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1

Het heilige en de cultus (1)

Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus

1.1 Het begrip ‘heilig’

Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus - Het begrip ‘heilig’

1.1.1 (§ 240) Inleiding tot het begrip ‘heilig’
a. Etymologie en betekenis van heilig:
Germ. *hailaz is verwant met
1. osl. celu 1. ‘gezond’, 2. ‘heel, volledig’;
2. gr. το καλος ‘het schone, het edele’;
3. nhd. heil, nnl. heel, ne. whole ‘heel, volledig’.
b. Deze combinatie van betekenissen, namelijk ‘heel’ en ‘gezond’ leidden tot de algemene
opvatting dat heilig uit de magie voortkomt.
c. Walter Baetke (‘Das Heilige im Germanischen’) heeft echter bewezen dat heilig
1. niet uit de magie voortkomt;
2. niet eenduidig is, maar uitgedrukt wordt door twee concepten, nl. die van
i. *hailagaz;
ii. *wīhaz.
3. Deze concepten zijn tegengesteld, maar vullen elkaar tot een totaliteit aan.
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1.1.2 Het begrippenpaar *hailaz en *hailagaz
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1.1.2.1 (§ 241) De Zuid-Germaanse bronnen t.a.v. *hailaz, *hailagaz
1. Gotische inscriptie op de ring van Pietroassa (3e – 4e eeuw):
gutaniowihailag:
a. Betekenis is onduidelijk.
b. wi kan wīh ‘wijstuk’ zijn.
c. Wel zeker is dat
i. guta ‘het Gotische volk’ betekent;
ii. hailag ‘heilig’ betekent;
iii. de ring een heilig karakter heeft.
2. Oud-Engelse tijdsaanduiding:
hālægmōnath:
a. Beda:
Hālægmōnath is de maand september.
b. Toegevoegde verklaring:
mensis sacrorum
c. Een Oud-Engels martyriologium:
In de heilige maand september werden in de heidense tijd offers verricht.
d. Conclusie:
Hālægmōnath is ‘de heilbrengende maand’, omdat het de offermaand is.
3. Oud-Hoogduitse inscriptie op de beugelfibula van Kärlich (Koblenz) (ca 600):
Wodini (of: Wodani) hailag:
a. Betekenis:
’gewijd aan Wodan’.
b. De fibula is een zegenbrengend amulet.
c. Conclusie:
*Hailagaz drukt een relatie met goddelijke machten uit.
4. Heilig in de West-Germaanse kerktaal:
Hier is de term van geen enkel belang voor de duiding van de heidense betekenis.
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1.1.2.2 De Noord-Germaanse bronnen t.a.v. *hailaz, *hailagaz
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1.1.2.2.1

(§ 242-1) De termen heill en heilagr (Noord-Germanië)

a. Betekenis:
1. heill (subst.):
i. ‘heil, zegen, geluk’;
ii. ‘geluk voorspellend omen’;
2. heilagr (adj.) ‘heilzaam, vol heil’ t.a.v. voorwerpen, de cultus of goddelijke machten.
b. Landnámabók 34:
1. Ingólfr werpt zijn hogezetelzuilen in zee til heilla ‘om geluk te verwerven’.
2. Conclusie:
Heill betekent ‘door de cultus aangedragen heil’, want
i. de zuilen waren aan Thor gewijd (zie § 422);
ii. orakels worden geassocieerd met de godencultus (zie § 298).
c. Sigrdrífumál 18:
1. De afgeschaafde runen worden in inn helga mjöð geworpen (zie § 222).
2. Conclusie:
i. Heilagr wordt geassocieerd met voorwerpen uit de heidense cultus en betekent dus
‘heilig’.
ii. Daarnaast betekent heilagr ‘voorzien van magische kracht, taboe’.
d. Hlöðskviða 1 en 7:
1. Termen:
i. Hlöðr is geboren á mörk enni helgu.
ii. In het woud Myrkviðr staat een gröf þa ena helgu, er stendr á götu þjóðar (‘een heilig
graf dat langs de weg ligt’).
2. Conclusie:
Er is sprake van een cultusplaats:
i. Heilige wouden kwamen veel voor (zie 1.2.5.2).
ii. Een vorstelijk vooroudergraf was een plaats van verering (zie 1.2.1.2.2-2).
e. Fjölsvinnsmál 40:
1. De mensen offerden á stallhelgom staði (‘op een wegens een altaar heilige plaats’).
2. Conclusie:
Duidelijk verband tussen heilagr en de cultus.
f.

Skaldenpoëzie:
1. Húsdrápa (door Úlfr Uggason):
Baldr is een heilagt tafn (‘heilig offer’).
2. Hofgarða-Refr:
Dichtermede is heilagt full Hrafnásar (‘heilige dronk van Ravengod’).

g. Goden- en heldenpoëzie:
1. Vsp. 27:
De wereldes is de heilagr baðmr.
2. Grm. 4:
De godenwereld is het heilakt land.
3. Grm. 22:
Walhalla is Valgrind heilog.
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1.1.2.2.2

(§ 242-2) De term helgi (Noord-Germanië)

a. Betekenis:
Helgi is de ’heiligheid’ t.a.v. een plaats (of van een bepaalde periode op die plaats).
b. Egils saga 79:
1. De mannen betreden de tempel zonder wapens, omdat daar de hofshelgi (‘tempelvrede’)
heerst.
2. Conclusie:
i. De ‘heiligheid van de tempel’ of ‘tempelvrede’ ontstaat door de wijding aan een
godheid.
ii. Inbreuk op de hofshelgi (zoals doodslag) is zeer ernstig.
c. Diverse bronnen:
1. De þinghelgi is
i. de ‘heiligheid van het ding’ of de ‘dingvrede’;
ii. de ‘heiligheid van de duur van het ding’ of de ‘dingtijdvrede’.
2. Conclusie:
De dingvrede is verbonden met de godencultus:
i. Volksvergaderingen horen bij cultusfeesten.
ii. Het ding staat onder bescherming van een godheid, waardoor het het heil ontvangt.
d. De naam Helgi:
1. De naam is vooral verbonden met de Deense koningen en betekent ‘de heilige’.
2. Conclusie:
i. Er is sprake van een sacraal koningschap, waarbij de koning als middelaar tussen goden
en mensen het goddelijk heil aan land en volk schenkt.
ii. Ook hier is heilagr met de cultus verbonden.
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1.1.2.2.3 (§ 242-3) Conclusie t.a.v. de termen heill en heilagr (NoordGermanië)
1. Het heidense begrip heilig heeft betrekking op de goden die het heil brengen.
2. Het is een sacraal, geen magisch begrip.
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1.1.3 Het begrip *wīhaz
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1.1.3.1 (§ 243-1) De Zuid-Germaanse bronnen t.a.v. *wīhaz
1. Gotisch (Wulfila):
weihs = lat. sacer = gr. ίερος ‘tot de cultus behorend, niet profaan’.
2. Oud-Engels:
a. wīh, weoh ‘afgodsbeeld’;
b. woden worhte weos ‘Wodan maakte afgodsbeelden’;
c. wīg-gield ‘afgodendienst’;
d. hæðen-weoh ‘afgodsbeeld’;
e. wīgbed, eig. ‘afgodentafel’, d.w.z. ‘altaar’.
3. Oud-Saksisch:
a. wīh ‘heiligdom, tempel’;
b. friðuwīh ‘heiligdom, tempel’.
4. Oud-Hoogduits:
a. wīh ‘heilig’;
b. (forst edo haruc edo) uuīh ‘heiligdom’ of ‘heilig woud’.
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1.1.3.2 (§ 243-2) De Noord-Germaanse bronnen t.a.v. *wīhaz
a. Betekenis van vé:
1. ‘heiligdom, tempelgebied’;
2. vé goða ‘woning der goden’;
3. vébönd:
i. ‘Banden die het heiligdom omsluiten’;
ii. Ze sluiten de lögrétta (gerechtsplaats op het ding) af van de profane wereld:
(1) dómhringr (zie § 265);
(2) helgistaðr mikill (waar zich een steen bevond waarop aan Thor geofferd werd).
(3) Vergelijk:
(a) gr. περισχοινιον rond de Atheense agora;
(b) de rode banden rond een adyton of abaton.
b. Vé komt voor in
1. Namen van cultusplaatsen:
Óðinsvé, Vébjörg (nu: Viborg) (De.), Visby (Zw.), Véstaðr (No.).
2. Persoonsnamen:
i. Végeirr:
Geirr kreeg deze naam omdat hij veel offerde (því at hann var blótmaðr mikill).
ii. De kinderen van Végeirr heetten:
(1) Vésteinn;
(2) Véþormr;
(3) Végestr;
(4) Véþorn;
(5) Védís.
iii. Vé-namen komen vooral in Zweden voor.
3. Runeninscriptie van Glavendrup (10e eeuw):
kuþa uia:
i. = véa goði ‘priester der heiligdommen’.
ii. De pluralis wijst waarschijnlijk op een ‘tempelgebied (district) en een cultisch vereerde
grafheuvel’.

Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus - Het begrip ‘heilig’

1.1.4 (§ 244-1) Het begrip *wīhan
1. De Zuid-Germaanse bronnen:
a. *wīhan >
got. weihan ‘wijden, heiligen’.
b. *wīhian >
i. os. wīhian, ofr. wīa ‘wijden, heiligen’;
ii. ohd. wīhen ‘wijden, zegenen’;
later vervangen door heilagōn wegens de Angelsaksische missie.
iii. De Angelsaksische term ontbreekt wegens associatie met het heidendom.
2. De Noord-Germaanse bronnen:
on. vígja:
a. Betekenis:
i. ‘wijden, heiligen’ in Christelijke zin;
ii. ‘vervloeken’ in magische zin alleen in
Hervarar saga:
ek vígi svá virða dauða … (‘ik vervloek de dode mannen, zodat …’)
b. Commentaar van De Vries:
i. Vígja in combinatie met Thor geeft geen duidelijkheid:
(1) þrymskviða:
brúði at vígja, waarbij Thor met de hamer de bruid zegent.
(2) Diverse Deense runeninscripties:
(a) þur uiki: (inscriptie of grafteken) ‘door Thor gewijd’.
(b) Slechts in oppositie tot de Christelijke heiligdommen.
ii. Vígja drukt een overdracht van mana, afkomstig van de godheid, uit en is dus een
magisch-religieuze term.
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1.1.5 (§ 244-2) Conclusie t.a.v. het begrip ‘heilig’
De verschillen tussen *wīhaz en *hailagaz:
a. De Vries:
1. *wīhaz:
Kenmerk van het object (mens of voorwerp) dat aan de god gewijd is en daardoor behorend
tot de goddelijke wereld en afgesloten van de profane wereld.
2. *hailagaz:
Kenmerk van het subject dat vervuld is van heil en dit heil verspreidt in de profane wereld.
b. R. Otto:
1. *wīhaz betreft het ongunstige, afschrikwekkende aspect van het goddelijke (numineuze).
2. *hailagaz betreft het gunstige, genadige aspect van het goddelijke.
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1.2 De heilige plaats
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1.2.1 Heilige bergen
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1.2.1.1 (§ 245) Godenbergen
a. Algemene opmerkingen:
1. De toppen van bergen en heuvels waren heilig bij Germanen en andere volkeren.
2. Ze waren een bepaalde godheid gewijd.
b. Donarsbergen:
Op de Donnersberge werd misschien een Donar-cultus verricht.
c. Wodansbergen:
1. Duitsland:
Deze Wodansberge heetten eerst, zoals bij Bonn, Wodanes berg, later Godesberg.
2. Scandinavisch deel van Engeland:
i. Abt Ælfrīc (‘De falsis deis’, uitgebreid door bisschop Wulfstan):
De Noormannen in Engeland offerden de god Ōþon op hoge bergen.
ii. In plaatsnamen wordt Wodan geassocieerd met beorğ:
(1) ‘prehistorisch graf’;
(2) ‘berg’.
3. Scandinavië:
Oud-Noorse poëzie:
Odin heeft een cultische relatie met bergen.
d. Zobtenberg (Silezië):
1. Thietmar schrijft in 1017:
De Slaven vereren hier hun afgoden.
2. Commentaar van De Vries:
De Slaven zijn slechts de erfgenamen van de vroegere Germanen in dit gebied, de Vandalen.
e. Theomorfe bergnamen in Scandinavië:
1. Noorwegen:
i. Odinsberg (onvindbaar; er is wel een Onsberget);
ii. Freberg of Enøberg;
iii. Torshaug.
2. Zweden:
i. Fröberga;
ii. Nälberga.
3. Denemarken:
i. Torsberg;
ii. Nærå (< Niartharhøghæ).
iii. Commentaar Berends:
ad e.3.i:
Er is geen Torsberg in Denemarken, wel bijv. het moeras van Torsbjerg bij Süderbrarup
in Sleeswijk-Holstein, nu Noord-Duitsland.
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1.2.1.2 Heilige bergen voor openbare handelingen
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handelingen

1.2.1.2.1

(§ 246-1) Inleiding tot heilige bergen voor openbare handelingen

Men verkoos graag aardhoogten als plaats van openbare handeling met een religieus karakter:
1. De dingbergen:
a. de IJslandse lögberg (tevens de naam van de plaats) van het Alding;
b. de Frankische malberg;
c. de Saksisch-Friese warf, werf;
d. de Oud-Engelse mæðel-hyrst ‘spreekheuvel’, nu de plaatsnaam Madehurst;
e. Ierland kende ook dinghoogten.
2. De koningsbergen:
a. Definitie:
Een koningsberg is een aardhoogte waar de koning plaatsneemt op zijn troon om zijn ambt
uit te oefenen.
b. Voorbeeld:
Hkr. I:
Hrollaugr neemt plaats op zijn troon op de koningsheuvel en verlaat hem dan om hem af te
staan aan koning Haraldr hárfagri (onderwerpingsceremonie).
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1.2.1.2.2

