelswegen
oudere
ouderdom
oudste
oudheid
oude stervende
tijdelijk
Tijdstip
op bepaalde tijden
toekomst
verleden
week
vervulling
Hliðskjálf
stoel van de þulr
Nornenstoel
stoel van de wijsheid verkondigende Odin
Zetel van de zielenvogel
hogezetel
Paarsgewijze
twee
herhaling
scheiden
scheiding
vat [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
vaten

Tijd: kalender, maanTijd: kalender, maanTijd: maand (Germ.): ‘þorri’
Tijd: millennium
Tijd: periode (tijdperk, tijden)
Tijd: periode (tijdperk, tijden)
Tijd: periode (tijdperk, tijden)
Tijd: periode: negen dagen
Tijd: periode: negen dagen
Tijd: periode: negen jaren
Tijd: periode: term: öld, bruna- (‘brandtijd’) (naam voor de
oudere periode van het Germaanse heidendom) (Germ.)
Tijd: periode: term: öld, hauga- (‘grafheuveltijd’) (naam voor de
laatste periode van het Germaanse heidendom) (Germ.)
Tijd: temporaliteit: heden
Tijd: temporaliteit: heden
Tijd: temporaliteit: heden
Tijd: temporaliteit: heden
Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood)
Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit:
Tijd: temporaliteit:
Tijd: temporaliteit:
Tijd: temporaliteit:

ouderdom
ouderdom
ouderdom
ouderdom

(absolute en relatieve chronologie)
(absolute en relatieve chronologie)
(absolute en relatieve chronologie)
(absolute en relatieve chronologie)

Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: tijdelijkheid (eindigheid)
Tijd: temporaliteit: tijdstip
Tijd: temporaliteit: tijdstip
Tijd: temporaliteit: toekomst
Tijd: temporaliteit: verleden
Tijd: week
Totaliteit: voltooien, compleet maken
Troon: godentroon: ‘Hliðskjálf’ (Germ.)
Troon: orakeltroon: term: þular stóll (‘stoel van de þulr’) (Germ.)
Troon: orakeltroon: term: þular stóll: Nornenstoel (Germ.)
Troon: orakeltroon: term: þular stóll: stoel van de wijsheid
verkondigende Odin (Germ.)
Troon: zetel van de ziel: zielenvogel
Troon: zetel, hoge (Germ.)
Twee
Twee
Twee: dualiteit (dubbelheid, herhaling)
Twee: splitsing (scheiding, loskoppeling)
Twee: splitsing (scheiding, loskoppeling)
Vat
Vat

Oud-Germaanse religie

beker
drinkschalen
bevat
inhouden
spijs- en drinkschalen
urn [voorafgegaan door een spatie]
Gezichtsurn
Huis- en gezichtsurnen
Huisurnen
ketel
reuzenketel
offerketel
Chytroi
potten
schaal
schalen
plant
doornen
lijk- of reestro
houten
graan
koren
meel
rogge
schoof [voorafgegaan door een spatie]
Maretak
heksenbezem
Mahrennest
mos [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
kruiden
genezende vruchten
bos
woud
woudheiligdom
nemed
nemeton
nimidas
IJzerwoud
Hoddmímisholt
viðr [voorafgegaan door een spatie]
Iárnviðr
losbreken
losrukken
losrukt
verlossing van de ziel
verlossing van de ziel uit de
apotropeïsche
Apotropie
Bescherming van de dode tegen boze
geest verdrijft
geneeskundig

Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker)
Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker)
Vat: bevatten (inhouden)
Vat: bevatten (inhouden)
Vat: etensschaal
Vat: grafurn
Vat: grafurn: gezichtsurn
Vat: grafurn: huisurn
Vat: grafurn: huisurn
Vat: ketel
Vat: ketel
Vat: ketel, offerVat: kookpot: term: χυτροι (pl.) (‘potten’) (dag van het
Anthesterion-feest) (Gr.)
Vat: pot
Vat: schaal
Vat: schaal
Vegetatie
Vegetatie: doorn
Vegetatie: gras: lijk- of reestro
Vegetatie: hout
Vegetatie: koren (graan)
Vegetatie: koren (graan)
Vegetatie: koren: meel
Vegetatie: koren: rogge
Vegetatie: korenschoof
Vegetatie: maretak
Vegetatie: maretak: term: ‘heksenbezem’ (Germ.)
Vegetatie: maretak: term: ‘Mahrennest’ (Germ.)
Vegetatie: mos
Vegetatie: toverkruid
Vegetatie: vrucht: genezende ~
Vegetatie: woud
Vegetatie: woud
Vegetatie: woud, heilig
Vegetatie: woud, heilig: term: nemed (Kelt.)
Vegetatie: woud, heilig: term: nemeto* (Kelt.)
Vegetatie: woud, heilig: term: nimidas (Germ.)
Vegetatie: woud: ‘Iárnviðr’ (Germ.)
Vegetatie: woud: term: holt, Hoddmímis (‘het hout (= bos) van
Hoddmímir’) (Germ.)
Vegetatie: woud: term: viðr (-vi) (Germ.)
Vegetatie: woud: term: viðr, Iarn- (‘ijzerwoud’) (Germ.)
Verlossing
Verlossing
Verlossing
Verlossing: object: ziel
Verlossing: separ.: banden (gebondenheid)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: separ.: demonen (demonenverdrijving)
Verlossing: type: genezing
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genezende
opgewekt
opstanding
reïncarnatie
wedergeboorte
wedergeboren
endrborinn
aanwezigheid
bestaan van een zonnegod
bestaan van magische
aanwezige dodengeesten
doden werden geacht aanwezig
naast elkaar bestaan
op verschillende plaatsen tegelijk
verschijning
gedaante
uiterlijk
antropomorf
een bepaald dier of een
fylgja als vrouw
goden zijn als koningen voorgesteld
goden zijn vergoddelijkte helden
menselijke of dierlijke gedaante
menselijke verschijning
veranderen in stenen
Een andere gedaante aannemen
gedaantewisseling
nam ’s avonds de gedaante van een wolf
veranderen in stenen
Hamask
víxla hömum
geslachtsverandering
Gemaskerde
imitaties
maskerfiguren
nabootsing
vermomming
lichamelijke, meestal dierlijke gedaante
fysieke aanwezigheid van de ziel
‘haam
lichamelijkheid van de dierengedaante
ziel die een lichamelijke gedaante heeft
van zijn lichamelijkheid behouden
Mismaaktheid
manifestatie
ziel openbaart zich
als adem of wind
vervang

Verlossing: type: genezing
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte: term: endrborinn
(part.) (Germ.)
Verschijning: aanwezigheid
Verschijning: aanwezigheid (niet ontbreken, bestaan)
Verschijning: aanwezigheid (niet ontbreken, bestaan)
Verschijning: aanwezigheid, goddelijke (geestes-)
Verschijning: aanwezigheid, goddelijke (geestes-)
Verschijning: aanwezigheid: coëxistentie (naast elkaar bestaan)
Verschijning: aanwezigheid: multilocale Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante)
Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante)
Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante)
Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante)
Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante)
Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante)
Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante)
Verschijning: elementvormige gedaante
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling: term: hamask of víxla hömum
(verb.) (Germ.)
Verschijning: gedaantewisseling: term: hamask of víxla hömum
(verb.) (Germ.)
Verschijning: geslachtswisseling
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: incarnatie van de ziel (de ziel in lichamelijke
gedaante, haam)
Verschijning: incarnatie van de ziel (de ziel in lichamelijke
gedaante, haam)
Verschijning: incarnatie van de ziel (de ziel in lichamelijke
gedaante, haam)
Verschijning: incarnatie van de ziel (de ziel in lichamelijke
gedaante, haam)
Verschijning: incarnatie van de ziel (de ziel in lichamelijke
gedaante, haam)
Verschijning: incarnatie van de ziel (de ziel in lichamelijke
gedaante, haam)
Verschijning: misvormdheid (verminking, lichaamsgebrek)
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: overig specifiek: wind (adem)
Verschijning: substitutie
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vertegenwoordig
als dier
arendsgedaante
een bepaald dier of een
dierengedaante
dierlijke gedaante
dierlijke of menselijke verschijning
dierlijke verschijning
Fránmarr wordt als arend
gedaante van een wolf
Í arnarham
kat als verschijning van een heks
theriomorf
veranderen in wolven
zich veranderde in een wolf
verandert in een weerwolf
Walvissen als de zielen van heksen
weerwolfverschijning
wolven die gezien worden als de zielen
verdwenen
hallucinaties
Visioen
voorbeeld
vormloze
realiteit
werkelijk
vogel
arend
Í arnarham
hanen
Valshamr
zielenvogel
voorwerpen
viti
Hlés viti
band en
band der
band is een
kraambed
hunebedden
heksenbezem
bezemsteel
wassen beeldjes
bijl
dubbele bijl
doeken
ørlögsíma
ørlögþáttr
hakken en
hamer
huisraad
knopen [voorafgegaan door een spatie]

Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: verdwijning
Verschijning: visioen (hallucinatie)
Verschijning: visioen (hallucinatie)
Verschijning: voorbeeld
Verschijning: vormloosheid
Verschijning: werkelijkheid
Verschijning: werkelijkheid
Vogel
Vogel: arend
Vogel: arend: term: örn (Germ.)
Vogel: haan
Vogel: havik: term: valr (Germ.)
Vogel: zielenvogel
Voorwerp
Voorwerp: baken: term: viti (Germ.)
Voorwerp: baken: term: viti, Hlés (‘Hlés baken’) (kenning voor
‘goud’) (Germ.)
Voorwerp: band
Voorwerp: band
Voorwerp: band
Voorwerp: bed, kraam
Voorwerp: bed: term: hunebed (‘reuzenbed’) (megalithisch graf)
(Germ.)
Voorwerp: bezem: term: bezem, heksen- (naam voor ‘maretak’)
(Germ.)
Voorwerp: bezemsteel
Voorwerp: bijenwas
Voorwerp: bijl
Voorwerp: bijl, dubbele (alg.)
Voorwerp: doek
Voorwerp: draad: term: síma, ørlög- (‘noodlotsdraad’) (symbolisch
lotsvoorwerp) (Germ.)
Voorwerp: draad: term: þáttr, ørlög- (‘noodlotsdraad’)
(symbolisch lotsvoorwerp) (Germ.)
Voorwerp: hak
Voorwerp: hamer zie ook Wapen: donder- en bliksemhamer
Voorwerp: huisraad
Voorwerp: knoop
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medicijntasje
toverbuidel
Toverzak
gómsparri
net:
ploegen
sikkels
spaden
speelbord
spindels
spinklos
vartulā
wirtel
sporen en
legerstandaard
stoel
Perchten-tafel
dolmen
teugel
toiletgerei
werktuigen
rad [voorafgegaan door een spatie]
zonnerad
wiel [+ spatie]
wielen
zak [+ spatie]
zakje
vuren
vuur
as [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
as. [voorafgegaan door een spatie]
Aansteken van vuren
brand [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
verbrand
brandgraven
brandstapel
haard
onderaardse vuur
Ægis eldr
aanblik
gezien door
hebben gezien
uitzicht
onzichtbaar
onzichtbare
toezicht
zichtbare [voorafgegaan door een
spatie]
cultuswagen
zonnewagen
Schepen op een onderstel
schip op wielen
koets
wapens