(§ 246-2) Vraagstuk van de bijzondere aard van de koningsheuvel

1. A. Olrik:
Elke verhoging is heilig en kan dienen voor ceremoniële handelingen. Vergelijk:
a. Veleda gaf raad vanuit de toren.
b. Snorri goði begaf zich naar Helgafell om raad te verwerven.
c. De þulr zit op een heuvel (zie § 279).
d. De seiðkona zit op haar hjallr (zie § 237).
e. De goden zitten op hun rökstólar.
2. Lehmann; De Vries:
De koningsheuvel in de nabijheid van een koningshof is een vooroudergraf:
a. Elke aardhoogte is als plaats waar de aarde leeft, een krachtcentrum.
b. Dat geldt in het bijzonder voor de grafheuvel van de voorouder van de koning.
c. Deze grafheuvel is een koningsheuvel en deed dienst als plaats van samenkomst voor
i. het ding:
Codex Laureshamensis:
Een overeenkomst tussen graaf Warinus en Karel de Grote op de tumulum qui dicitur
Walinehoug.
ii. de kroning (bij de kroningssteen):
Hlöðskviða 9:
Graf in Gotthjod en de steen van Danparstaðir.
iii. de rechtspraak:
De odalshaug had juridische en religieuze betekenis. De odalshaug is de grafheuvel van
de voorouder van de boer die hiervan de erfgenaam en bezitter is, de haugodelsmann.
iv. de cultische verering:
(1) De Noordse koning op zijn koningsheuvel trad in verbinding met de voorouder van de
sibbe om kennis te verwerven.
(2) De plaatsen met de naam op –haugr in Trøndelag wijzen op voorouderverering in de
periode 300 – 600, een praktijk die staatsvorming tot gevolg had.
(3) Vergelijk de Griekse en Egyptische graftronen.
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1.2.2 (§ 247) De heilige steen
1. De Zuid-Germaanse bronnen:
Er is sprake van offers bij en vereringen van stenen in
a. de Indiculus;
b. de Admonitio generalis van Karel de Grote.
2. De Noord-Germaanse bronnen:
a. Cultussteen:
i. Kristn. 2:
Koðrán vereerde de ármaðr, die in een steen woonde welke door bisschop Friðrekr
gespleten werd.
ii. Kirkiu balkær Ipr.:
Gebod in het wetboek van Uppland:
ængin skal … a lundi ællr stenæ troæ.
iii. Noors volksgeloof:
Een starkt rå woont in een rots in de grond.
b. Eedsteen:
Men zweert een eed, staand op een steen:
i. Hœnsna-þóris saga:
Hersteinn die de gelofte deed iemand te doden.
ii. Gðr. III, 3:
Een eed bij de witte heilige steen.
iii. Hkr. I:
Óláfr Tryggvason houdt de húsþing vanaf een steen.
c. Kroningssteen:
De koning wordt gekroond, staand op een steen:
i. de Mora-steen in Zweden;
ii. de Danærygh in Denemarken (Viborg);
iii. Kelten:
(1) lia Fáil in Ierland;
(2) kroningssteen van Scone;
(3) Vergelijk de Griekse omphalos.
iv. Atharva Veda:
Initiatierite op een steen.
d. Koningssteen:
De koning verricht openbare handelingen, gezeten op een steen:
i. De koningszetel op Inglingehögen (in Värend, Zweden) is een kogelvormige steen met
zonnestralenmotief waarachter een bautasteinn als rugleuning:
ii. De Ægelnóðes stán bij de dingplaats van Hertfordshire.
iii. Commentaar:
Deze steen vertegenwoordigt twee typen heuveltronen:
(1) de koningstroon van waaraf de koning zijn politieke macht uitoefent;
(2) de graftroon op het voorouderlijk graf van waaraf de koning zijn religieuze plichten
vervulde. 
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e. Bruidssteen:
Onderzoek van John Meier (‘Untersuchungen zur deutschen Volkskunde und
Rechtsgeschichte, 1’):
i. De rechtssteen (zoals bovengenoemde stenen) is oorspronkelijk de deksteen van een
dolmengraf geweest, die ook aardvast (jordfest) genoemd wordt.
ii. De bruidssteen komt algemeen voor in Germaans gebied.
iii. Ceremonie van de bruidssteen:
De bruid gaat eerst op haar voorouderlijk graf staan en daarna op dat van haar
aanstaande echtgenoot, als teken van de overgang van een oud naar een nieuw
sibbeverband.
iv. India:
De bruid gaat op een steen staan.
v. (Dansende) ommegang rond een steen als alternatief voor de bestijging.
vi. Er is sprake van een IE gebruik.
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1.2.3 (§ 248) De heilige bron
a. Ontstaan van de verering van bronnen en rivieren:
1. De levenbrengende kracht en de geheimzinnigheid van bronnen en rivieren gaven aanleiding
tot verering.
2. Deze cultus is reeds IE.
b. Bron- en rivierverering bij de Germanen:
1. Reeds in de Bronstijd:
Vondst van Budsene Have (zie § 86).
2. Tacitus (Germania):
Strijd tussen Hermunduren en Chatten om een heilig water ‘waar men het dichtst bij de
hemel is en de gebeden door de goden het genadigst verhoord worden’.
3. Ammianus Marcellinus:
Idem strijd tussen Alamannen en Bourgondiërs.
4. Bron- en rivieroffers bij de
i. Alamannen (Agathias);
ii. Franken (Gregorius van Tours, Procopius);
iii. Saksen (Rudolf van Fulda);
iv. Willibrord die op Fositesland een bron aantrof waar men zwijgend water haalde.
5. Waarzeggerij bij bronnen en rivieren:
Door de mana van deze wateren kan men waarzeggen:
Plutarchus:
Vrouwen konden op grond van de bewegingen en geluiden van het water een voorspelling
doen.
6. Verbod op bron- en rivierverering in de Saksenwet van Karel de Grote.
7. Heilawāc (os.) of heilwæge:
i. Term voor een bijzonder heilzame bron.
ii. Het geloof in de kracht van het water uit deze bronnen bleef bestaan, maar werd
gekerstend.
iii. Zwijggebod tijdens het water halen.
iv. De bronnen hebben een verjongende kracht en zijn een
(1) iuncprunno (‘verjongingsbron’);
(2) quecprunno (‘levenbrengende bron’).
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1.2.4 (§ 249) De heilige boom
De verering van bomen speelt een belangrijke rol in de Germaanse godsdienst:
a. De Zuid-Germaanse bronnen:
Het belang van de boomverering blijkt uit de oppositie ertegen:
1. Landdag te Paderborn (785).
2. Brief van paus Gregorius I aan koningin Brunhilde.
3. Bonifatius velt de heilige eik bij Geismar, de robur Jovis (Vita S. Bonifatii (door Willibald)).
4. Boomverering is later gekerstend, bijv. door associatie met heiligen.
b. De Noord-Germaanse bronnen:
1. De huiselijke (private) boomcultus:
i. De bescherming verlenende en met kleine offergaven vereerde boom op het boerenerf
is
(1) no. tuntre, zw. vårdträd;
(2) linde of es;
(3) later: de zetel van de schutsgeest van de sibbe.
ii. De heilzame bomen geven aanleiding tot magische handelingen, zoals een ziek kind door
een ruimte tussen twee nabije bomen halen.
2. De openbare boomcultus:
i. Adam van Bremen:
De eeuwig groene, brede boom bij de tempel van Uppsala.
ii. Vergelijk Theophrastus:
De eeuwig groene plataan bij een bron in Gortyn (Kreta).
c. De religieuze betekenis van de heilige boom:
1. De mythe kent de wereldboom Yggdrasil (zie § 583).
2. De heilige bomen waren geen woonplaats van goden of geesten, maar waren heilig door hun
bijzondere karakter als symbool van levenskracht (groei) en hun verbondenheid met de
goden.
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1.2.5 Het heilige woud
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1.2.5.1 (§ 250-1) De Zuid-Germaanse bronnen t.a.v. het heilige woud
a. Tacitus:
1. De goden werden niet in een gebouw vereerd en waren niet antropomorf, wat getuigt van
de opvatting van de Germanen over de hoogheid van de hemel.
2. Ze wijdden wouden en bosjes aan de goden:
i. Semnonen:
Een woud waarin aan de regnator omnium deus geofferd werd (zie § 366).
ii. Nerthus-stammen:
Een rein woud (castum nemus), gewijd aan de godin Nerthus.
iii. Wezer-gebied:
Een woud, gewijd aan Hercules (silva Herculi sacra).
iv. Cherusci:
Germanicus vindt in het Teutoburger Woud de altaren waarop Romeinen geslacht
waren.
3. De heilige orakelpaarden werden in dergelijke bossen gehouden.
4. Civilis sluit een verdrag in een heilig woud (nemus) tijdens een feestmaaltijd (een heilig
maal) (specie epularum), waarbij dierenbeelden (ferarum imagines), die dienden als
legertekens, werden geplaatst (zie 1.4.10.1-1).
b. Terminologie van het heilige woud:
Het idee van het woud als heilige plaats is IE:
1. nimidas (os.), nemeton (gall.) ‘heilig woud’ (zie § 97):
Het duistere, geheimzinnige oerwoud wekt huivering (het mysterium tremendum) en
daarmee verering.
2. loo (nl.):
i. Varianten:
(1) laoh, loh (ohd.) ‘kreupelhout’, ‘woud’, ‘heilig woud’;
(2) leah, leag (oe.) ‘weide’, ‘heilig woud’;
(3) lucus (lat.) ‘heilig woud’.
ii. Oorspronkelijke betekenis van loo:
’open plek in het bos waar een cultus wordt verricht’:
(1) Vergelijk districtsnaam zw. Lysing: 1. ‘open plek’, 2. later: ‘dingplaats’.
(2) Op deze plaats werd vergaderd en de heilige maaltijd genuttigd; tevens werden hier
de dierentekens geplaatst.
(3) De orakelpaarden werden hier gehouden.
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1.2.5.2 (§ 250-2) De Noord-Germaanse bronnen t.a.v. het heilige woud
a. Namen van heilige bossen worden gekenmerkt door samenstellingen van een godennaam
+ -lundr of -viðr:
1. de. Frølund;
2. zw. Ullunda;
3. zw. Frösvi; dit betreft de huidige locatie Frösve < Fröswid ‘heilig woud’ of ‘heiligdom’,
Berends;
4. zw. Mjärdevi;
5. no. Forsetlund.
b. Ierland:
de Coill Tomair, een aan Thor gewijd eikenbos bij Dublin.
c. De godencultus in het woud is van late datum, getuige de naam van de god Forseti in
Forsetlund.
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1.2.6 De heilige grond van akker en weide
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1.2.6.1 (§ 251-1) Inleiding tot de heilige grond van akker en weide
a. De bewerkte grond werd als heilig ervaren, omdat de krachten der vruchtbaarheid hier
werkzaam waren.
b. De heilige akker stond daarom uitsluitend ten dienste van de goden om hun zegen te
verwerven.
c. Magnus Olsen (8) heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de theofore plaatsnamen,
de cultische plaatsnamen die verwijzen naar de heilige grond geassocieerd met de godencultus.
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1.2.6.2 (§ 251-2) Geschiedenis van de theofore plaatsnamen
M. Olsens onderzoek:
1. Begin van de jaartelling (zie 2.6.3-2.a):
a. Plaatsnamen, samengesteld met
i. -vin ‘weide’;
ii. -akr ‘akker’;
iii. -heimr ‘stamgebied’, bijv. þrándheimr;
b. en geassocieerd met een openbare godencultus voor de sibbegemeenschap van de streek.
2. Volksverhuizingstijd (400 – 600) (zie 2.6.3-2.b):
a. Plaatsnamen, samengesteld met
i. -heimr nu: ‘huis en erf’;
ii. -land, voorafgegaan door een godennaam:
(1) Frøisland;
(2) Ulland;
(3) Nerland;
b. en geassocieerd met de private godencultus van de enkele boerenhoeve.
3. Laatste periode van het heidendom (zie 2.6.3-2.c):
a. Plaatsnamen, samengesteld met
i. -vangr ‘veld’;
ii. -hof ‘(heidense) tempel’;
b. en geassocieerd met de openbare godencultus:
i. vooral in delen van Noorwegen;
ii. De plaatsaanduiding hofsvangr duidt op de nauwe relatie tussen tempel en heilige
grond.
iii. Commentaar Berends:
Vergelijk Hoffsvangen in Hoff, Østre Toten kommune, Oppland, Noorwegen.
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1.2.6.3 (§ 252) Commentaar op Olsens onderzoek aan theofore plaatsnamen
Olsens onderzoek is belangrijk, maar behoeft volgens De Vries correctie (zie § 564):
1. De relatieve chronologie is juist, maar alleen m.b.t. Noorwegen.
2. De situatie m.b.t. de cultus in Noorwegen is anders dan in Zweden en Denemarken:
a. Oudste periode (zie 2.6.2-1):
i. –akr in Noorwegen en Zweden;
ii. -vinr alleen in Noorwegen.
b. Volksverhuizingstijd (zie 2.6.2-2):
i. –heimr en –land vrijwel alleen in Noorwegen;
ii. –lund ‘bosje’ en –tun ‘huiserf’ vrijwel alleen in Zweden.
c. Laatste periode (zie 2.6.2-3):
i. –hof alleen in Noorwegen (zie § 269);
ii. –hörgr alleen in Zweden (zie § 267). Betekenis:
(1) ‘heiligdom’;
(2) ‘steenhoop’ als grens- of grafteken;
(3) ‘(heidens) altaar’.
iii. –vé vooral in Zweden, enige in Denemarken, niet in Noorwegen. Betekenis:
(1) ‘(heidens) heiligdom’;
(2) ‘godenwoning’.
3. Conclusie t.a.v. de theofore plaatsnamen:
a. De geschiedenis van de openbare en private cultusvormen is in Noorwegen en Zweden
verschillend en moet nader onderzocht worden.
b. Het gebruik plaatsen een theofore naam te geven, bestond al nauwelijks meer in de Vikingtijd op IJsland.
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1.3 Heilige hemellichamen en heilig vuur
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1.3.1 (§ 253) Inleiding tot de heilige hemellichamen en heilig vuur
Het vraagstuk van de verering van zon, maan en vuur bij de Germanen:
a. Caesar geeft andere informatie t.a.v. een dergelijke verering dan andere auteurs en de vraag
is waarom.
b. De Bellico Gallico VI, 21:
De Germanen vereren alleen de goden die ze zien en wier kracht ze als werkzaam ervaren, nl.
‘Solem (de zon) et Vulcanum (het vuur) et Lunam (de maan). Andere goden kenden ze niet eens
van horen zeggen’.
c. Caesar heeft ongelijk:
1. Alle andere auteurs inclusief Tacitus spreken hem tegen.
2. Germanen, ook uit de Bronstijd, kennen niet of nauwelijks maan- en vuurverering.
3. Caesar kon nauwelijks rechtstreeks informatie hierover verwerven.
d. Mogelijke oorzaken van Caesars misvatting:
1. Hij volgt de algemene antieke opvatting dat barbaren altijd zon- en maanvereerders waren.
2. Van Hamel:
Hij wist misschien dat Germanen ten overstaan van zon en maan de eed zwoeren. (Zwak
bewijs.)
e. Conclusie van De Vries:
1. Zon, maan en vuur waren niet de meest aanbeden godheden.
2. Ze worden wel vereerd.
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1.3.2 De zonnecultus
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1.3.2.1 (§ 254-1) Verering van de zon als hemellichaam
Bronnen:
1. Bronstijd:
a. rotstekeningen (zie § 78);
b. Trundholmer wagen (zie § 80 en § 81) en andere vondsten.
2. Romeinse tijd:
a. Caesar (zie 1.3.1);
b. Tacitus (Annales):
De Amsivariër Boiocalus bezweert de zon en het gesternte.
3. Procopius (De Bello Gothico) (6e eeuw):
In Thule (= Scandinavië) betreedden de bewoners 35 dagen na de zonnewende een berg om de
zon voor het eerst te zien opkomen. Daarna vieren ze een feest ter ere van de nieuwe zon, uit
vreugde omdat ze bang waren dat ze niet zou verschijnen.
4. Volksgebruik in Noorwegen:
Boteroffers op het dak dat beschenen wordt door de nieuwe zon in het voorjaar.
5. Plaatsen die verwijzen naar de zonnecultus, zoals Solbjorg.
Commentaar Berends:
Solbjorg als plaats bestaat niet, wel bijv. Solberg en Solbjør.
6. Angelsaksische wet van Knut de Grote:
Men vereerde de heidense goden, de zon en de maan, vuur en rivier, water, bronnen en sterren
en bomen van een of andere soort.
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1.3.2.2 (§ 254-2) Verering van de zon als godin
De zon wordt ook als persoonlijke, vrouwelijke godheid beschouwd en vereerd:
1. De Noord-Germaanse bronnen:
Snorra Edda:
a. de godin Sól (‘zon’);
b. de zonnepaarden:
i. Árvakr (‘vroegwakker’);
ii. Allsviðr (‘zeer snel’);
iii. Skínfaxi (‘schijnmaan’ (dus de manen van het paard)), de dagzijde van de zon;
iv. Hrímfaxi (‘rijpmaan’), de nachtzijde van de zon.
c. Voordat de zon tijdens de Ragnarök wegzinkt, baart ze een dochter.
2. De Zuid-Germaanse bronnen:
a. Tweede Merseburger toverspreuk:
de godin Sunna (‘zon’).
b. Beda (De temporum ratione):
Eastur-mōnath (april) is genoemd naar de godin Eostra.
c. ohd. plur. ōstarūn (het paasfeest):
Sing. ōstara is volgens Grimm de godin (zie 1.3.2.3).
d. Commentaar van De Vries:
De godin kan ook naar het feest genoemd zijn.
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1.3.2.3 (§ 254-3) De verbreiding van de zonnecultus van Ostara
1. Oorspronkelijk kende heel Zuid-Germanië de verering van Ostara-Eostra tijdens het lentefeest
(d. Ostern, eng. Easter).
Later verbreidde de term Pasen (e.a.) zich vanuit Keulen over Noord-Duitsland.
2. De
a.
b.
c.
d.

verering van Ostara-Eoastra is IE, vergelijk:
Uṣas (skt.);
Eos (gr.);
Aurora (lat.);
Aušra (lit.).

3. Volksgebruiken:
Deze wortelen in een oude zonnecultus:
a. Ostara is
i. de nieuwe lentezon;
ii. schenkster van groei en vruchtbaarheid.
b. De paasvuren (d. Osterfeuer) in Noord-Duitsland, Nederland en Jutland.
c. Brandende wielen werden van een heuvel afgerold als symbool van de nederdaling van de
zon uit de hemel.
d. Het geloof dat de zon vreugdesprongen maakt.
e. Schijfschieten.
f. Ringsteken.
g. Balspel.
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1.3.3 (§ 255-1) De maancultus
Er zijn slechts weinig bewijzen voor de verering van de maan; de maan had wel een bijzondere rol:
1. De aandacht voor de schijnfasen van de maan is ouder dan de onveranderlijke zon.
2. Het lunaire jaar is ouder dan het solaire.
3. De nl. Klopnachten (d. Zwölfnächte, skt. dvādaśāha) vulden de leemte tussen het maanjaar en
het zonnejaar en waren daarom een feesttijd.
4. De lunaire maand is belangrijk voor cultische feesten, bijv. nieuwe maan als begin van het
offerfeest.
5. De maan is belangrijk voor de tijdrekening:
a. Etymologie:
De IE woorden voor ‘maan’ en ‘maand’ gaan terug tot IE wortel *mē ‘meten’:
i. de maan:
(1) germ. *mēna:
(a) got. mēna;
(b) on. máni;
(c) oe. ofr. mōna;
(d) os. ohd. māno;
(2) gr. μηνη;
(3) operz. māha, mperz. mâh-, av. måŋha; De Vries geeft “av. mēh-“;
(4) lit. mėnuo (De Vries schrijft mānuo);
ii. de maand:
(1) got. mēnōþs;
(2) on. mánaðr;
(3) oe. mōnað;
(4) ofr. mōnad;
(5) ohd. mānōd.
b. Mythologie van de maan:
De goden schenken de maan t.b.v. de tijdrekening:
i. Ze geven de nacht en de maan namen ‘t.b.v. de jaartelling’ (at ártali).
ii. Maan en zon draaien aan de hemel rond voor de jaartelling.
iii. In de alfenwereld heet de maan Ártali.
iv. Beda:
De maand heet zo omdat ze samenhangt met de loop van de maan, waarmee men de
tijd rekent.
v. Maanmythen zijn jong en van weinig belang.
6. Men schonk aandacht aan de stand van de maan:
a. Ariovistus wil niet vechten omdat het nieuwe maan was.
b. De Germaanse dingvergadering vond plaats tijdens wassende of volle maan.
c. Belangrijk motief in volksgeloof en –gebruik.
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1.3.4 (§ 255-2) De verering van sterren
Verering van sterren is niet bekend, maar wel mogelijk:
1. Helden worden als ster aan de hemel geplaatst:
Aurvandils tá (zie § 432).
2. Orion, Venus en de Poolster werden misschien vereerd.
3. Nl. Woenswagen (‘Grote Beer’) duidt op associatie met het Wodansgeloof (zie § 382).
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1.3.5 De vuurcultus
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1.3.5.1 (§ 256-1) Inleiding tot de vuurcultus
a. De Germanen kenden wel verering van het vuur, m.n. het haardvuur en de jaarvuren, maar
geen vuurgod.
b. Schriftelijke bronnen:
1. Caesar:
Verering van Vulcanus.
2. Noord-Germaanse mythologie:
Loki is geen vuurgod (§ 508).
3. Wetboek van koning Knut de Grote:
Verbod op de verering van de afgoden, zon, maan, vuur en rivier.
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1.3.5.2 (§ 256-2) Het huiselijk haardvuur
a. IE bronnen:
1. Verering van het huiselijk vuur is algemeen IE.
2. IE verdeling van de termen ‘heilig vuur’ en ‘profaan vuur’:
i. heilig vuur:
(1) skt. agni;
(2) lat. ignis;
(3) lit. ugnis;
ii. profaan vuur:
(1) gr. πυρ;
(2) umbr. pir;
(3) ohd. fiur.
3. Commentaar van De Vries:
i. Het is niet bekend waarom de profane term de overhand heeft gekregen, hoewel de
vuurverering bleef.
ii. De Germanen moeten, gezien de IE achtergrond, een vuurcultus gekend hebben.
b. De volkskundige bronnen:
Het vuur in de huiselijke haard is heilig:
1. Verbod op verontreiniging van het vuur.
2. Offers van etensresten, melkvel, meel e.d. in het vuur.
3. Vuuroffers houden verband met de vooroudercultus:
i. Het vuur is de plaatsvervanger van de voorouder.
ii. Het vuur wordt gedoofd bij de dood van de huisheer.
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1.3.5.3 (§ 256-3) De jaar- en noodvuren
1. De jaarvuren werden geassocieerd met de tijdrekening:
a. Tijdens het midwinterzonnewendefeest werd het sibbehaardvuur gedoofd en weer
aangestoken (met het Jul-blok), misschien met vuur uit de stamhaard.
b. De Germanen kenden geen vuurwachteressen, zoals de Vestaalse maagden.
c. Ook andere jaarvuren zijn bekend (zie § 316).
2. De noodvuren werden geassocieerd met ziekten:
a. Definitie:
Een noodvuur is een vuur dat ziekten moet verdrijven d.m.v. reiniging en het schenken van
zegen.
b. Betekenis:
Het noodvuur (= ‘wrijfvuur’) wordt ontvlamd door wrijving van het hout:
i. Etymologie:
(1) nl. noodvuur, os. nōdfiur, oe. niedfyr < germ. *neu- ‘wrijven’, verg. got. bnauan,
on. núa (e.a.);
(2) no. naueld of rideld, zw. dial. vrideld.
ii. Indiculus:
fricato ligna – id est nodfyr.
iii. Karlmanns capitularium (742):
sacrelegos ignes, nl. de heilige noodvuren.
c. Gebruik:
De reiniging wordt verricht door over het vuur te springen of het vee erdoor te drijven.
d. Heiligheid van het noodvuur:
i. Andere vuren moesten gedoofd worden.
ii. Het huiselijk vuur werd opnieuw ontstoken met een vonk uit het noodvuur.
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1.4.1 (§ 257-1) Inleiding tot heilige dieren en voorwerpen
Dieren die in relatie staan tot de cultus, zijn heilig:
1. Paard:
Freyr en Odin.
2. Bok:
Thor.
3. Ram:
Heimdallr.
4. Raaf:
Odin.
5. Kat:
Freyja.
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1.4.2 (§ 257-2) De huisdierenoffercultus
De Indo-Europeanen offerden gewoonlijk alleen huisdieren:
1. skt. grāmyāh ‘(dier) betrekking hebbend op het dorp’.
2. Germaans:
a. ohd. zebar ‘offerdier’, d. Ziefer;
b. d. Ungeziefer, dieren die ongeschikt waren voor het offer;
c. on. tívur duidt niet op offerdieren.
3. gr. δειπνον ‘maal’, misschien etymologisch verwant met zebar:
het offermaal waarvan de god een deel krijgt.
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1.4.3 (§ 257-3) De slangencultus
1. Bronstijd:
Afbeeldingen van slangen in rotstekeningen en scheermessen:
a. Associatie met een chtonische vruchtbaarheidscultus.
b. Kronkelende slangen die eindigen in een paardenkop, m.n. een slangenpaard dat de
zonneschijf trekt.
2. Historische tijd:
Vita Barbati:
De Langobarden vereerden bestiae simulacro, quae vulgo vipera nominatur.
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1.4.4 (§ 257-4) De berencultus
a. De houding t.o.v. de beer:
Bij de Germanen bestond religieuze vrees voor de beer:
1. De IE naam voor de beer (skt. ṛkṣa, gr. αρκτος, lat. ursus) ging bij de Germanen verloren.
2. De geruststellende bijnaam ‘beer’ = ‘de bruine’ verving deze.
3. Bij alle arctische volken en waarschijnlijk bij de Germanen bestond een zoenceremonie na
het doden van een beer.
b. De berencultus als vegetatiecultus:
1. Hincmar van Reims verbood de ‘schandelijke berenspelen’.
2. Tübingen (omg.):
Doding en begrafenis van de vastenavondbeer.
3. Zweden:
Bruiloftsspel met beer.
4. Denemarken:
Tijdens het Mei-feest wordt een beer rondgeleid en uitgehuwelijkt aan de ‘gemalin’.
c. Tegenwoordig volksgeloof:
1. Veel eigennamen met ‘beer’: Björn, Bjarni, Ásbjörn, þorbjörn.
2. Motief van de seksuele verhouding tussen een beer en een vrouw die een kind voortbrengen:
i. verhaal van Böðvarr bjarki;
ii. northumbr. Beorn Beresun;
iii. het sprookje van de berenzoon.
d. Relatie tussen de beer en de goden:
1. Odin en de beer:
i. Jalfaðr is een naam voor (zie § 384):
(1) een beer;
(2) Odin.
ii. Odin wordt geassocieerd met de berserkers (zie § 310).
2. Thor en de beer:
Björn is de bijnaam van Thor.
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1.4.5 (§ 257-5) De hertencultus
a. Archeologische en historische bronnen:
1. Bronstijd:
Zweedse rotstekeningen met herten.
2. IJzertijd:
i. cultuswagen van Strettweg;
ii. hoorn van Gallehus met de Keltische god Cernunnos met verwijzing naar zonnecultus.
3. Vita Aureliani (door Flavius Vopiscus):
wagen, bespannen met vier herten, die toebehoorde aan de koning de Goten (274 na Chr.).
4. Hertenspelen in het volksgebruik:
i. Faeröer:
reisa hjört;
ii. IJsland:
hindarleikur (een vikivaki-spel);
iii. Noorwegen en Denemarken:
hindeleg;
iv. Homilia de Sacrilegiis (8e eeuw):
verbod op het cervulum-facere-spel.
b. Mythologie van het hert:
1. Het hert Eikþyrnir knaagt aan de wereldes (zie § 574).
2. SnE:
Freyr verslaat Beli m.b.v. een hertengewei (zie § 459).
3. Sólarljóð:
Er is sprake van een zonnehert.
4. Bēowulf 78:
De koningshal te Hleiðr heette Heorot (misschien wegens de hertengeweien op de gevel).
5. Sutton Hoo:
Koningsstandaard met hertenfiguur (ca 650).
6. Odin heette Elgr.
7. Commentaar:
Bugge en De Vries vermoeden dat het hertengewei een koningsembleem was.
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1.4.6 De paardenoffercultus
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1.4.6.1 (§ 258-1) De paardenoffercultus in de prehistorie
1. De paardenoffercultus is IE:
a. Het Aśvamedha-offer in India is een vruchtbaarheidscultus:
i. Offertijd: lente.
ii. Het paard moest zijn:
(1) jong;
(2) onbereden;
(3) wit of gevlekt;
(4) zijn botten moesten heel blijven (zie § 289).
iii. Seksuele cultushandelingen.
b. De Altaïsche en Oegrische volken kennen eenzelfde paardenoffercultus (zie § 565).
2. Het paardenoffer in de Germaanse steentijd:
a. Ulltorpå:
vondst van een paard.
b. Hunebedgraven met paardenresten.
3. De paardencultus in de Germaanse Bronstijd:
a. De zonnewagen uit het Trundholm-moeras, getrokken door een paard (zie § 80).
b. Rotstekeningen:
paarden in relatie tot een cultushandeling.
c. Scheermessen:
idem.
d. Afbeeldingen van een slangenpaard (zie 1.4.3-1.b).
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1.4.6.2 (§ 258-2) De paardenoffercultus na het begin van de jaartelling
1. Bracteaten met Germaanse ruiterfiguur die in de plaats kwam van de keizerbuste.
2. Runeninscripties met afbeeldingen:
Deze tonen het magisch-religieuze karakter van het paard (zie § 228, en § 383 voor de Odincultus).
3. Christelijk verbod op het eten van paardenvlees:
a. De Germanen aten het vlees van het heilige paard tijdens het offermaal.
b. Kristn. 12:
Op IJsland werd het verbod hierop niet doorgevoerd.
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1.4.6.3 (§ 258-3) De paardenoffercultus in de Oud-Noorse overlevering en
vondsten
1. Het paardenoffer:
a. Het offerfeest te Uppsala:
In de bomen van het heilige woud werden mensen, honden en paarden opgehangen.
b. Koning Hákon eet paardenvlees tijdens het offerfeest in Trondheim.
c. Resten van paardenoffers tijdens een dodencultus in Viking-graven.
2. De
a.
b.
c.
d.

paardencultus:
Het paard, gewijd aan Freyr (zie § 460).
Völsi-cultus in Noorwegen (zie § 473).
In Noorwegen werden paarden van een rýsseberg naar beneden gestort.
Het paard, gewijd aan Odin:
het achtbenige paard Sleipnir dat zowel met een zonnecultus als een dodencultus
verbonden is (zie § 383).
e. Voorstellingen van paardachtige wezens:
i. het driebenige dodenpaard;
ii. de Zweedse bäckahästen;
iii. twee paardenkoppen als gevelversiering op Saksische boerenhoeven.
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1.4.6.4 (§ 258-4) De Germaanse paardenspelen
1. Zweeds volksgebruik:
De Staffan-rit (zie § 335).
2. Bronstijd:
Kivik-grafheuvel met afbeeldingen van paarden (zie § 84).
3. Synode te Cleveshoe (Engeland, 747):
Gedurende drie dagen voorafgaande aan Hemelvaartsdag mochten er geen spelen,
paardenrennen of maaltijden gehouden worden.
4. De wagenren met paarden is IE, getuige de paardenspelen in Griekenland, Rome en India.
5. IJsland:
De hestaþing, een paardengevecht, heeft geen rituele betekenis.
6. Conclusie van De Vries:
De paardenspelen komen voort uit een IE, waarschijnlijk met de zonnecultus verbonden rite.
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1.4.7 (§ 259) De zwijnenoffercultus
1. Zuid-Germanië:
ohd. friscing (lat. hostia, victima, holocaustum ‘offerdier, brandoffer’): de big in de offercultus
van de Franken en de Alamannen.
2. Noord-Germanië:
on. sonargöltr:
a. Betekenis:
i. ‘het leidende beerzwijn’;
ii. vgl. lang. sonorpair.
b. Het leidende everzwijn van de kudde werd
i. gekozen als offerdier;
ii. gebruikt als weergeld voor de dood van iemands zoon.
c. Functie van het zwijnenoffer of sonarblót:
i. Onderdeel van de eedaflegging (een eedoffer):
Men raakt de haren van het zwijn aan (Hervarar saga en Homerus).
ii. Het diende om kennis te vergaren (een mantisch offer).
d. Karakter van de zwijnencultus:
Het everzwijn vertegenwoordigt de macht de vruchtbaarheid:
Associatie met de Freyr-cultus en het Jul-feest (zwijnvormig gebak).
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1.4.8 De rundercultus
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1.4.8.1 (§ 260-1) Het ontbreken van een koeiencultus bij de Germanen
Kerényi (‘Die antike Religion’):
a. In het MZ-gebied bestond een vegetatiecultus, gericht op de koe als voedselproducerend dier en
een godheid die gedood werd.
b. De
1.
2.
3.

Germanen kenden een dergelijke cultus waarschijnlijk niet:
De koeien die de Nerthus-wagen trekken, zijn trekdieren (zie § 319).
De oerkoe Auðumla speelt een rol in speculaties over de schepping (zie § 574).
Hkr. I:
Koning Ögvaldr zou een koe vereerd hebben.
4. Ragn. 9:
De verschrikkelijke koe Sibilia is fantasie.
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1.4.8.2 (§ 260-2) De stierenoffercultus
1. De
a.
b.
c.
d.
e.
f.

niet-Germaanse gebieden:
Egyptische stierencultus;
Egeïsche stierencultus;
stierencultus van Dionysos;
stierencultus van Mithras;
de Gallische taruos trigaranus (onduidelijk);
Bepaalde runderen zijn uitgesloten van het offer:
i. de ploegstier in Griekenland en Rome;
ii. de koe (aghnya ‘die niet gedood mag worden’) in India.

2. Zuid-Germanië:
a. Bronstijd:
de bronzen stier van Treuenbrietzen.
b. Plutarchus (Vita marii):
een verdrag tussen Romeinen en Kimbren boven een metalen stier (onbetrouwbaar bericht).
c. Graf van Childerik te Doornik:
gouden stierenkop met negen-spakig rad tussen de hoorns (geen cultusobject).
d. Brief van paus Gregorius aan Mellitus:
De Angelsaksen kenden het stierenoffer.
e. Karolingisch hofgedicht (777):
De Saksen kenden stierenoffers op altaren.
f. Sutton Hoo:
vier stierenkoppen op de koningsstandaard.
3. Noord-Germanië:
In Scandinavië bestond de stierencultus:
a. De term blótnaut ‘offerrund’ betekent
i. een stier aan wie geofferd wordt;
ii. de offerstier zelf.
b. Gautr. 6:
Rennir uit Jæderen vereert stieren.
c. Flat. I:
Hárekr uit Trondheim vereert stieren.
d. Egs. 65:
De overwinnaar offert een stier die blótnaut heet.
e. Heiðarvíga saga 14:
Víga-Styrr offert twee stieren als zoenoffer om wraak tegen te gaan.
f. Hkr. I:
Koning Dómaldi in Uppsala offert ossen om de hongersnood tegen te gaan.
g. Glúm. 9:
Offer van een os aan Freyr.
h. Skaldenpoëzie:
Een stier heeft als heiti ‘freyr’.
i. Namen van Odin die op een stierencultus wijzen:
i. Jörmunr;
ii. Sviðurr;
iii. Sveigðir.
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1.4.9 (§ 261) De offercultus van schapen en geiten
1. Het schaap:
De term sauðr (‘schaap’) verwijst naar een offercultus:
a. got. sauþs ‘offer’.
b. sauðr is verwant met on. sjóða, ohd. siodan ‘zieden, koken’, nl. van het offervlees.
c. Guta saga:
De dingleden heetten suþnautar (‘offergenoten’), omdat ze gezamenlijk hun offer
bereidden.
2. De ram:
a. Bronstijd:
de ram van Jordansmühl (zie § 71).
b. Ljósvetninga saga 4:
Men spreekt over een ramsoffer en dat handen met bloed rood gemaakt werden.
c. De ram is aan Heimdallr gewijd (zie § 493).
d. Commentaar van De Vries:
Misschien hoorde het ramsoffer bij de opening van het ding.
3. De bok:
De Germanen kenden het bokkenoffer:
a. Het bokkenoffer is IE en de bok is gewijd aan
i. Indra;
ii. Zeus;
iii. Jupiter;
iv. Donar-Thor.
b. Snorra Edda:
Mythologisering van het bokkenofferritueel (zie § 289).
c. De Langobarden offerden een bok onder gezang.
4. De geit:
Geitenoffers zijn niet bekend, wel herinneringen aan een vruchtbaarheidsmythe:
a. Later volksgebruik:
Verwijzing naar een geitenoffer.
b. Heidense tijd:
De geit Heiðrún wordt geassocieerd met het Walhalla (zie § 585).
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1.4.10

Heilige voorwerpen
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1.4.10.1
(§ 262) Veldtekens met afbeelding van een dier als heilige
voorwerpen
1. Tacitus (Germania en Historiae):
De Germanen haalden dierenbeelden uit hun bossen en droegen ze mee in de strijd.
2. Slangenbeelden als veldtekens:
a. Zuil van Traianus toont een slang op een staf.
b. Vita Barbati (zie 1.4.3-2).
c. Purperen slangen op banieren in Stilicho’s leger.
3. Ravenafbeeldingen op banieren:
a. Saxon Chronicles (878).
b. Orkneyinga saga.
c. Tapijt van Bayeux.
4. Conclusie:
De teksten wijzen op een goddelijke wijding van de banier en de cultische betekenis ervan.
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1.4.10.2

(§ 263) Wapens als heilige voorwerpen

a. De Germanen vereerden wapens:
1. Prehistorie (zie § 71 en § 85).
2. Ammianus Marcellinus:
i. De Quaden zwoeren op hun zwaarden.
ii. De Alanen en Scythen vereerden hun zwaarden.
b. Wapens hadden een magisch-religieuze betekenis (zie § 208):
1. Thor en zijn hamer Mjöllnir;
2. Odin en zijn speer Gungnir;
3. Freyr en zijn zwaard;
4. Ullr en zijn boog.
c. Volksnamen met verwijzingen naar wapens:
1. Secgan;
2. Rondingas;
in Widsið
3. Sweordweras;
4. Saxones;
5. Franci.
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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
Ælfrīc
Agathias
Alamannen
Alanen
Allsviðr
Altaïsche
Ammianus Marcellinus
Angelsaksen
Angelsaksische
Amsivariër
Ariovistus
Ártali
Árvakr
Atheense
Auðumla
Bayeux

Aurora
Aurvandils
Aušra
Walter Baetke
Dublin
Baldr
heilagt tafn
Beda
Beorn Beresun
Blótnaut
Böðvarr bjarki
Boiocalus
Bonifatius
Bonn
koningin Brunhilde