Voorwerp: medicijntasje (toverbuidel)
Voorwerp: medicijntasje (toverbuidel)
Voorwerp: medicijntasje (toverbuidel)
Voorwerp: mondklem: term: gómsparri (Germ.)
Voorwerp: net
Voorwerp: ploeg
Voorwerp: sikkel
Voorwerp: spade
Voorwerp: speelbord
Voorwerp: spinklos (spindel)
Voorwerp: spinklos (spindel)
Voorwerp: spinklos: term: vartulā (Ind.)
Voorwerp: spinklos: term: wirtel (Germ.)
Voorwerp: spoor (v. paard)
Voorwerp: standaard, legerVoorwerp: stoel zie ook Troon
Voorwerp: tafel, offer-: ‘Perchten-tafel’ (Germ.)
Voorwerp: tafel, stenen: term: dolmen (megalithisch graf) (Kelt.)
Voorwerp: teugel
Voorwerp: toiletgerei
Voorwerp: werktuig (gereedschap)
Voorwerp: wiel (rad)
Voorwerp: wiel (rad)
Voorwerp: wiel (rad)
Voorwerp: wiel (rad)
Voorwerp: zak
Voorwerp: zak
Vuur
Vuur
Vuur: as
Vuur: as
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: brandstapel
Vuur: haard(vuur), huiselijk vuur
Vuur: onderaardse ~
Vuur: term: eldr, Ægis (‘Ægirs vuur’) (kenning voor ‘goud’)
(Germ.)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien: onzichtbaarheid
Waarneming: zien: onzichtbaarheid
Waarneming: zien: toezicht
Waarneming: zien: zichtbaarheid
Wagen: cultuswagen
Wagen: cultuswagen: zonnewagen
Wagen: scheepswagen (schip op wielen)
Wagen: scheepswagen (schip op wielen)
Wagen: wagenonderdelen
Wapen
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bogen en
boog
Dolk
donderhamer
gómsparri
pijl
pijlpunten
schild
speer
speer (die later de legerstandaard werd)
strijdbijlen
zwaard
Mimming
ealdsweord eotenisc
water
ahwa
Bron met houten wand
bron werpen
bron (Vsp. 28)
hoofd en bron
bronhoofd
bron bezit
boom en bron
bron is de medebron
haar bron
heilige bron
orakelbron
waarzeggende bron
Nornenbron
bron van Mímir
Mímisbrunnr
medebron
wereldboom, waar zich ook een heilige
Offerbronnen
Budsene
Lejre
Östra Vemmerlöv
bron (brunnr)
Mímisbrunnr
golven
moeras
Skjelmose
Trundholm-moeras
zee [+ spatie]
zee.
zeezee)
zeereuzen
zeegeest
zeeslang
zeegebied
-vík
onderaards dodenrijk
rivier
vloed)

Wapen: boog
Wapen: boog
Wapen: dolk
Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht
Wapen: mondklem: term: gómsparri (Germ.)
Wapen: pijl
Wapen: pijlpunt
Wapen: schild
Wapen: speer
Wapen: speer van *Tīwaz (Týr) (Germ.)
Wapen: strijdbijl
Wapen: zwaard
Wapen: zwaard: ‘Mimming’ (Germ.)
Wapen: zwaard: term: ealdsweord eotenisc (‘zwaard der reuzen
uit de oertijd’) (Germ.)
Water
Water: term: ahwa* (Germ.)
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron, heilige
Wateren: bron, heilige
Wateren: bron, heilige: waarzeggende bron (orakelbron)
Wateren: bron, heilige: waarzeggende bron (orakelbron)
Wateren: bron, heilige: waarzeggende bron: Nornenbron (Germ.)
Wateren: bron, mythische: ‘Mímisbrunnr’ (Germ.)
Wateren: bron, mythische: ‘Mímisbrunnr’ (Germ.)
Wateren: bron, mythische: medebron
Wateren: bron, mythische: Urðar brunnr (bron van Urd) (Germ.)
Wateren: bron, offerWateren: bron, offer-; te Budsene (De.)
Wateren: bron, offer-; te Lejre (De.)
Wateren: bron, offer-; te Östra Vemmerlöv (Zw.)
Wateren: bron: term: brunnr (Germ.)
Wateren: bron: term: brunnr, Mímis- (‘bron van Mímir’) (naam
voor de bron der wijsheid) (Germ.)
Wateren: golf
Wateren: moeras (offermoeras)
Wateren: moeras: ‘Skjelmose’ (De.)
Wateren: moeras: ‘Trundholm mose’ (De.)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan: zeeinham: term: -vik (Germ.)
Wateren: oerwateren
Wateren: rivier
Wateren: vloed, overstromingswateren
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behoefte
gebrek
schaarste
arm volk
armer
armoe
gevaarlijk
gevaren
gezondheid
geluk [voorafgegaan door een spatie]
‘geluk
heil [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zegen
sibbeheil
hamingja
auðna
ársæli
honger
gekweld
crisis
ongeluk
onheil
dieren plaagt
Úhamingja
economische bloei
rijke [voorafgegaan door een spatie]
Rijke grafgiften
welvaart
kostbaar
kostbare
schat [voorafgegaan door een spatie]
zwaargewonde
vruchtbaarheid
welzijn
ziekte
elf-shot
pilwizzschos
veeziekten
verlammende
activiteit
daden
handelen
werkzaam
bevorderen
bevordering
opwekker
omspant
Haam, omhulsel’
arnarham
Valshamr

Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn

en ziekte: behoefte
en ziekte: behoefte
en ziekte: behoefte
en ziekte: behoefte: armoede
en ziekte: behoefte: armoede
en ziekte: behoefte: armoede
en ziekte: gevaar
en ziekte: gevaar
en ziekte: gezondheid
en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)

Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil, familie- (sibbe-)
Welzijn en ziekte: heil, familie-: term: hamingja (Germ.)
Welzijn en ziekte: heil: term: auðna (Germ.)
Welzijn en ziekte: heil: term: sæli, ár- (sæll, ár-) (‘de zegen der
voorspoed’, resp. ‘voorspoedbrengend’) (Germ.)
Welzijn en ziekte: honger (hongersnood)
Welzijn en ziekte: lijden
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil: plaag, door goden of demonen
gezonden
Welzijn en ziekte: onheil: term: úhamingja (Germ.)
Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart)
Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart)
Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart)
Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart)
Welzijn en ziekte: rijkdom: kostbaarheid (schat)
Welzijn en ziekte: rijkdom: kostbaarheid (schat)
Welzijn en ziekte: rijkdom: kostbaarheid (schat)
Welzijn en ziekte: verwonding
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid
Welzijn en ziekte: welzijn
Welzijn en ziekte: ziekte
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: elf-shot (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: pilwizzschos (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: veeziekte
Welzijn en ziekte: ziekte: verlamdheid, verstijving
Werkzaamheid
Werkzaamheid
Werkzaamheid
Werkzaamheid
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten)
Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: hamr (nom. ag.)
(Germ.)
Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: hamr, arnar(‘arendsgedaante’) (Germ.)
Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: hamr, vals(‘haviksomhulsel’) (nom. ag.) (naam van het verenkleed van
Freyja) (Germ.)

Oud-Germaanse religie

onderdompeling (‘dopen’
daupjan
dreven [voorafgegaan door een spatie]
boeiing
boring
doorboord
optreden der dodenscharen
krachtige daden
jacht
agrarische
mijnbouw
oogst [voorafgegaan door een spatie]
ploegscènes
draaien of spinnen van draad
draaien’ (van draad)
gesponnen
verða ‘worden’
vangst
vangt [voorafgegaan door een spatie]
weefden
weven [voorafgegaan door een spatie]
‘weven
áudmi
zaaien
helpen
hulpverlening
verhinder
kozen
Keuze van de naam
naam is gekozen
namen gekozen
liggja á gólfi
landbouwtechniek
meten
metan
onderhouden
afsluiting
knésetja
rust [voorafgegaan door een spatie]
rustige
gerust
afsnijdt
Scheren
ondersteunen
verbergen
verhullen
bijl en kleine menselijke figuur
ondersteunen de hemelkoepel
ondersteuning van de hemel
kleine menselijke figuur omhooghoudt
opheffing van het reuzenbeen
Door een man omhooggehouden

Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling (duik)
Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling: term: daupjan (tevens
Chr. rite) (Germ.)
Werkzaamheid: bewegen: zwemmen, drijven
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: boren
Werkzaamheid: boren
Werkzaamheid: daad der dodenscharen
Werkzaamheid: daad, kosmische
Werkzaamheid: ec. ~: jacht
Werkzaamheid: ec. ~: landbouw
Werkzaamheid: ec. ~: mijnbouw
Werkzaamheid: ec. ~: oogst
Werkzaamheid: ec. ~: ploegen
Werkzaamheid: ec. ~: spinnen (ook van het noodlot)
Werkzaamheid: ec. ~: spinnen (ook van het noodlot)
Werkzaamheid: ec. ~: spinnen (ook van het noodlot)
Werkzaamheid: ec. ~: spinnen: term: verða (oorspr.) (Germ.)
Werkzaamheid: ec. ~: visserij
Werkzaamheid: ec. ~: visserij
Werkzaamheid: ec. ~: weven (ook van het noodlot)
Werkzaamheid: ec. ~: weven (ook van het noodlot)
Werkzaamheid: ec. ~: weven (ook van het noodlot)
Werkzaamheid: ec. ~: weven: term: áudmi (Lit.)
Werkzaamheid: ec. ~: zaaien
Werkzaamheid: helpen (hulp)
Werkzaamheid: helpen (hulp)
Werkzaamheid: hinderen (verhinderen, hindernis)
Werkzaamheid: kiezen
Werkzaamheid: kiezen van een naam
Werkzaamheid: kiezen van een naam
Werkzaamheid: kiezen van een naam
Werkzaamheid: liggen: term: liggja á gólfi (‘in het kraambed
liggen’) (Germ.)
Werkzaamheid: methode: landbouwtechniek
Werkzaamheid: methode: meten
Werkzaamheid: methode: meten: term: metan (Germ.)
Werkzaamheid: onderhouden, verzorgen
Werkzaamheid: opheffen
Werkzaamheid: plaatsen: op de knie zetten: knésetja
(adoptierite) (Germ.)
Werkzaamheid: rusten
Werkzaamheid: rusten
Werkzaamheid: rusten
Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen)
Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen)
Werkzaamheid: steunen (onder-, - op)
Werkzaamheid: verbergen (zich -)
Werkzaamheid: verbergen (zich -)
Werkzaamheid: verheffen: bijl
Werkzaamheid: verheffen: hemelboog
Werkzaamheid: verheffen: hemelboog
Werkzaamheid: verheffen: mens
Werkzaamheid: verheffen: reuzenbeen
Werkzaamheid: verheffen: zonneschijf