Adam (3) van Bremen = Adam (3) Bremensis (Germ.) (auteur)
[Adam van Bremen, Adam Bremensis]
Ælfrīc van Eynsham = lat. Alfricus Grammaticus = Elfricus (Germ.)
(abt, 955 - 1010)
[Aelfric]
Agathias Scholasticus = gr. Agathias Scholastikos (Αγαθιας
Σχολαστικος) (Gr.) (auteur)
Alamanni = Alamannen (Germ.) (volk), Alamannisch [Alemannen,
Alemanni]
Alanen = gr. Alanoi (Αλανοι) = lat Alani (Ir.) (volk)
Allsviðr (Germ.) (zonnepaard)
[Allsvidr]
Altaïsch (gemeenschap van talen)
Ammianus Marcellinus (L/R) (auteur)
Angelsaksen (Germ.) (volk), Angelsaksisch
Angelsaksen (Germ.) (volk), Angelsaksisch (voor de taal zie
Engeland: Oud-Engels, Angelsaksisch (oe.))
Ansibarii = gr. Ανσιβαριοι = Amsivariërs = Ampsivariërs (Germ.)
(volk)
Ariovistus (Germ.) (koning)
Ártali (Germ.) (maan)
[Artali]
Árvakr (Germ.) (zonnepaard)
[Arvakr]
Athene = lat. Athenae = gr. Athenai (Αθηναι) = ngr. Athina (Αθηνα
(2)) (Gr.) (topogr., Attica), Atheens, Athener
Auðumla (Germ.) (myth. koe)
[Audumla]
Augustodurum (1e eeuw v.Chr.) = Civitas (10) Baiocassium (400) =
Baiocae (410) = Baius (1086) = Baieus (1155) = mod. Bayeux
(Frankr.) (topogr., tNWv Caen, dép. Calvados, Normandië)
[Civitas Baiocassium, Civitas Boiocassium]
Aurora (L/R) (godin)
Aurvandill (2) (Germ.) (myth. fig.)
Aušra (Lit.) (godin)
[Aushra]
Baetke, Walter (auteur)
Baile (2) Átha Cliath = Dublin (Ierl.) (topogr., Co. Dublin = Baile
Átha Cliath, Laighin)
[Baile Átha Cliath, Baile Atha Cliath]
Baldr (Germ.) (god)
Baldr: ‘Heilagt tafn’ (Germ.) (god)
Beda Venerabilis (Eng.) (auteur)
Beorn Beresun (Eng.) (sagenfig.)
Blótnaut (Germ.) (offerstier)
[Blotnaut]
Böðvarr Bjarnarson: ‘bjarki’, ~; nl. Bodvar Beertje (Germ.)
(sagenfig.)
[Bodvarr Bjarnarson, Böðvarr Bjarki, Bodvarr bjarki]
Boiocalus (Germ.) (koning)
Bonifatius = Bonifacius = (geb. naam) Wynfrið (ASaks.)
(missionaris)
[Wynfrith]
Bonna = mod. Bonn (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, NoordrijnWestfalen)
Brunhilde (Frankr.) (koningin)
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Budsene Have
Bugge
Bourgondiërs
Caesar
Cernunnos
Chatten
Cherusci
Childerik
Kimbren
Civilis
Cleveshoe
Coill Tomair
Keulen

Koblenz
Deense
Denemarken
Vandalen
Dionysos
Danparstaðir
Dómaldi
Donar
Thor
Björn is de bijnaam van Thor
þur
Noord-Duitsland
Oud-Hoogduits
Egeïsche
Egyptische

Eikþyrnir
Engeland
Scandinavisch deel van Engeland
Angelsaksische term
Oud-Engels
Enøberg
Eos (gr.)
Faerøer
Oegrische volken

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
Caesar (1), Gaius Julius (L/R) (auteur, mil. leider)
[Gaius Julius Caesar]
Cernunnos (Kelt.) (god)
Chatti = Catti = Chatten (Germ.) (volk)
Cherusci = Cherusken (Germ.) (volk)
Childerik I = lat. Childericus (Germ.) (koning)
Cimbri = Kimbren (Germ.) (volk), Kimbrisch
Civilis, Julius (Germ.) (mil. leider)
Cloveshoo = Cloveshoe = Clovesho = Cloveshoh = Cloveshoch =
Clofesho = Clovesham = Cleveshoe (Eng.) (topogr., onbekende
locatie)
Coill Tomair (Ierl.) (vrm. woud, bij Dublin = Baile (2) Átha Cliath,
Co. Dublin = Baile Átha Cliath, Laighin)
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]
Confluentes, ad = mod. Koblenz (Du.) (topogr., kriesfreie Stadt,
Rijnland-Palts)
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Denemarken: Oost-Denen: oe. Heardingas = on. Haddingjar = lat.
Hasdingi = gr. Hastiggoi (Άστιγγοι) = nl. Vandalen (Germ.) (volk)
Dionysus (1) = gr. Dionysos (Διονυσος) (Gr.) (god) Dionysisch
Dnjepr = on. Danpar = gr. Borysthenes (Βορυσθενης) = Danapris
(Δαναπρις) = lat. Danaper = russ. Dnepr = wit-russ. Dnyapro = ukr.
Dnipro (Eur.) (rivier, Rusl., Wit-Rusl. en Oekraïne)
Dómaldi = Dómaldr Vísbursson (Germ.) (koning)
[Dómaldi Vísbursson, Domaldi Visbursson, Domaldr Visbursson]
Donar (Germ.) (god)
Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)
[Thorr]
Donar: Thor: ‘Björn’ (2) (Germ.) (god)
[Bjǫrn, Bjorn]
Donar: Thor: þur (runeninscr.) (Germ.)
[Thur]
Duitsland, Noord- = Neder-Duitsland, Nederduits
Duitsland, Zuid-: Oud-Hoogduits (ohd.)
Egeïsche Zee = gr. Αιγαιος Πελαγος = turk Ege Denizi (Eur.-Azië)
(zee tussen Griekenland en Turkije)
Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk.
Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.)
(land), Egyptisch, Egyptenaar
Eikþyrnir (Germ.) (myth. hert)
[Eikthyrnir]
Engeland = eng. England (Eur.-Eng.) (vrm. koninkrijk en rijksdeel),
Engels, Engelsman
Engeland, Scandinavisch
Engeland: Oud-Engels, Angelsaksisch (oe.)
Engeland: Oud-Engels, Angelsaksisch (oe.)
Enøberg (No.) (berg, onbekend)
Eos (Ηως (e.var.)) (Gr.) (godin)
Faeröer (nl.) = faer. Føroyar = de. Færøerne (Eur.) (autonoom
land binnen het Kon. Denemarken), Faerøerder, Faerøers
Fins-Oegrisch (gemeenschap van talen, nl. Fins, Laps, Estisch,
Hongaars)

Oud-Germaanse religie

Forsetlund
Forseti
Fositesland
Franci
Franken
Frankische
Freberg
Freyja
Friðrekr
Friese
Freyr
Fröberga
Frøisland
Frølund
Frösve
Gallehus
Gallische
Geismar
Germanicus
Germanen
Zuid-Germaanse

Zuid-Germanië

West-Germaanse
Glavendrup
Gortyn

Goten
Gotisch
Gregorius I
paus Gregorius
Gregorius van Tours

Forsetlund (No.) (huisloc., tOv Manstad, Fredrikstad kommune,
Østfold)
Fosite: Forseti (2) (Germ.) (god)
Fositesland (Noordzee) (eiland)
Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank
Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank
Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank
Freberg (No.) (huisloc., tNOv Sandefjord (stad), Sandefjord
kommune, Vestfold)
Freyja (Germ.) (godin)
Friðrekr (IJsl.) (bisschop)
[Fridrekr biskup]
Friesland = fr. Fryslân (Ne.) (1. prov., 2. hist. gebied van Schelde
tot Wezer), Fries (adj.)
Frō: Freyr (Germ.) (god)
Fröberga (Zw.) (huisloc., div. locaties in Södermanland (2),
Vástmanland (2), Örebro, Östergötland (2))
Frøisland = Frøysland (No.) (huisloc., Torpa = Nordre Land
kommune, Oppland)
Frølund (De.) (topogr., bij Herning, Jutland)
[Frolund]
Frösve (Zw.) (topogr., tNv Skövde (stad), Frösve, Skövde kommun,
Västra Götaland)
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
Geismar (Du.) (topogr., tZWv Kassel, kr. Eichsfeld, Hessen)
Germanicus Julius Caesar (L/R) (mil. leider)
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-: West-Germanië (Germ.) (gebied met volken vlgs
cult.-ling.-geogr. maatstaven), West-Germaans, West-Germanen
Glavendrup (De.) (topogr., in Nordfyns Kommune, ZuidDenemarken)
Gortyn = Gortys = Gortyna (Γορτυν = Γορτυς = Γορτυνα) = gr.
(Steph. v. Byz.) Larissa (Λαρισσα) = lat. Cremnia = gr. (Steph. v.
Byz.) Kremnia (Κρημνια) (Gr.-Kreta) (archeol. site, tNWv Agioi
Deka en tOv Ampelouzos, Z-Midden-Kreta)
Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk),
Gotisch, Goot
Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk),
Gotisch, Goot
Gregorius (1) I de Grote (Chr.) (paus)
[Gregorius I, Gregorius de Grote]
Gregorius (1) I de Grote (Chr.) (paus)
[Gregorius I, Gregorius de Grote]
Gregorius (3) van Tours = Georgius Florentius Gregorius (GalloRom.) (bisschop en auteur)
[Gregorius van Tours]
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Griekenland
Griekse
Grimm
Hákon
Van Hamel
Haraldr hárfagri

Hárekr
Heimdallr
Helgafell
naam Helgi
Hercules
Herculi
Hermunduren
Hersteinn
Hertfordshire
Hincmar van Reims
Hleiðr
Hlöðr
Hoff,
Hoffsvangen
Hofgarða-Refr
Homerus
Hrímfaxi
Hrollaugr
Ierland
IJslandse
India
IE [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
IE. [voorafgegaan door een spatie]
IE: [voorafgegaan door een spatie]

Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
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)
Hákon (1) Haraldsson: ‘góði’, ~; nl. Hakon de Goede (Germ.)
(koning)
[Hákon Haraldsson, Hákon Haraldzson,
Hakon Haraldsson, Hákon góði, Hakon godi]
Hamel, Anton Gerard van (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]
Hárekr (1) (þáttr þorsteins uxafóts, Flat. I, 261) (Germ.)
(sagenfig.)
[Harekr]
Heimdallr (Germ.) (god)
Helgafell (IJsl.) (berg, tZv Stykkishólmur op het schiereiland
þórsnes, Vesturland)
Helgi (1) (Germ.) (alg. naam van vooral Deense koningen)
Hercules (2) (L/R benaming van een Germ. god)
Hercules (2) (L/R benaming van een Germ. god)
Hermunduri - Hermonduli (e.var.) = nl. Hermunduren (Germ.)
(volk)
Hersteinn Blundketilsson (Hœnsna-þóris saga) = Hersteinn
þorkelsson (Íslendingabók) (Germ.) (sagenfig.)
[Hersteinn Thorkelsson]
Hertfordshire (Eng.) (county, O-Engeland)
Hincmar van Reims = frans Hincmar de Reims = lat. Hincmarus
Remensis (Frankr.) (bisschop)
Hleiðr = Hleiðargarðr = mod. Gammel Lejre (De.) (archeol.
site/topogr., Lejre Kommune, Seeland)
[Hleidr, Hleidargardr]
Hlöðr Heiðreksson (Germ.) (sagenfig.)
[Hlǫðr Heiðreksson,
Hlodr Heidreksson]
Hoff (No.) (topogr., tNOv Lena, Øst-Toten kommune, Oppland)
Hoffsvangen (No.) (locatie (vrm. dingplaats) bij de kerk van Hoff,
tNOv Lena, Øst-Toten kommune, Oppland)
Hofgarða-Refr Gestsson (Germ.) (auteur)
[Hofgarda-Refr Gestsson]
Homerus = gr. Homeros (Όμηρος) (Gr.) (auteur), Homerisch
Hrímfaxi (Germ.) (myth. paard)
[Hrimfaxi]
Hrollaugr Rögnvaldsson (Germ.) (koning) [Hrollaugr R ǫgnvaldsson,
Hrollaugr Rognvaldsson]
Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land), Iers,
Ier
[Eriu]
IJsland = Ísland (Eur.-IJsl.) (land), IJslands, IJslander
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)
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IE,
Indo-Europeanen
Indra
Ingólfr
Jæderen
Jalfaðr
Jordansmühl
Jupiter
regnator omnium deus
Jutland
Karel de Grote
Karlmann
Keltische
Kerényi
Kivik
Knut de Grote

Koðrán
Kreta
Langobarden
Lehmann
Mjärdevi
lögberg

Loki
Lunam
Lysing
Madehurst
John Meier
Mellitus
MZ-gebied

Mithras

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)
Indra (1) (Ind.) (god)
Ingólfr Arnarson (Germ.) (sagenfig.)
[Ingolfr Arnarson]
Jaðarr = Jaðarbyggð (on.) = de. Jæderen = mod. Jæren (No.)
(kuststreek in Rogaland)
[Jaederen, Jaeren]
Jalfaðr (1) (Germ.) (naam voor een beer)
[Jalfadr]
Jordonów Śląski = vrm. Jordansmühl (Du.) (topogr., kr.
Reichenbach (Eulengebirge), Niederschlesien) (Polen) (topogr.,
tZv Wroclaw, pow. Wroclawski, Neder-Silezië = Dolnośląskie)
Jupiter (1) = Juppiter = lat. Iupiter = Iuppiter (L/R) (god)
Jupiter (2): ‘Regnator omnium deus’ ((Germ.) (god)
Jutland = de. Jylland = d. Jütland = lat. Iutum (Eur.) (streek,
Deens-Duits schiereiland tNv de r. Elbe)
Karel (1) de Grote = d. Karl der Große = frans Charlemagne = lat.
Carolus Magnus (Germ.) (koning, keizer)
[Karel de Grote]
Karlmann I = Karloman I (751 - 771) (Germ.) (koning) [Carloman]
Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch
Kerényi, Karl (auteur)
Kivik (Zw.) (topogr., tNv Simrishamn (stad), Vitaby, Simrishamns
kommun, Skåne)
Knut (1) II Svensson: nl. ‘de Grote’, ~; de. ‘Knud den Store’; no.
‘den Mektige’, ~; eng. ‘Canute the Great’ (De.) (koning)
[Knut II Svensson, Knut II, Knut de Grote, Knut Svensson den Store,
Knut den Mektige, Knud II, Knud 2., Knud Svendsøn den Store,
Knoet de Grote, Kanoet de Grote, Knoet II, Kanoet II]
Koðrán Eilífsson (Germ.) (sagenfig.)
[Kodran Eilifsson]
Kreta = lat. Creta = gr. Krete (Κρητη) (Gr.-Kreta-Myc.) (eiland en
periferie), Kretenzisch, Kretenzer
[Kriti]
Langobardi = Langobarden = Longobarden = Lombarden (Germ.)
(volk), Langobardisch
Lehmann, Johannes Edvard (auteur)
Linköping: Mjärdevi (Zw.) (wijk) (topogr., tZWv Stockholm,
Linköpings kommun, Östergötland)
Lögberg (IJsl.) (niet gelocaliseerde berg en oorspr. locatie van het
Alding, bij þingvellir tNv het þingvallavatn tNOv Reykjavík,
Suðurland)
[Lǫgberg, Logberg]
Loki (on.) = faer. Lokki = no.-de.-zw. Loke = Lokke = no. Lokje =
de. Lokkemand = zw. Locke = Luki = Luku = Nokke = fins Lukki
(Germ.) (god-geest)
Luna (L/R) (godin)
Lysing (Zw.) (vrm. härad tOv het Vättern-meer tussen Ödeshög,
Mjölby en Tranås, Östergötland)
Madehurst (Eng.) (topogr., tNOv Chichester, West Sussex, ZOEngeland)
Meier, John (auteur)
Mellitus (Eng.) (bisschop van Londen en aartsbisschop van
Canterbury)
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]
Mitras*: Miθra: Mithras (L/R) (god)
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Mora
Kärlich
Nälberga
Nederland
Nerland
Nerthus-stammen
Nerthus
Nærå
Nærå
Trondheim

Noors
Noorwegen
no.
northumbr.
Óðinsvé
Ögvaldr
Óláfr Tryggvason
Olrik
Olsen
Onsberget
Oppland
Eostra
Ostara
ōstara
Østre Toten
R. Otto
Pietroassa
Plutarchus
Procopius
Quaden
Rennir
Rome
Rondingas

Mora (2) (Zw.) (huisloc., bij Lagga tZOv Uppsala (stad), Lagga,
Knivsta kommun, Uppsala)
Mülheim-Kärlich: Kärlich (Du.) (stadsdeel) (topogr., tNWv Koblenz,
kr. Mayen-Koblenz, Rijnland-Palts)
Nälberga (Zw.) (huisloc., bij Tystberga tNOv Nyköping (stad),
Tystberga-Bälinge, Nyköpings kommun, Södermanland) [Nalberga]
Nederland (Eur.-Ne.) (land en rijksdeel), Nederlands, Nederlander
Nerland (No.) (huisloc., bij Kvalsvik op Nerlandsøya tZWv Ålesund
(stad), Herøy kommune, Møre og Romsdal)
Nerthus-stammen (Germ.) (groep volkeren aan de kusten van de
ZW-Oostzee)
Nerþuz*: Nerthus (Germ.) (godin)
Niartharhøghæ (1) = mod. Nærå (1), Sønder (De.) (topogr., tZOv
Odense, Faaborg-Midtfyn Kommune, Midden-Funen, ZuidDenemarken)
[Næraa, Naeraa, Sønder Nærå]
Niartharhøghæ (2) = mod. Nærå (2), Nørre (De.) (topogr., tNv
Odense, Nordfyns Kommune, Noord-Funen, Zuid-Denemarken)
[Næraa, Naeraa, Nørre Nærå]
Niðaróss (on.) = Nidaros = (na 1152) lat. Trundum (adj.
Trundensis) = (na 1300) Trondheim (< þróndheimr) = ijsl.
þrándheimr = (na 1500) de. Trondhjem (No.) (topogr., Trondheim
kommune, Trøndelag)
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Northumberland (Eng.) (county, NO-Engeland)
Óðinsvé = Othenswi = Óðinsey (2) (Snorri) = mod. Odense (De.)
(topogr., Odense Kommun, N-Funen, Zuid-Denemarken)
[Odinsve, Odinsey]
Ögvaldr (Germ.) (koning)
[Ogvaldr, Ǫgvaldr, Augvald]
Óláfr (8) Tryggvason (Germ.) (koning)
[Óláfr Tryggvason,
Olafr Tryggvason, Olaf I van Noorwegen]
Olrik, Axel (auteur)
Olsen, Magnus Bernhard (auteur)
Onsberget (No.) (berg, bij de Randsfjord tNv Hønefoss, Gran
kommune, Oppland)
Oppland (No.) (fylke)
Ōstara (ohd.) = lat. (Beda) Eostra = oe. Ēastro = Ēostre = Ēastre
(Germ.) (godin)
[Ostara, Eastro, Eostre, Eastre]
Ōstara (ohd.) = lat. (Beda) Eostra = oe. Ēastro = Ēostre = Ēastre
(Germ.) (godin)
[Ostara, Eastro, Eostre, Eastre]
Ōstara (ohd.) = lat. (Beda) Eostra = oe. Ēastro = Ēostre = Ēastre
(Germ.) (godin)
[Ostara, Eastro, Eostre, Eastre]
Østre Toten (No.) (kommune, langs de westzijde van het Mjøsameer tZWv Hamar (tNv Oslo), Oppland)
[Ostre Toten]
Otto (3), Rudolf (auteur)
Pietroassa = mod. Pietroasele (Roem.) (topogr., tNOv Boekarest
en tWv Buzău (stad), Buzău, Walachije)
[Pietroasa,
Pétrossa, Petreosa, Petroessa]
Plutarchus = gr. Ploutarchos (Πλουταρχος) = lat. Lucius Mestrius
Plutarchus (Gr.) (auteur)
Procopius van Caesaraea = Procopius Caesarensis = gr. Prokopios
ho Kaisareus (Προκοπιος ό Καισαρευς) (Gr.-Byz.-Palest.) (auteur)
Quadi = Quaden (Germ.) (volk)
Rennir bóndi (Germ.) (sagenfig.)
[Rennir bondi]
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Rondingas (Germ.) (volksnaam in Wídsíð)
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Rudolf van Fulda
Saksen (Rudolf
de Saksen
Saksisch [voorafgegaan door een spatie]
Saxones
Oud-Saksisch
Noord-Germaanse
Noord-Germanië
heilagr (Noord
Noordse
Scandinavië
Oud-Noorse
Thule
Scone
Scythen
Secgan
Semnonen
Sibilia
Silezië

Skínfaxi
Slaven
Sleeswijk-Holstein
Sleipnir
Zobtenberg
Snorri goði
Sól [+ spatie]
Sunna
Solem

Rudolf van Fulda = d. Rudolf von Fulda = lat. Rudolphus Fuldensis
(Du.) (auteur)
[Rudolfus Fuldensis]
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) (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.)
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: Oud-Noors (on) = Oud-IJslands
Scandinavië: Thule = gr. Θουλη, Thuliten = gr. Θουλιται
Scone = Sgàin (Schotl.) (topogr., tNv Perth = Peairt (stad), c.a.
Perth and Kinross = Peairt agus Ceann Rois)
[Sgain]
Scythen = Skythen = gr. Skythai (Σκυθαι) = lat. Scythae (Ir.) (groep
volkeren), Scythisch = Skythisch, Scyth = Skyth
Secgan (Germ.) (volksnaam in Wídsíð)
Semnones = nl. Semnonen (Germ.) (volk)
Sibilia (Germ.) (koe)
Silezië = d. Schlesien (Du.) (vrm. provincie en een hist. streek, nu
deel van de deelstaat Saksen en deel van de woiwodschappen
Neder-Silezië = Dolnośląskie, Opole = Opolskie en Silezië = Śląskie
(Polen))
Skínfaxi (Germ.) (zonnepaard)
[Skinfaxi]
Slaven (Eurazië) (groep volken die een Slavische taal spreken),
Slavisch, Slaaf
Sleeswijk-Holstein = d. Schleswig-Holstein (Du.) (deelstaat)
Sleipnir (1) (Germ.) (myth. paard)
Ślęża (pls.) = d. Zobtenberg = Zobten = Silingerberg = laagsilez.
Zotabarg = lat. Mons Silensus (Polen) (berg, bij Sobótka tZWv
Wrocław, pow. Wrocławski, Neder-Silezië = Dolnośląskie) [Sleza]
Snorri (2) þorgrímsson: ‘goði’, ~; nl. Snorri de priester (Germ.)
(priester)
[Snorri þorgrímsson, Snorri Thorgrimsson, Snorri goði,
Snorri godi]
Sól (1) (Germ.) (godin)
[Sol]
Sól (1): ohd. Sunna (Germ.) (godin)
Sol (L/R) (god)
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Solberg
Solbjør
Stilicho
Strettweg
Víga-Styrr
Süderbrarup
Sutton Hoo
Sweordweras
Tacitus
Teutoburger Woud

Theophrastus
Thietmar
moeras van Torsbjerg bij Süderbrarup
Doornik
Traianus
Treuenbrietzen
Trøndelag
Trundholm
Tübingen
Úlfr Uggason
Ulland
Ullr
Ulltorpå
Ullunda
Uppsala
Uṣas
Värend
Vébjörg

Viborg

Solberg (No.) (huisloc. (twee), tNOv Ski (stad), Ås kommune,
Akershus)
Solbjør (No.) (huisloc., tussen Jølstad en Stavsjø tZWv
Brumunddal, Ringsaker kommune, Hedmark)
[Solbjor]
Stilicho, Flavius (L/R) (mil. leider)
Strettweg (Oost.) (topogr., tNv Judenburg (dorp) (tNWv Graz),
gem. Judenburg, Stiermarken = Steiermark)
Styrr þorgrímsson: ‘Víga-Styrr’; nl. Gevechten-Styr (Germ.)
(sagenfig.)
[Styrr Thorgrimsson, Viga-Styrr]
Süderbrarup = de. Sønder Brarup (Du.) (topogr., tNOv Schleswig
(stad), kr. Schleswig-Flensburg, Sleeswijk-Holstein)
Sutton Hoo (Eng.) (archeol. site, tussen Woodbridge en Sutton
(tNOv Ipswich), Suffolk, O-Engeland)
Sweordweras (Germ.) (volksnaam in Wídsíð)
Tacitus, Publius (3) Cornelius (L/R) (auteur)
[Publius Cornelius Tacitus]
Teutoburger Woud = d. Teutoburger Wald (Du.) (gebergte, tWv
een grote bocht van de r. Weser, zich uitstrekkend van Horn-Bad
Meinberg (tZOv Detmold) via Bielefeld tot Tecklenburger Land
(tZWv Osnabrück), Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen)
Theophrastus van Eresus = lat. Theophrastus Eresius = gr.
Theophrastos Eresios (Θεοφραστος Ερεσιος) (Gr.) (filosoof/auteur)
Thietmar van Merseburg = d. Thietmar von Merseburg = Dietmar
von Merseburg = Dithmar von Merseburg (Du.) (bisschop/auteur)
Thorsberger Moor = de. Torsbjerg Mose = nl. Thorsbergmoer (Du.)
(moeras, bij Süderbrarup = de. Sønder Brarup tNOv Schleswig
(stad), kr. Schleswig-Flensburg, Sleeswijk-Holstein)
Tornacum = Turnacum = nl. Doornik = frans Tournai (Be.) (topogr.,
tOv Rijsel, Henegouwen)
Traianus Divi Nervae filius Augustus, Imperator Caesar Nerva (geb.
naam: Marcus (6) Ulpius Traianus) (L/R) (keizer)
[Marcus Ulpius Traianus]
Treuenbrietzen (Du.) (topogr., tZWv Potsdam, kr. PotsdamMittelmark, Brandenburg)
Trøndelag (No.) (fylke)
[Trondelag]
Trundholm mose (De.) (vrm. moeras, tWv Nørre Asmindrup (tNOv
Kalundborg), Odsherred Kommune, N-Seeland)
Tübingen (Du.) (topogr., tZv Stuttgart, kr. Tübingen, BadenWürttemberg)
Úlfr (2) Uggason (Germ.) (skald)
[Úlfr Uggason, Ulfr Uggason]
Ulland, Nedre en Øvre (No.) (huisloc., tWv Saksumdal (tWv
Lillehammer (stad)), Lillehammer kommune, Oppland)
Ullr = Ullinn (Germ.) (god)
Ulltorpsbäcken (Zw.) (beek, nabij Ulltorp tNWv Kristianstad
(stad), Önnestad, Kristianstads kommun, Skåne) [Ulltorpsbacken]
Ullunda (Zw.) (huisloc., op Selaön tNOv Stallarholmen, Ytterselö,
Strängnäs kommun, Södermanland)
Uppsala (Zw.) (topogr., tNv Stockholm (stad), Uppsala kommun,
Uppsala)
Uṣas = Morgenstond (Ind.) (godin)
[Usas, Ushas]
Värend (Zw.) (hist. streek, gebied rond Växjö ≈ Kronobergs län)
[Varend]
Vébjörg (on.) = lat. Wibergis = Wibærgh (1200 = ) = mod. Viborg
(De.) topogr., tNWv Aarhus, Viborg Kommune, Midden-Jutland)
[Vébjǫrg, Vebjorg]
Vébjörg (on.) = lat. Wibergis = Wibærgh (1200 = ) = mod. Viborg
(De.) topogr., tNWv Aarhus, Viborg Kommune, Midden-Jutland)
[Vébjǫrg, Vebjorg]
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Védís
Geirr kreeg
Végeirr
Végestr
Veleda
Véstaðr
Vésteinn
Véþormr
Véþorn
Visby
Flavius Vopiscus
De Vries
Vulcanum
Vulcanus
Walinehoug
Warinus
Willibrord
Wezer

Wodini (of: Wodani)
woden
Odin heeft
Odinsberg
Odin.
Odin en de
Odin wordt
Odin heette
Odin en zijn
Odin heette Elgr
Hrafnásar
Jalfaðr
Jörmunr
Sveigðir
Sviðurr
Ōþon
Godesberg
Wodanes berg
Wulfila
Wulfstān II
Zeus
Zweden

Védís Végeirsdóttir (Germ.) (sagenfig.)
[Vedis Vegeirsdottir]
Végeirr = Geirr (í Sogni) (Germ.) (sagenfig.)
[Vegeirr i Sogni]
Végeirr = Geirr (í Sogni) (Germ.) (sagenfig.)
[Vegeirr i Sogni]
Végestr Végeirsson (Germ.) (sagenfig.)
[Vegestr Vegeirsson]
Veleda (Germ.) (priesteres, zieneres en tovenares)
[Ueleda]
Véstaðr (on.) = mod. Vestad (No.) (huisloc., tNWv Stadsbygd
(tNWv Trondheim), Indre Fosen kommune, Trøndelag)
[Vestadr]
Vésteinn Végeirsson (Germ.) (sagenfig.)
[Vesteinn Vegeirsson]
Véþormr (1) Végeirsson (Germ.) (sagenfig.) [Véþormr Végeirsson,
Veþormr Vegeirsson]
Véþorn Végeirsson (Germ.) (sagenfig.)
[Vethorn Vegeirsson]
Visby (Zw.) (topogr., aan de westzijde van het eiland, Visby
domkyrkodistrikt, Region Gotland = Gotlands kommun, Gotland)
Vopiscus Syracusanus, Flavius (07) (L/R) (fictieve auteur)
[Flavius Vopiscus Syracusanus]
Vries, Jan Pieter Marie Laurens de (auteur)
Vulcanus (2) (L/R naam voor een Germ. god)
Vulcanus (2) (L/R naam voor een Germ. god)
Walinehoug = Kahlberg (Du.) (berg, tZOv Weschnitz (tNOv
Mannheim), Hessen)
Warinus van Lobdengau (Germ.) (graaf, 2 e helft 8e eeuw)
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: ‘Wōden’ (Germ.) (god) (alg.)
[Woden]
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: ‘Elgr’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Hrafnáss’ (kenning) (Germ.) (god)
[Hrafnass]
Wodan: Odin: ‘Jalfaðr’ (2) = ‘Jölfuðr’ (Germ.) (god)
[Jalfadr,
Jǫlfuðr, Jolfudr]
Wodan: Odin: ‘Jörmuni’ = ‘Jörmunr’ (Germ.) (god)
[J ǫrmuni,
Jormuni, Jǫrmunr, Jormunr]
Wodan: Odin: ‘Sveigðir’ (Germ.) (god)
[Sveigdir]
Wodan: Odin: ‘Sviðurr’ (Germ.) (god)
[Svidurr]
Wodan: Odin: Ōþon (Germ.) (god)
[Ôþon, Óþon, Oþon, Othon,
Odon]
Wodanes berg = Godesberg = Guodenesberg (8e eeuw) =
Vuodenesberg (947) (vgl. Tara-Kim Kritsch 2019) (Du.) (berg,
locatie van het huidige kasteel Godesburg, Bad Godesberg, Bonn)
Wodanes berg = Godesberg = Guodenesberg (8e eeuw) =
Vuodenesberg (947) (vgl. Tara-Kim Kritsch 2019) (Du.) (berg,
locatie van het huidige kasteel Godesburg, Bad Godesberg, Bonn)
Wulfila = Ulfila (Germ.) (bisschop)
Wulfstān II = lat. Lupus (Germ.) (o.a. aartsbischop van York, gest.
1023)
[Wulfstan]
Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god)
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
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Zweedse
zw.

Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
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2. Index van categorieën en termen
aardhoogte
heuvel
verhoging
berg
rýsseberg
dingbergen
dinghoogten
lögberg
mæðel-hyrst
malberg
warf, werf
Donarsbergen
Donnersberge
bergen en heuvels waren heilig
Heilige bergen
Godenbergen
Ōþon op hoge bergen
Theomorfe bergnamen
Ze waren een bepaalde godheid gewijd
Graf in Gotthjod
koningsberg
koningsheuvel
tumulum qui dicitur
Niartharhøghæ
Odin heeft een cultische relatie met
Wodansbergen
Wodan geassocieerd met beorğ
Wodansberge
beorğ
steenhoop
hörgr
op zijn troon op de koningsheuvel
bronzen
Gouden
grond [voorafgegaan door een spatie]
bewerkte grond werd als heilig
heilige grond
metalen
begin
opening van het ding
bronnen:
bronnen t.a.v.
Oorspronkelijke
Ontstaan van de verering van bronnen

Aardhoogte
Aardhoogte
Aardhoogte
Aardhoogte: berg
Aardhoogte: berg, cultische: term: rýsseberg (‘paardenberg’)
(Germ.)
Aardhoogte: berg, dingAardhoogte: berg, dingAardhoogte: berg, ding-: term: lögberg (‘wetsberg’) (Germ.)
Aardhoogte: berg, ding-: term: mæðel-hyrst (‘spreekheuvel’)
(Germ.)
Aardhoogte: berg, ding-: term: malberg (‘spreekberg’) (Germ.)
Aardhoogte: berg, ding-: term: warf, werf (Germ.)
Aardhoogte: berg, Donars- (Germ.)
Aardhoogte: berg, Donars-: Donnersberg (Germ.)
Aardhoogte: berg, heilige
Aardhoogte: berg, heilige
Aardhoogte: berg, heilige: godenberg (aan een godheid gewijde
berg)
Aardhoogte: berg, heilige: godenberg (aan een godheid gewijde
berg)
Aardhoogte: berg, heilige: godenberg (aan een godheid gewijde
berg)
Aardhoogte: berg, heilige: godenberg (aan een godheid gewijde
berg)
Aardhoogte: berg, konings- (van waaraf de koning zijn ambt
uitoefent)
Aardhoogte: berg, konings- (van waaraf de koning zijn ambt
uitoefent)
Aardhoogte: berg, konings- (van waaraf de koning zijn ambt
uitoefent)
Aardhoogte: berg, konings- (van waaraf de koning zijn ambt
uitoefent)
Aardhoogte: berg, Nerþus-: term: høghæ, Niarthar- (‘Nerþushoogte’) (Germ.)
Aardhoogte: berg, Wodans- (Germ.)
Aardhoogte: berg, Wodans- (Germ.)
Aardhoogte: berg, Wodans-: term: beorğ (Germ.)
Aardhoogte: berg, Wodans-: Wodansberg (Germ.)
Aardhoogte: berg: term: beorğ (Germ.)
Aardhoogte: steenhoop
Aardhoogte: steenhoop: term: harug (hearğ, hærğtræf, hörgr)
(oorspr.) (Germ.)
Aardhoogte: troonsbeklimming, hoogte van de
Aardmaterie: brons (bronzen)
Aardmaterie: goud(en)
Aardmaterie: materie: grond
Aardmaterie: materie: grond: heilige aarde
Aardmaterie: materie: grond: heilige aarde
Aardmaterie: metaal
Begin
Begin: aanvangen (openen)
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong van de verering van bronnen en rivieren
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van de zonnecultus van Ostara
auteurs
rol [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
rol:
schenkster
koning als middelaar tussen goden
erfgenaam
haugodelsmann
boer
heiligen.
blótmaðr
seiðkona
þulr
ruiter
bezitter
weergeld
sonargöltr
heil aan land en volk schenkt
en het schenken van
verjonging
levenbrengende
geluk te verwerven
heil ontvangt
om hun zegen te
kennis te vergaren
kennis te verwerven
oppositie ertegen
bloed
bomen
boom
vårdträd
eeuwig groene plataan
eeuwig groene, brede boom
eik [voorafgegaan door een spatie]
robur Jovis
es; [voorafgegaan door een spatie]
wereldes
heilige bomen
heilige boom
vereerde boom
heilige eik bij Geismar
robur Jovis
plataan bij een bron in Gortyn
boom bij de tempel van Uppsala
robur Jovis
tuntre
linde
plataan
baðmr
tuntre
wereldes
wereldboom Yggdrasil
Banden die het heiligdom omsluiten
banden rond een adyton