Oud-Germaanse religie

pilwizzschos
elf-shot
pedagogie
pedagogische
pedagoog
kosmische levensorde
kosmische orde
volksvrede
themistes
evenwicht te bewaren.
verward haar
wanorde
willekeurig
eind der tijden
eindtijd
wereldondergang
fimbul-winter
Ragnarök
gerechtelijke
Germaanse recht
moederrechtelijke
zonder rechten
toestemming van de grootouders voor het
dingrechtspraak
Rechtspraak tijdens de oorlog
wet van het noodlot
oudste Christelijke wetten
Germaanse wetten
wet der natuur
bloedbroeder
Levensregels
wetenschap
archeologie
archeologische
archeoloog
vondsten
godsdienstwetenschap
euhemerische
evolutionistisch
Natuurmythologisch
vergelijkende godsdienstwetenschap
overdracht van kennis op de
onderzoek
plaatsnamenonderzoek
rechtskunde
filologische
taalkundige

Werkzaamheid: zenden: term: schos, pilwizz-(‘wittewievenschot’)
(nom. act.) (naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Werkzaamheid: zenden: term: shot, elf- (‘elfenschot’) (nom. act.)
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Werkzaamheid: zorgen voor: opvoeden
Werkzaamheid: zorgen voor: opvoeden
Werkzaamheid: zorgen voor: opvoeden
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: vrede
(volksvrede) (Germ.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: θεμιστες
(Gr.)
Wet en orde: orde: stabiliteit, evenwicht(igheid),
gelijk(waardig)heid
Wet en orde: orde: wanorde
Wet en orde: orde: wanorde, chaos, verwarring, anarchie
Wet en orde: orde: wanorde: zonder samenhang (willekeurig)
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Fimbulvetr’ (Germ.)
Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Ragnarök’ (Germ.)
Wet en orde: recht
Wet en orde: recht, Germaanse (Germ.)
Wet en orde: recht, moederWet en orde: recht: rechtenloosheid
Wet en orde: recht: toestemming voor het huwelijk
Wet en orde: rechtspraak: dingrechtspraak (Germ.)
Wet en orde: rechtspraak: oorlogsrechtspraak
Wet en orde: wet van het noodlot
Wet en orde: wet, Christelijke (Chr.)
Wet en orde: wet, Germaanse (Germ.) zie ook Literatuur: wet:
Wet en orde: wet, natuurWet en orde: wet: contract: bloedbroederschap
Wet en orde: wet: praktische levenswet
Wetenschap
Wetenschap: archeologie
Wetenschap: archeologie
Wetenschap: archeologie
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: godsdienstwetenschap
Wetenschap: godsdienstwetenschap: euhemerisme (rationele
verklaring van de goden als vergoddelijkte helden)
Wetenschap: godsdienstwetenschap: evolutionistische methode
(op grond van de veranderingen in de loop der tijd (vergelijking
archeologie en literatuur))
Wetenschap: godsdienstwetenschap: natuurmythologische
methode
Wetenschap: godsdienstwetenschap: vergelijkende
godsdienstwetenschap
Wetenschap: onderwijs, instructie
Wetenschap: onderzoek
Wetenschap: onderzoek, plaatsnamenWetenschap: rechtsgeleerdheid
Wetenschap: taalkunde (filologie)
Wetenschap: taalkunde (filologie)