Begin: oorsprong van de verering van Ostara (Germ.)
Beroep en functie: auteur
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens)
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar
Beroep en functie: jur.: erfgenaam
Beroep en functie: jur.: erfgenaam: term: haugodelsmann
(‘heuvelerfgenaam’) (Germ.)
Beroep en functie: landbouwer (boer, planter)
Beroep en functie: rel. persoon: heilige
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer: term: blótmaðr (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: seiðkona (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: þulr (Germ.)
Beroep en functie: ruiter
Bezit en roof: bezit
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling: sonargöltr (Germ.)
Bezit en roof: gave: heil (geluk)
Bezit en roof: gave: heil (geluk)
Bezit en roof: gave: jeugd, (eeuwige)
Bezit en roof: gave: leven
Bezit en roof: verwerving van heil
Bezit en roof: verwerving van heil
Bezit en roof: verwerving van heil
Bezit en roof: verwerving van kennis
Bezit en roof: verwerving van kennis
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bloed
Boom
Boom
Boom: beschermende ~: term: vårdträd (Germ.)
Boom: eeuwig groene ~
Boom: eeuwig groene ~
Boom: eik
Boom: eik: term: robur (L/R)
Boom: es
Boom: es
Boom: heilige ~
Boom: heilige ~
Boom: heilige ~
Boom: heilige ~ van Geismar (Germ.)
Boom: heilige ~ van Geismar (Germ.)
Boom: heilige ~ van Gortyn (Gr.-Kreta)
Boom: heilige ~ van Uppsala (Germ.)
Boom: heilige ~: robur Jovis (L/R)
Boom: heilige ~: tuntre (Germ.)
Boom: linde
Boom: plataan
Boom: term: baðmr (Germ.)
Boom: term: tre, tun- (‘boerenerfboom’) (heilige boom) (Germ.)
Boom: wereldboom
Boom: wereldboom: Yggdrasil (Germ.)
Bouwwerk: afscheiding
Bouwwerk: afscheiding
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vébönd
περισχοινιον
boerenerf
boerenhoeve
dak
dorp
gevel
gebouw
toren
Zuil van Traianus
hogezetelzuilen
zuilen waren aan Thor
belang
motief
verbreidde
verbreiding
verspreidt
cultisch
cultus
vereren
verering
afgodendienst
wīg-gield
Völsi-cultus
berencultus
hertencultus
paardencultus
rundercultus
koe vereerd
koeiencultus
stierencultus
vereert stieren
Egyptische stierencultus
stier aan wie geofferd wordt
Egeïsche stierencultus
stierencultus van Dionysos
stierencultus van Mithras
Gallische taruos trigaranus
slangencultus
vereerden bestiae simulacro, quae vulgo
zwijnencultus
dodencultus
vooroudercultus
voorouderverering
Donar-cultus
Freyr-cultus
vereerde de ármaðr
heidense cultus
goden werden niet in een gebouw
godencultus
vereerde de heidense goden

Bouwwerk: afscheiding: term: bönd, vé- (Germ.)
Bouwwerk: afscheiding: term: περισχοινιον (Gr.)
Bouwwerk: boerderij (hoeve)
Bouwwerk: boerderij (hoeve)
Bouwwerk: dak
Bouwwerk: dorp
Bouwwerk: gevel
Bouwwerk: huis (gebouw)
Bouwwerk: toren
Bouwwerk: zuil van Traianus (L/R)
Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende niet-centale: hogezetelzuil
(Germ.)
Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende niet-centale: hogezetelzuil
(Germ.)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: motief (alg.)
Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding)
Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding)
Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding)
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus: beeldenverering: afgodendienst
Cultus: beeldenverering: afgodendienst: term: wīg-gield (Germ.)
Cultus: beeldenverering: fallus-verering: Völsi-cultus (Germ.)
Cultus: dierenverering: berencultus
Cultus: dierenverering: hertencultus
Cultus: dierenverering: paardencultus
Cultus: dierenverering: rundercultus
Cultus: dierenverering: rundercultus: koeiencultus
Cultus: dierenverering: rundercultus: koeiencultus
Cultus: dierenverering: rundercultus: stierencultus
Cultus: dierenverering: rundercultus: stierencultus
Cultus: dierenverering: rundercultus: stierencultus (Eg.)
Cultus: dierenverering: rundercultus: stierencultus (Germ.)
Cultus: dierenverering: rundercultus: stierencultus (Gr.): Egeïsch
gebied
Cultus: dierenverering: rundercultus: stierencultus (Gr.): van
Dionysos
Cultus: dierenverering: rundercultus: stierencultus (Ir.): van
Mithras
Cultus: dierenverering: rundercultus: stierencultus (Kelt.):
Gallische taruos trigaranus-cultus
Cultus: dierenverering: slangencultus
Cultus: dierenverering: slangencultus
Cultus: dierenverering: zwijnencultus
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: Donar-cultus (Germ.)
Cultus: Frō-cultus: Freyr-cultus (Germ.)
Cultus: geestencultus: huisgeestcultus: ármaðr-verering (Germ.)
Cultus: geogr./rel.: Germaanse ~ (Germ.)
Cultus: godencultus
Cultus: godencultus
Cultus: godencultus
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vereren alleen de goden
Ōþon op hoge bergen
en vuurverering
maancultus
maanvereerders
vereerde de heidense goden, de zon en
verering van de maan
verering van zon, maan en vuur
Ze worden wel vereerd
vereringen van stenen
Orion, Venus en de Poolster werden
water, bronnen en sterren
verering van sterren
en rivierverering
rivier, water, bronnen
verering van bronnen en rivieren
vereerde de heidense goden, de zon en
Verering van de zon als hemellichaam
verering van zon, maan en vuur
Ze worden wel vereerd
en maanvereerders
zonnecultus
verering van Ostara-Eostra
zonnecultus van Ostara
vruchtbaarheidscultus
vegetatiecultus
boomcultus
boomverering
en bomen van een of andere soort
vereerde boom
verering van bomen
heilige eik bij Geismar
Verering van het huiselijk vuur
verering van het vuur
verering van zon, maan en vuur
vuur en rivier
vuurcultus
vuurverering
Ze worden wel vereerd
Verering van Vulcanus
vereerden wapens
vereerden hun zwaarden
voor de Odin
dier
blótnaut
beer [+ spatie]
beer:
beer.
beer’
beer;
beren
vastenavondbeer
‘beer’ = ‘de bruine’
ṛ kṣa
ursus
αρκτος
Elgr

Cultus: godencultus
Cultus: loc.: berg (heuvel), ~ op een
Cultus: natuurcultus: maan, verering van de
Cultus: natuurcultus: maan, verering van de
Cultus: natuurcultus: maan, verering van de
Cultus: natuurcultus: maan, verering van de
Cultus: natuurcultus: maan, verering van de
Cultus: natuurcultus: maan, verering van de
Cultus: natuurcultus: maan, verering van de
Cultus: natuurcultus: steencultus (rotscultus)
Cultus: natuurcultus: sterren (planeten), verering van
Cultus: natuurcultus: sterren (planeten), verering van
Cultus: natuurcultus: sterren (planeten), verering van
Cultus: natuurcultus: wateren, verering van de
Cultus: natuurcultus: wateren, verering van de
Cultus: natuurcultus: wateren, verering van de
Cultus: natuurcultus: zonnecultus
Cultus: natuurcultus: zonnecultus
Cultus: natuurcultus: zonnecultus
Cultus: natuurcultus: zonnecultus
Cultus: natuurcultus: zonnecultus
Cultus: natuurcultus: zonnecultus
Cultus: natuurcultus: zonnecultus: Ōstara = Eostra (Germ.)(godin)
Cultus: natuurcultus: zonnecultus: Ōstara = Eostra (Germ.)(godin)
Cultus: vruchtbaarheidscultus
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering: eik
Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultus: vuurcultus: Vulcanus (L/R)
Cultus: wapencultus
Cultus: wapencultus: zwaardcultus
Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.)
Dier
Dier: ‘Offerstier’ (Blótnaut) (Germ.)
Dier: beer
Dier: beer
Dier: beer
Dier: beer
Dier: beer
Dier: beer
Dier: beer, vastenavondDier: beer: term: beer (Germ.)
Dier: beer: term: ṛkṣa (Ind.)
Dier: beer: term: ursus (L/R)
Dier: beer: term: αρκτος (Gr.)
Dier: eland: term: elgr (tevens naam van Odin) (Germ.)
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geiten
bok
Dieren die in relatie staan tot de cultus
heilige dieren
hert [+ spatie]
hert:
hert.
herten
zonnehert
Heorot
honden
Kat
kudde
offerdier
dieren die ongeschikt waren voor het
Ungeziefer
hostia
victima
zebar
Ziefer
schaap
schapen
sauðr (‘schaap’) verwijst naar een
sauðr (‘schaap’) verwijst naar een
ram
trekdieren
huisdier
vee [+ spatie]
grāmyāh
zwijn
leidende everzwijn
leidende beerzwijn
sonopair
big
offerzwijn
friscing
sonargöltr
dodencultus
dodenpaard
dood
baart
geboren
groei
leven
doden
Doding
gedood
gespleten werd
een rýsseberg naar beneden gestort
doodslag
godheid die gedood werd
mensen, honden en paarden opgehangen
spelen
Balspel
Bruiloftsspel
uitgehuwelijkt aan de ‘gemalin’
Hertenspelen

Dier: geit
Dier: geit: bok (= geitenbok)
Dier: heilig ~
Dier: heilig ~
Dier: hert
Dier: hert
Dier: hert
Dier: hert
Dier: hert, zonneDier: hert: term: heorot (tevens naam v. paleis) (Germ.)
Dier: hond
Dier: kat
Dier: kudde
Dier: offerdier
Dier: offerdier, niet geschikt als
Dier: offerdier, niet geschikt als: term: Ungeziefer (Germ.)
Dier: offerdier: term: hostia (L/R)
Dier: offerdier: term: victima (L/R)
Dier: offerdier: term: zebar (Germ.)
Dier: offerdier: term: Ziefer (Germ.)
Dier: schaap
Dier: schaap
Dier: schaap: offerschaap
Dier: schaap: offerschaap: term: sauðr (Germ.)
Dier: schaap: ram
Dier: trekdier
Dier: vee (huisdieren)
Dier: vee (huisdieren)
Dier: vee: term: grāmyā(h) (Ind.)
Dier: zwijn (varken)
Dier: zwijn: beer
Dier: zwijn: beer
Dier: zwijn: beer: term: pair, sonor- (Germ.)
Dier: zwijn: big
Dier: zwijn: offerzwijn
Dier: zwijn: offerzwijn: term: friscing (Germ.)
Dier: zwijn: offerzwijn: term: sonargöltr (Germ.)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: dood
Dood en leven: geboorte
Dood en leven: geboorte
Dood en leven: groei (gedijen)
Dood en leven: leven
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging: afwerpen of -springen van een rots
Dood en leven: vernietiging: moord
Dood en leven: vernietiging: moord, godenDood en leven: vernietiging: ophanging
Drama: spel (spelen)
Drama: spel, balDrama: spel, bruiloftsDrama: spel, bruiloftsDrama: spel, herten-
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cervulum-facere-spel
hindarleikur
hindeleg
reisa hjört
Ringsteken
Schijfschieten
drie
eed [voorafgegaan door een spatie]
eedsteen
zweert
gelofte
zwoeren op hun zwaarden
vervloek
ek vígi svá virða dauða
zon en maan de eed zwoeren
botten moesten heel blijven
jordfest
persoonlijke
verbinding
heilige dronk
Dichtermede is heilagt full Hrafnásar
aten [voorafgegaan door een spatie]
eet [voorafgegaan door een spatie]
eten [voorafgegaan door een spatie]
knaagt
maal
zwijnvormig gebak
Dichtermede
Dichtermede is heilagt full Hrafnásar
mjöð
melkvel
offervlees
paardenvlees
voedsel
etensresten
Zwijggebod tijdens het water halen
Op IJsland werd het verbod hierop niet
wraak
plichten
verbod op het eten van paardenvlees
paardenrennen of maaltijden gehouden
Bepaalde runderen zijn uitgesloten van
koe (aghnya ‘die niet gedood mag
ploegstier in Griekenland en Rome
koe (aghnya ‘die niet gedood mag
Inbreuk op de hofshelgi
Verbod op bron- en rivierverering
Verbod op de verering van de afgoden

Drama: spel, herten-: term: cervulum-facere (Germ.)
Drama: spel, herten-: term: hindarleikur (Germ.)
Drama: spel, herten-: term: hindeleg (Germ.)
Drama: spel, herten-: term: reisa hjört (Germ.)
Drama: spel: ringsteken
Drama: spel: schijfschieten
Drie
Eed
Eed
Eed
Eed
Eed: object: zwaard, ~ op het
Eed: vervloeking (vloek)
Eed: vervloeking: term: vígja (vb.) (Herv.) (Germ.)
Eed: vorm: aanroeping van de goden van zon en maan (en de
sterren)
Eén: eenheid
Eén: eenheid: term: jordfest (‘aardvast’, i.e. ‘één met de aarde’)
(adj.) (Germ.)
Eén: individualiteit
Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap)
Eten en drinken: dronk, offer-: term: full (Germ.)
Eten en drinken: dronk, offer-: term: full Hrafnásar, heilagt
(‘heilige dronk van Ravengod’) (kenning voor ‘dichtermede’)
(Germ.)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten: knagen
Eten en drinken: eten: maaltijd
Eten en drinken: koek: zwijnvormig gebak bij het Jul-feest
(Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter- (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter-: ‘heilagt full Hrafnásar’
(‘heilige dronk van Ravengod’) (kenning) (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter-: term: mjöðr (Germ.)
Eten en drinken: melkvel
Eten en drinken: vlees, offerEten en drinken: vlees: paard
Eten en drinken: voedsel
Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Ethiek: gebod: zwijgen tijdens het water halen
Ethiek: gedoogregel: eten van paardenvlees
Ethiek: straf: wraak (vergelding, bloedwraak)
Ethiek: streven en verplichting
Ethiek: verbod op het eten van paardenvlees
Ethiek: verbod op het houden van spelen, paardenrennen of
maaltijden
Ethiek: verbod op het offeren van bepaalde runderen
Ethiek: verbod op het offeren van bepaalde runderen: koe
Ethiek: verbod op het offeren van bepaalde runderen: ploegstier
(Gr.) + (L/R)
Ethiek: verbod op het offeren van bepaalde runderen: term:
aghnya (‘die niet gedood mag worden’) (adj.) (Ind.)
Ethiek: verbod op het verbreken van de tempelvrede
Ethiek: verbod op het vereren van bronnen en rivieren
Ethiek: verbod op het vereren van bronnen en rivieren
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Verbod op de verering van de afgoden
ængin skal … a lundi ællr stenæ troæ
Verbod op de verering van de afgoden
verbood de ‘schandelijke berenspelen’
verbod op het cervulum-facere-spel
Verbod op verontreiniging van het vuur
taboe
heilagr
dochter
Karolingisch
sibbe
kind
voorouder
zoon
berenzoon
feest
Hemelvaartsdag
Jul-feest
paasfeest
Pasen
Easter
ōstarūn
Ostern
vastenavond
offerfeest te Uppsala
lentefeest
Mei-feest
midwinterzonnewendefeest
feest ter ere van de nieuwe zon
offerfeest in Trondheim
offerfeest
antieke opvatting dat barbaren altijd
over de hoogheid van de hemel
idee van het woud als heilige plaats
kennis
geheimzinnig
mysterium tremendum
de bijzondere aard van de koningsheuvel
verering van zon, maan en vuur bij de
M. Olsens onderzoek
heeft echter bewezen dat heilig
aspect
betekenis
Definitie
betekent
bewijs
bewijzen
Commentaar
Conclusie
concepten
opvatting

Ethiek: verbod op het vereren van de afgoden
Ethiek: verbod op het vereren van wouden of stenen: frase:
‘ængin skal … a lundi ællr stenæ troæ’ (Germ.)
Ethiek: verbod op het vereren van zon, maan en vuur
Ethiek: verbod op het zg. berenspel
Ethiek: verbod op het zg. hertenspel
Ethiek: verbod op verontreiniging van het haardvuur
Ethiek: verbod: taboe
Ethiek: verbod: taboe: term: heilagr (Germ.)
Familierelaties: dochter
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Karolingen’ (Germ.)
Familierelaties: familie: sibbe (Germ.)
Familierelaties: kind
Familierelaties: voorouder
Familierelaties: zoon
Familierelaties: zoon, berenFeest
Feest: 1. naam: Hemelvaartsdag (Chr.)
Feest: 1. naam: Jul (Julgilde) (Germ.)
Feest: 1. naam: Pasen (Chr.)
Feest: 1. naam: Pasen (Chr.)
Feest: 1. naam: Pasen: term: Easter (Germ.)
Feest: 1. naam: Pasen: term: ōstarūn (pl.) (Germ.)
Feest: 1. naam: Pasen: term: Ostern (Germ.)
Feest: 1. naam: Vastenavond (Chr.)
Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest te Uppsala
(Germ.)
Feest: 3. tijd: voorjaarsfeest (lentefeest)
Feest: 3. tijd: zomerfeest: meifeest
Feest: 3. tijd: zonnewendefeest, winterFeest: 3. tijd: zonnewendefeest, winterFeest: 4. loc.: Trondheim, offerfeest te (Germ.)
Feest: 5. type: offerfeest
Filosofie: idee van de antieken dat barbaren altijd zon- en
maanvereerders zijn
Filosofie: idee van de Germanen over de hoogheid van de hemel
Filosofie: idee van het woud als heilige plaats
Filosofie: kennis (weten)
Filosofie: kennis: geheim
Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven: term:
mysterium tremendum (L/R)
Filosofie: probleem van de bijzondere aard van de koningsheuvel
Filosofie: probleem van de verering van zon, maan en vuur bij de
Germanen
Filosofie: theorie over de Scandinavische theofore plaatsnamen
(Olsen)
Filosofie: theorie over het begrip ‘heilig’ (Baetke)
Filosofisch aspect: aspect
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: betekenis (definitie, verklaring)
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: commentaar
Filosofisch aspect: conclusie
Filosofisch aspect: idee
Filosofisch aspect: mening (opvatting)
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misvatting
object
oorzaken
speculaties
subject
IE verdeling van de termen ‘heilig vuur’
oppositie
tegengesteld
relatie
verband
associatie
geassocieerd
verbonden
verschillen
verwant
geesten
rå [voorafgegaan door een spatie]
schutsgeest van de sibbe
afgod
alf [voorafgegaan door een spatie]
bäckahästen
Helden worden als ster aan de hemel
Zwijg
geluiden van het water
ængin skal … a lundi ællr stenæ troæ
akr ‘akker’
Allsviðr (‘zeer snel’)
Hrafnásar
Ártali
Árvakr (‘vroegwakker’)
Aurvandils tá
bäckahästen
baðmr
vébönd
Beorn
Bjarni
Björn
IE naam voor de beer
beorğ
blótmaðr
blótnaut ‘offerrund’
Danærygh
dómhringr
Eastur-mōnath (april) is genoemd
Elgr
fiur
forst
friscing
stier heeft als heiti ‘freyr’
Dichtermede is heilagt full Hrafnásar
hailagaz betreft het gunstige, genadige
heilig heeft betrekking op de goden die
het subject dat vervuld is van heil
twee concepten, nl. die van
heilagr (adj.) ‘heilzaam, vol heil’
heilagr ‘voorzien van magische kracht
Heilagr wordt geassocieerd met

Filosofisch aspect: mening: misvatting
Filosofisch aspect: object
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: speculatie
Filosofisch aspect: subject
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie)
Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie)
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: verwantschap
Geest
Geest: aardgeest: rå (Germ.)
Geest: beschermgeest van de sibbe
Geest: demon (alg.)
Geest: elf: term: álfr (plur. álfar) (alf) (Germ.)
Geest: paarddemon: bäckahäst (‘beekpaard’) (Germ.)
Geest: ziel: dodengeest: ster als ziel
Geluid: stilte (zwijgzaamheid, verzwijgen)
Geluid: water, ~ van het
Germ. termen: ængin skal … a lundi ællr stenæ troæ
Germ. termen: akr
Germ. termen: Allsviðr
Germ. termen: ansuz*: hrafnáss
Germ. termen: ártali
Germ. termen: Árvakr
Germ. termen: Aurvandills tá
Germ. termen: bäckahäst
Germ. termen: baðmr
Germ. termen: band: vébönd
Germ. termen: beer
Germ. termen: beer
Germ. termen: beer
Germ. termen: beer
Germ. termen: beorğ
Germ. termen: blótmaðr
Germ. termen: blótnaut
Germ. termen: Danærygh
Germ. termen: dómhringr
Germ. termen: Eastur-mōnath
Germ. termen: elgr
Germ. termen: fiur
Germ. termen: forst
Germ. termen: friscing
Germ. termen: frō
Germ. termen: full: heilagt full Hrafnásar
Germ. termen: hailagaz *
Germ. termen: hailagaz *
Germ. termen: hailagaz *
Germ. termen: hailagaz *
Germ. termen: hailagaz *: heilagr
Germ. termen: hailagaz *: heilagr
Germ. termen: hailagaz *: heilagr
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stallhelgom
Helgi is de ’heiligheid’ t.a.v. een plaats
naam Helgi
hofshelgi (‘tempelvrede’)
þinghelgi is
heilagōn
Etymologie en betekenis van heilig
heill
nhd. heil, nnl. heel, ne. whole ‘heel
Hālægmōnath is ‘de heilbrengende
haruc
hörgr
plaatsen met de naam op –haugr
haugodelsmann
odalshaug
Heilawāc (os.) of heilwæge
heimr ‘stamgebied’
heimr nu: ‘huis en erf’
heiti
helgistaðr
Valgrind
Walhalla is Valgrind heilog
Heorot (misschien wegens de
hestaþing
hindarleikur
hindeleg
hof ‘(heidense) tempel’
Hrímfaxi (‘rijpmaan’)
húsþing
iuncprunno (‘verjongingsbron’)
Jalfaðr
jordfest
land, voorafgegaan door een godennaam
laoh, loh (ohd.) ‘kreupelhout’, ‘woud’
leah, leag (oe.) ‘weide’
lögberg
lögrétta
loo (nl.)
samenstellingen van een godennaam
Lysing: 1. ‘open plek’, 2. later:
maan’ en ‘maand’ gaan terug tot IE
mæðel-hyrst
malberg
mjöð
Nærå (< Niartharhøghæ)
nimidas
noodvuur (= ‘wrijfvuur’)
Ostara-Eoastra is IE
ohd. plur. ōstarūn (het paasfeest)
Ostern, eng. Easter
Osterfeuer
quecprunno (‘levenbrengende bron’)
starkt rå woont in een rots in de grond
reisa hjört
rökstólar
gutaniowihailag
kuþa uia

Germ. termen: hailagaz *: heilagr, stallGerm. termen: hailagaz *: helgi
Germ. termen: hailagaz *: helgi
Germ. termen: hailagaz *: helgi, hofsGerm. termen: hailagaz *: helgi, þingGerm. termen: hailagaz*: heilagōn
Germ. termen: hailaz *
Germ. termen: hailaz *: heill
Germ. termen: hailaz *: nhd. heil, nnl. heel, ne. whole
Germ. termen: Hālægmōnath
Germ. termen: harug, haruc
Germ. termen: harug: hörgr
Germ. termen: haugr
Germ. termen: haugr: odalshaug
Germ. termen: haugr: odalshaug
Germ. termen: heilawāc, heilwæge
Germ. termen: heimr
Germ. termen: heimr
Germ. termen: heiti
Germ. termen: helgistaðr
Germ. termen: Helgrind
Germ. termen: Helgrind
Germ. termen: Heorot
Germ. termen: hestaþing
Germ. termen: hindarleikur
Germ. termen: hindeleg
Germ. termen: hof
Germ. termen: Hrímfaxi
Germ. termen: húsþing
Germ. termen: iuncprunno
Germ. termen: Jalfaðr
Germ. termen: jordfest
Germ. termen: land
Germ. termen: laoh, loh
Germ. termen: leah, leag
Germ. termen: lögberg
Germ. termen: lögrétta
Germ. termen: loo
Germ. termen: lundr of viðr
Germ. termen: Lysing
Germ. termen: maan, maand
Germ. termen: maþla*: mæðel-hyrst
Germ. termen: maþla*: malberg
Germ. termen: mjöð
Germ. termen: Niartharhøghæ
Germ. termen: nimidas
Germ. termen: noodvuur
Germ. termen: Ōstara
Germ. termen: ōstarūn
Germ. termen: ōstarūn
Germ. termen: Osterfeuer
Germ. termen: quecprunno
Germ. termen: rå
Germ. termen: reisa hjört
Germ. termen: rökstólar
Germ. termen: runeninscriptie: gutaniowihailag
Germ. termen: runeninscriptie: haiþuiarþan þiakn
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þur uiki: (inscriptie of grafteken) ‘door
Wodini (of: Wodani) hailag
rýsseberg
sauðr (‘schaap’) verwijst naar een
Skínfaxi (‘schijnmaan’
Sól (‘zon’)
sonarblót
sonargöltr
Sunna (‘zon’)
tafn
heilagt tafn
ohd. zebar ‘offerdier’
tívur
tun ‘huiserf’
tuntre
vangr ‘veld’
hofsvangr
vårdträd
vikivaki
vin ‘weide’
warf, werf
begrip *wīhan
on. vígja
begrip *wīhaz
Kenmerk van het object
wīhaz betreft het ongunstige
vé
Betekenis van vé
vé goða ‘woning der goden’
weihs = lat. sacer = gr. ίερος ‘tot de
wīgbed, eig. ‘afgodentafel’
wīg-gield ‘afgodendienst’
wīh ‘heilig’
wīh ‘heiligdom, tempel’
wīh, weoh ‘afgodsbeeld’
Woenswagen
Zwölfnächte
begin van de jaartelling
Bronstijd
heidense tijd
Romeinse tijd
IJzertijd
prehistorie
steentijd
geschiedenis van de openbare en private
geschiedenis van de theofore
Laatste periode van het heidendom
in de Viking
Volksverhuizingstijd
jong
verjonging
kind
mannen
vrouw
35 [+ spatie]
achtbenige
negen

Germ. termen: runeninscriptie: þur uiki
Germ. termen: runeninscriptie: Wodini (of: Wodani) hailag
Germ. termen: rýsseberg
Germ. termen: sauðr
Germ. termen: Skínfaxi
Germ. termen: Sól
Germ. termen: sonarblót
Germ. termen: sonargöltr
Germ. termen: Sunna
Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: tafn
Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: tafn
Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: zebar
Germ. termen: tívur
Germ. termen: tún
Germ. termen: tuntre
Germ. termen: vangr
Germ. termen: vangr
Germ. termen: vårdträd
Germ. termen: vikivaki
Germ. termen: vin
Germ. termen: warf, werf
Germ. termen: wīhan*, wīhian*
Germ. termen: wīhan*, wīhian*: vígja
Germ. termen: wīhaz *
Germ. termen: wīhaz *
Germ. termen: wīhaz *
Germ. termen: wīhaz*: vé
Germ. termen: wīhaz*: vé
Germ. termen: wīhaz*: vé
Germ. termen: wīhaz*: weihs
Germ. termen: wīhaz*: wīgbed
Germ. termen: wīhaz*: wīg-gield
Germ. termen: wīhaz*: wīh
Germ. termen: wīhaz*: wīh, friðuwīh
Germ. termen: wīhaz*: wīh, weoh
Germ. termen: Woenswagen
Germ. termen: Zwölfnächte
Geschiedenis: begin van de Chr. jaartelling
Geschiedenis: Bronstijd
Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het (Germ.)
Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode: Romeinse periode (Eur.)
Geschiedenis: IJzertijd
Geschiedenis: prehistorie
Geschiedenis: Steentijd
Geschiedenis: type: religieuze ~: cultus
Geschiedenis: type: theofore plaatsnamen, ~ van de
Geschiedenis: Viking-periode (Germ.)
Geschiedenis: Viking-periode (Germ.)
Geschiedenis: Volksverhuizingstijd (Eur.)
Geslacht en rijpheid: jeugd
Geslacht en rijpheid: jeugd
Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: vrouw
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: acht
Getal: negen
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vier [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
vier stierenkoppen
god
regnator omnium deus
Elgr
heilagt tafn
Ártali
Jalfaðr
Jalfaðr
Jörmunr
Lunam
Uṣas
Ullr
Ravengod
Sveigðir
Sviðurr
Solem
chtonische
regnator omnium deus
Lunam
Vulcanum
vuurgod
Solem
zon als godin
Hrafnásar
graf [+ spatie]
graf [voorafgegaan door een spatie]
graf’
graf:
Graf van Childerik te Doornik
Kivik-grafheuvel
Inglingehögen
grafheuvel van de voorouder van de
koningshof is een vooroudergraf
vorstelijk vooroudergraf
Viking-graven
grafheuvel
Kivik-grafheuvel
koningshof is een vooroudergraf
tumulum
voorouderlijk graf
voorouderlijk graf van waaraf de koning
odalshaug
haug
prehistorisch graf
dolmengraf
Hunebedgraven
beorğ
abaton
adyton
αρκτος
gr. δειπνον ‘maal’

Getal: vier
Getal: vier
God
God: ‘Alheerser’ (Regnator omnium deus) (L/R) + (Germ.)
God: ‘Eland’ (Elgr) (Germ.)
God: ‘Heilig offer’ (heilagt tafn) (Germ.)
God: ‘Jaartelling’ (Ártali) (Germ.) (maan)
God: ‘Jalfaðr’ (Germ.)
God: ‘Jalfaðr’ (Germ.)
God: ‘Jörmunr’ (Germ.)
God: ‘Maan’ (Luna) (L/R)
God: ‘Ochtendgloren’ (Uṣas) (Ind.)
God: ‘Pracht’ (Ullr) (Germ.)
God: ‘Ravengod’ (Hrafnáss) (Germ.)
God: ‘Sveigðir’ (Germ.)
God: ‘Sviðurr’ (Germ.)
God: ‘Zon’ (Sol) (L/R)
God: aardgod
God: hoogste ~: term: regnator omnium deus (L/R) + (Germ.)
God: maangodin
God: vuurgod
God: vuurgod
God: zonnegod
God: zonnegodin
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, hrafn- (‘raaf-Ase’)
(kenning voor Odin) (Germ.)
Graf
Graf
Graf
Graf
Graf: 1. loc.: Doornik, ~ van Childerik te (Germ.)
Graf: 1. loc.: Kivik (‘Kungagraven’, ‘Kiviksgraven’, ‘Bredarör’),
grafheuvel te (Zw.)
Graf: 1. loc.: Värend (‘Inglingehögen’), grafheuvel te (Zw.)
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.: Viking-graf (Germ.)
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, koninklijke
Graf: 3. type: grafheuvel: term: haug, odals- (‘erfheuvel’)
(Germ.)
Graf: 3. type: grafheuvel: term: haugr (Germ.)
Graf: 3. type: megalithisch ~ (‘prehistorisch grafmonument’)
Graf: 3. type: megalithisch ~: dolmen (de. dysse) (Kelt.)
Graf: 3. type: megalithisch ~: hunebed (de. jættestue, zw.
jättestuga of gånggrift)
Graf: 3. type: megalithisch ~: term: beorğ (Germ.)
Griekse termen: αβατον = αδυτον
Griekse termen: αβατον = αδυτον
Griekse termen: αρκτος
Griekse termen: δειπνον
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ίερος
gr. το καλος ‘het schone, het edele’
μηνη
περισχοινιον
πυρ
Helden
hoogheid
onderwerping
huisheer
koning
koningin
vorstelijk
leidende everzwijn van de kudde
leidende beerzwijn
stier heeft als heiti ‘freyr’
freyr’
heiligdom
abaton
adyton
tempel van Uppsala
tempel
haruc
hörgr
-hof
hofshelgi
Hofsvangr
vé
Frösve
forst edo haruc edo) uuīh
friðuwīh
hemellichamen
heilige hemellichamen
Venus en
Aurvandils tá
gesternte
ster [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
sterren
gesternte
Poolster
Grote Beer
Woenswagen
αρκτος
Orion
paardenkop
stierenkop
hertengewei
hoorns (geen cultusobject)
Bruiloft
huwelijk
echtgenoot
bruid
gemalin

Griekse termen: ίερος
Griekse termen: καλος
Griekse termen: μηνη
Griekse termen: περισχοινιον
Griekse termen: πυρ
Halfgod: held (heldendom)
Heerschappij: gezag: verhevenheid (sublimiteit)
Heerschappij: onderwerping
Heerser: heer, huis- (heer des huizes)
Heerser: koning (heer)
Heerser: koningin
Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer, vorst, hoofdman)
Heerser: leider, kudde
Heerser: leider, kudde
Heerser: leider: term: freyr (‘Heer’) (kenning voor ‘stier’) (Germ.)
Heerser: leider: term: freyr (Germ.)
Heiligdom
Heiligdom: deel: allerheiligste: term: αβατον = αδυτον (Gr.)
Heiligdom: deel: allerheiligste: term: αβατον = αδυτον (Gr.)
Heiligdom: tempel van Odin, Thor en Freyr te Uppsala (Zw.)
Heiligdom: type: tempel
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: harug (hearğ,
hærğtræf, hörgr) (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: harug (hearğ,
hærğtræf, hörgr) (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: vé (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: vé (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: wīh, friðuwīh
(Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: wīh, friðuwīh
(Germ.)
Hemellichaam
Hemellichaam: heilig ~
Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3)
Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): ‘Aurvandills tá’ (‘Aurvandills
teen’) (onzeker) (Germ.)
Hemellichaam: ster
Hemellichaam: ster
Hemellichaam: ster
Hemellichaam: ster
Hemellichaam: ster: ‘Poolster’
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’ = ‘Ursa Maior’
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’: ‘Woenswagen’ (Germ.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’: ‘Αρκτος’ (Gr.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’ = ‘Orion’
Hoofd: paardenkop
Hoofd: runderkop (koeien-, ossen-, stieren-)
Hoorn: gewei, hertenHoorn: stierenhoorn
Huwelijk
Huwelijk
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
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Seksuele cultushandelingen
op zijn troon om zijn ambt
sacraal koningschap
Er is sprake van een sacraal koningschap
staatsvorming
Landdag te Paderborn (785)
Synode te Cleveshoe (Engeland, 747)
Volksvergaderingen
ding [voorafgegaan door een spatie]
‘ding
vergaderd
Alding
húsþing
māha
bang
huivering
vrees
afschrikwekkende
verschrikkelijke
vreugde
karakter
ongunstige
Allsviðr
genadig
gunstige
lia Fail
nemeton
taruos trigaranus
bruine
gevlekt
groene
Purperen
rode
rood
rood gemaakt werden
wit
in de grond
krachtcentrum
-heimr
stamgebied
tempelgebied
uia
véa
akker
heilige akker
heilige grond van akker
-akr
barbaren
district