Oud-Germaanse religie

etymologie
Etymologisch
ontleend
ontlening
Lexicologisch
etnologie
etnologische
volkskunde
volkskundige
veranderden
verandering
verwisselen
indoeuropeanisering
Verwisselen van ouderlijke kleding
klimaatverandering
via de naam over op het pasgeboren kind
overgang
Godsdienst verandert voortdurend
religieuze veranderingen
veranderingen (m.n. t.a.v. de
bekering
primsigning
gekerstend
binding met de godsdienst losser
heidense geloof al verzwakt
bijvoorbeeld verlaagd tot demonen
invoering van het Christendom
ook na de invoering van het
god Thor, die door de Lappen is
invoering van godentypen
overdracht
misschien geen overneming
Religieuze beïnvloeding
terugwerking van nieuwe overtuigingen
Terugkeer naar het type van de
syncretisme
afstoting op tegengestelde voorstellingen
reactie op vreemde elementen
heropleving

Wetenschap: taalkunde: etymologie
Wetenschap: taalkunde: etymologie
Wetenschap: taalkunde: etymologie
Wetenschap: taalkunde: etymologie
Wetenschap: taalkunde: lexicologie
Wetenschap: volkenkunde (culturele antropologie, etnologie)
Wetenschap: volkenkunde (culturele antropologie, etnologie)
Wetenschap: volkskunde
Wetenschap: volkskunde
Wisseling
Wisseling
Wisseling
Wisseling: cultuurverandering
Wisseling: kleding, ~ van
Wisseling: klimaatverandering
Wisseling: overdracht van kracht
Wisseling: overgang
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering: bekering
Wisseling: religieuze verandering: bekering, voorlopige: term:
primsigning (‘eerste zegening’) (Chr.-Germ.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de
religie
Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de
religie
Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de
religie
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze elementen: invoering van een nieuwe religie
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze elementen: invoering van een nieuwe religie
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze of culturele elementen
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze of culturele elementen
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze of culturele elementen
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze of culturele elementen
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze of culturele elementen
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze of culturele elementen
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze elementen: repristinatie (teruggrijpen op vroegere
godsdienstige gebruiken)
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze elementen: syncretisme (overnemen en samengaan van
vreemde religieuze elementen)
Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere
overtuigingen: afstoting
Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere overtuigingen
Wisseling: religieuze verandering: vernieuwing (hervorming,
revival) van de religie

Oud-Germaanse religie

noodlotsmacht die later in de
vergoddelijkte
vergeestelijkte
regenwater
wolk
zon [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zon.
zon,
(zon [+ spatie]
zonne
zonlicht
zonsverduisteringen
nevenzonnen
í úlfakreppu
solulv
solvarg
zonneafbeeldingen
zonneïmitaties
rad of ronde schijf duiden op de zon
zon wordt als schijf of rad afgebeeld
Zonneschijf
zon voor als een wiel
zonnerad
swastika
gehaakte swastika
spiraalarmen
Wepelrot
triskelen
Zonneschijf met handen
1
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Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking
(apotheose)
Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking
(apotheose)
Wisseling: vergeestelijking
Wolk en regen: regen
Wolk en regen: wolk
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon: nevenzon
Zon: nevenzon: frase: ‘í úlfakreppu’ (‘in de greep van de wolven’)
(Germ.)
Zon: nevenzon: term: solulv (Germ.)
Zon: nevenzon: term: solvarg (Germ.)
Zon: zonnewiel (zonnerad)
Zon: zonnewiel (zonnerad)
Zon: zonnewiel (zonnerad)
Zon: zonnewiel (zonnerad)
Zon: zonnewiel (zonnerad)
Zon: zonnewiel (zonnerad)
Zon: zonnewiel (zonnerad)
Zon: zonnewiel: swastika
Zon: zonnewiel: swastika, gehaakte
Zon: zonnewiel: swastika, spiraalvormige
Zon: zonnewiel: term: Wepelrot (Germ.)
Zon: zonnewiel: triskele
Zon: zonnewiel: zonneschijf met handen