Huwelijk: heilig ~ (hiëros gamos)
Instelling en organisatie: ambt: koningschap (monarchie)
Instelling en organisatie: ambt: koningschap, sacraal
Instelling en organisatie: ambt: koningschap, sacraal (god-koning):
term: helgi (‘de heilige’) (Germ.)
Instelling en organisatie: politiek
Instelling en organisatie: vergadering, religieuze: Concilie van
Paderborn (785)
Instelling en organisatie: vergadering, religieuze: synode te
Cleveshoe (747) (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 (Germ.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: ‘Alþingi’
(Alding) (IJsl.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: term: þing,
hús- (‘huisding’) (Germ.)
Iraanse termen: māha
Karakter en gedrag: angst (huivering)
Karakter en gedrag: angst (huivering)
Karakter en gedrag: angst (huivering)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid (afschrikwekkendheid)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid (afschrikwekkendheid)
Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde)
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: onwelgezindheid (ongunstig, schadelijk)
Karakter en gedrag: snelheid: term: allsviðr (‘zeer snel’) (Germ.)
Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, gunstig)
Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, gunstig)
Kelt. termen: lia Fail
Kelt. termen: nemeto*: nemeton
Kelt. termen: tarwos*: taruos trigaranus
Kleur: bruin
Kleur: gevlektheid (gespikkeldheid)
Kleur: groen
Kleur: purper
Kleur: rood
Kleur: rood
Kleur: schilderen (verven, kleuren)
Kleur: wit (blank)
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: centrum, krachtKosmografie en geografie: gebied, stam-: heilig -: term: heimr
(oorspr.) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied, stam-: oorsprongs-, stamland
Kosmografie en geografie: gebied, tempel- (-district)
Kosmografie en geografie: gebied, tempel-: term: véa (= uia
(oern.)) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied, tempel-: term: véa (= uia
(oern.)) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: akker
Kosmografie en geografie: gebied: akker, heilige
Kosmografie en geografie: gebied: akker, heilige
Kosmografie en geografie: gebied: akker: term: akr (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd,
allochtoon, uitheems, barbaars)
Kosmografie en geografie: gebied: district (streek, regio)
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streek
grens
omsluiten
sluiten de lögrétta
huis en erf
huiserf
-heimr
tun
open plek
loo [+ spatie]
loo:
Lysing
veld
weide
heilige grond van akker en weide
leag
leah
vangr
-vin
hemel
land [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Landdag
land, voorafgegaan door een godennaam
Landnámabók
land. [voorafgegaan door een spatie]
-land
plaats [passim]
koningsheuvel trad in verbinding met
plaats waar de aarde leeft
cultusplaats
plaats van verering
gerechtsplaats
dómhringr
lögrétta
heilige plaats
helgistaðr
dingplaats
plaats van samenkomst
Lysing
agora
godenwoning
woonde
woonplaats
zetel van de schutsgeest van de sibbe
alfenwereld
goddelijke wereld
godenwereld
profane wereld

Kosmografie en geografie: gebied: district (streek, regio)
Kosmografie en geografie: gebied: grens
Kosmografie en geografie: gebied: grens
Kosmografie en geografie: gebied: grens
Kosmografie en geografie: gebied: huiserf
Kosmografie en geografie: gebied: huiserf
Kosmografie en geografie: gebied: huiserf: term: heimr (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: huiserf: term: tún (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: open ruimte in een bos
Kosmografie en geografie: gebied: open ruimte in een bos: term:
loo (oorspr.) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: open ruimte in een bos: term:
loo (oorspr.) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: open ruimte in een bos: term:
lysing (oorspr.) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld
Kosmografie en geografie: gebied: veld (weide)
Kosmografie en geografie: gebied: veld, heilig
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: leah, leag (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: leah, leag (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vangr (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vin (Germ.)
Kosmografie en geografie: hemel
Kosmografie en geografie: land (rijk)
Kosmografie
Kosmografie
(Germ.)
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
doden
Kosmografie
schepping
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
(Germ.)
Kosmografie
(Germ.)
Kosmografie
Kosmografie
(Germ.)
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie

en geografie: land (rijk)
en geografie: land, heilig: term: land (+ godennaam)
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:

land: term: land (Germ.)
land: term: land (Germ.)
land: term: land (Germ.)
plaats
plaats van contact tussen levenden en

en geografie: plaats van dood, verrijzenis en
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:

plaats van verering (cultusplaats)
plaats van verering (cultusplaats)
plaats, gerechtsplaats, gerechts-: term: dómhringr

en geografie: plaats, gerechts-: term: lögrétta
en geografie: plaats, heilige
en geografie: plaats, heilige: term: helgistaðr
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:

plaats, vergader- (ding-)
plaats, vergader- (ding-)
plaats, vergader-: term: lysing (Germ.)
plaats, vergader-: term: άγορα (Gr.)
plaats, woon- (verblijf-)
plaats, woon- (verblijf-)
plaats, woon- (verblijf-)
plaats, woon- (verblijf-)
universum: wereld (rijk) der alfen
universum: wereld (rijk) der goden
universum: wereld (rijk) der goden
universum: wereld (rijk) der mensen
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weg ligt
Maan en zon draaien aan de hemel rond
ommegang rond een steen
afbeelding
rotstekeningen
dierenbeelden
simulacro, quae vulgo vipera
Slangenbeelden
godenbeelden
afgodsbeeld
hæðen-weoh
weos
wīh, weoh
wīg
kogelvormige
zonnestralenmotief
καλος
versiering
runen
afbeelding van een dier
Bracteaten met Germaanse ruiterfiguur
keizerbuste
Kivik-graf met afbeeldingen van paarden
Ravenafbeeldingen
van slangen in rotstekeningen
Paarden in relatie tot een
rotstekeningen met herten
Zuil van Traianus toont een slang op een
slangen op banieren
slangenpaard dat de
Cultuswagen van Strettweg
beugelfibula van Kärlich (Koblenz)
Hoorn van Gallehus
Koningsstandaard met hertenfiguur
stierenkoppen op de koningsstandaard
twee paardenkoppen als gevelversiering
ram van Jordansmühl
ring van Pietroassa
bronzen stier van Treuenbrietzen

Kosmografie en geografie: weg (pad)
Kringloop: hemel: hemellichamen, ~ der
Kringloop: rite: locale ~: rond de bruidssteen
Kunst en schrift: afbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: rotstekening (-schildering)
Kunst en schrift: beeld, dierenKunst en schrift: beeld, dieren-: slang
Kunst en schrift: beeld, dieren-: slang
Kunst en schrift: beeld, godenKunst en schrift: beeld, goden-: afgodsbeeld
Kunst en schrift: beeld, goden-: afgodsbeeld: term: wīh,
(hæðen-)weoh, wīg (Germ.)]
Kunst en schrift: beeld, goden-: afgodsbeeld: term: wīh,
(hæðen-)weoh, wīg (Germ.)]
Kunst en schrift: beeld, goden-: afgodsbeeld: term: wīh,
(hæðen-)weoh, wīg (Germ.)]
Kunst en schrift: beeld, goden-: afgodsbeeld: term: wīh,
(hæðen-)weoh, wīg (Germ.)]
Kunst en schrift: compositie: kogelvormige steen
Kunst en schrift: compositie: zonnestralenmotief
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: καλος (adj.) (Gr.)
Kunst en schrift: esthetiek: versiering
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune) (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: dier, op veldteken
Kunst en schrift: voorstelling: Germaanse ruiterfiguur, op
bracteaten (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: keizerbuste, op Romeinse munten
(L/R)
Kunst en schrift: voorstelling: paarden [twee] achter elkaar of
idem tegenover elkaar, in het graf te Kivik (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: raaf
Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.), w.o.
mensen, dieren, schepen, wagens, ploegen
Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.), w.o.
mensen, dieren, schepen, wagens, ploegen
Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.), w.o.
mensen, dieren, schepen, wagens, ploegen
Kunst en schrift: voorstelling: slang op een staf, op de Zuil van
Traianus
Kunst en schrift: voorstelling: slangen, op banieren in Stilicho’s
leger
Kunst en schrift: voorstelling: slangenpaard dat de zonneschijf
trekt (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: cultuswagen van Strettweg (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: fibula [beugel] uit Kärlich (Koblenz)
met inscriptie (ca 600) (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: hoorns van Gallehus (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: koningsstandaard met hertenfiguur
(Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: koningsstandaard met stierenkoppen
(Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: paardenkop [dubbele] op de gevels
van Saksische boerderijen, het teken der dioscuren ter
bescherming tegen demonen (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: ram van Jordansmühl (Bandker.)
Kunst en schrift: voorwerp: ring van Pietroassa met inscriptie (3e –
4e eeuw) (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: stier van Treuenbrietzen (Germ.)
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Gouden stierenkop met negen-spakig rad
Tapijt van Bayeux
Trundholmer wagen
zonnewagen uit het Trundholm-moeras
cervulum-facere-spel
holocaustum
hostia
ignis
lucus (lat.) ‘heilig woud’
Lunam
mensis sacrorum
nemus
castum nemus
regnator omnium deus
robur Jovis
sacer
silva Herculi sacra
Solem
ursus
victima
Vulcanum
achtbenige
driebenige
botten
graf staan
staand op
steen staan
zit [voorafgegaan door een spatie]
haren
Hrímfaxi
Skínfaxi
handen
duistere
beschenen wordt door de nieuwe zon
nacht
Admonitio generalis
Annales
Bēowulf
Wulfila
Brief van paus Gregorius aan Mellitus
Codex Laureshamensis
Flat.
Landnámabók
De Bellico Gallico
De Bello Gothico
De temporum ratione
Grm.
Gðr. III
Sigrdrífumál
Fjölsvinnsmál

Kunst en schrift: voorwerp: stierenkop met negen-spakig rad
tussen de hoorns (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: tapijt van Bayeux (Frank.)
Kunst en schrift: voorwerp: zonnewagen uit Trundholm (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: zonnewagen uit Trundholm (Germ.)
Latijnse termen: cervulum facere
Latijnse termen: holocaustum
Latijnse termen: hostia
Latijnse termen: ignis
Latijnse termen: lucus
Latijnse termen: Luna
Latijnse termen: mensis sacrorum
Latijnse termen: nemus
Latijnse termen: nemus: castum nemus
Latijnse termen: regnator omnium deus
Latijnse termen: robur Jovis
Latijnse termen: sacer
Latijnse termen: silva Herculi sacra
Latijnse termen: sol
Latijnse termen: ursus ‘beer’
Latijnse termen: victima
Latijnse termen: Volcanus of Vulcanus
Lichaam: been (poot): achtbenigheid
Lichaam: been (poot): driebenigheid
Lichaam: bot (been)
Lichaam: gestalte: staande houding
Lichaam: gestalte: staande houding
Lichaam: gestalte: staande houding
Lichaam: gestalte: zittende houding
Lichaam: haar
Lichaam: haar: manen: term: faxi, hrím- (‘rijp-maan’)
(paardennaam) (Germ.)
Lichaam: haar: manen: term: faxi, skín- (‘schijn-maan’)
(paardennaam) (Germ.)
Lichaam: hand
Licht en duisternis: duisternis (zwart)
Licht en duisternis: licht, zon- (zonnestralen)
Licht en duisternis: nacht
Literatuur: Admonitio generalis (door Karel de Grote) (L/R)
Literatuur: Annales (door Tacitus) (L/R)
Literatuur: Bēowulf (Germ.)
Literatuur: Bijbelvertaling, Gotische: Codex argenteus door
Wulfila (Germ.)
Literatuur: Brief van paus Gregorius aan Mellitus (Epistola LXXVI
ad Mellitum abbatem (AD 601)) (Chr.)
Literatuur: Codex Laureshamensis (L/R)
Literatuur: codex: Flateyjarbók (Flat.) (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: De temporum ratione (door Beda) (L/R)
Literatuur: Edda, Poëtische: Grímnismál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Guðrúnarkviða III (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Sigrdrifumál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Svipdagsmál: Fjölsvinsmál (Fj., niet
in Codex Regius) (Germ.)
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þrymskviða
Vsp.
Snorra Edda
Germania
Adam van Bremen
Hkr.
Vita Aureliani
Historiae
De falsis deis
Homilia de Sacrilegiis
Tweede Merseburger toverspreuk
Ammianus Marcellinus
Egs.
Gautr.
Guta saga
Heiðarvíga saga
Hervarar saga
Hlöðskviða
Hœnsna-þóris saga
Kristn.
Ljósvetninga saga
Orkneyinga saga
Ragn.
Glúm.
Saxon Chronicles
Die antike Religion
Magnus Olsen (8)
John Meier (‘Untersuchungen zur
Skaldenpoëzie
Húsdrápa (door Úlfr Uggason)
Sólarljóð
Oud-Noorse overlevering
Oud-Noorse poëzie
Atharva Veda
Vita marii
Vita Barbati
Vita S. Bonifatii (door Willibald)
Karlmanns capitularium (742)
Indiculus
Saksenwet
wetboek van Uppland
Kirkiu balkær Ipr.
Angelsaksische wet van Knut de Grote

Literatuur: Edda, Poëtische: þrymskviða (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Völuspá (Germ.)
Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson)
(Germ.)
Literatuur: Germania = De origine et situ Germanorum (door
Tacitus) (L/R)
Literatuur: Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (door
Adam van Bremen) (L/R)
Literatuur: Heimskringla (door Snorri Sturluson), uitgave AD 1900
in 4 delen door Finnur Jónsson (Hkr.) (Germ.)
Literatuur: Historia Augusta: Aurelianus (door (de fictieve) Flavius
Vopiscus Syracusanus) (L/R)
Literatuur: Historiae (door Tacitus) (L/R)
Literatuur: homilie: De falsis deis = Homilie XII (door Ælfrīc en
Wulfstān II) (L/R)
Literatuur: homilie: Homilia de Sacrilegiis (8e eeuw) (L/R)
Literatuur: Merseburger toverspreuk, Tweede (Germ.)
Literatuur: Res gestae (door Ammianus Marcellinus) (L/R)
Literatuur: saga: Egilssaga Skallagrímssonar (Egs.) (Germ.)
Literatuur: saga: Gautreks saga (Germ.)
Literatuur: saga: Guta saga (Germ.)
Literatuur: saga: Heiðarvíga saga (Germ.)
Literatuur: saga: Hervarar saga ok Heiðreks (Germ.)
Literatuur: saga: Hervarar saga ok Heiðreks: Hlöðskviða = Lied van
de Hunnenslag (Germ.)
Literatuur: saga: Hœnsna-Þóris saga (Germ.)
Literatuur: saga: Kristni saga (Germ.)
Literatuur: saga: Ljósvetninga saga (Germ.)
Literatuur: saga: Orkneyinga saga (Germ.)
Literatuur: saga: Ragnars saga loðbrókar (Germ.)
Literatuur: saga: Víga-Glúms saga (Germ.)
Literatuur: Saxon Chronicles (Germ.)
Literatuur: secundaire ~: Die antike Religion (door Kerényi) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Hedenske kultminder i norske
stedsnavne (door Magnus Olsen) (No.)
Literatuur: secundaire ~: Untersuchungen zur deutschen
Volkskunde und Rechtsgeschichte, 1 Ahnengrab und Brautstein
(door John Meier) (Du.)
Literatuur: skaldenpoëzie (verzamelterm) (Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie: Húsdrápa (door Úlfr Uggason) (Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie: Sólarljóð (Germ.)
Literatuur: type: Oud-Noorse ~ (Germ.)
Literatuur: type: Oud-Noorse ~ (Germ.)
Literatuur: Veda, Atharva = Atharvāṅgirasa = pl. Atharvāṅgirasās =
Ātharvāṇa = Brahma Veda = Kṣatra Veda (Ind.)
Literatuur: Vita Marii (door Plutarchus) (L/R)
Literatuur: Vita S. Barbati (L/R)
Literatuur: Vita S. Bonifatii (door Willibald) (L/R)
Literatuur: wet: capitulare: Karlomanni principis capitularia (742744) (Chr.-L/R)
Literatuur: wet: capitulare: Karlomanni principis capitularia:
Indiculus superstitionum et paganiarum (Chr.-L/R)
Literatuur: wet: Lex Saxonum (door Karel de Grote) (L/R)
Literatuur: wet: Upplandslagen (Germ.)
Literatuur: wet: Upplandslagen: Kirkiu balkær (Germ.)
Literatuur: wet: Wet der Angelsaksen (door Knut de Grote)
(Germ.)
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Wetboek van koning Knut
Wídsíð
omen [voorafgegaan door een spatie]
heill
maan [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
maan)
maanmaan,
maan;
‘maan’
maan:
maan.
maancultus
maanvereerders
maanjaar
maanmythen
Maan en zon
schijnfasen van de maan
stand van de maan
nieuwe maan
volle maan
wassende of volle maan
mâhmāha
måŋha
germ. *mēna
got. mēna
máni
māno
mōna;
mėnuo
μηνη
heilzame
goddelijke machten
goden die ze zien en wier kracht
mana, afkomstig van de godheid
krachten der vruchtbaarheid
macht de vruchtbaarheid
levenbrengende kracht
levenskracht
mana
krachtcentrum
heilzame bomen
kracht en de geheimzinnigheid van
kracht van het water
mana van deze wateren
heilagr
helga
politieke macht
verjongende kracht
magie
magisch
om de hongersnood tegen te gaan

Literatuur: wet: Wet der Angelsaksen (door Knut de Grote)
(Germ.)
Literatuur: Wídsíð (Germ.)
Lot: voorteken
Lot: voorteken: term: heill (Germ.)
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan: maanfase
Maan: maanfase
Maan: maanfase: nieuwe maan
Maan: maanfase: volle ~
Maan: maanfase: wassende ~
Maan: term: mâh- (mperz.) (Ir.)
Maan: term: māha (operz.) (Ir.)
Maan: term: måŋha (av.) (Ir.)
Maan: term: mēna * (en og. varianten) (Germ.)
Maan: term: mēna * (en og. varianten) (Germ.)
Maan: term: mēna * (en og. varianten) (Germ.)
Maan: term: mēna * (en og. varianten) (Germ.)
Maan: term: mēna * (en og. varianten) (Germ.)
Maan: term: mėnuo (Lit.)
Maan: term: μηνη (Gr.)
Macht en kracht: genezende kracht (heilzaam)
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke) macht
Macht en kracht: goddelijke kracht (transcendente kracht)
Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van
Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van
Macht en kracht: levenbevestigende en –gevende kracht
Macht en kracht: levenskracht
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht van de aarde
Macht en kracht: magische kracht van de bomen
Macht en kracht: magische kracht van het water
Macht en kracht: magische kracht van het water
Macht en kracht: magische kracht van het water
Macht en kracht: magische kracht: term: heilagr (Germ.)
Macht en kracht: magische kracht: term: heilagr (Germ.)
Macht en kracht: politieke macht
Macht en kracht: verjongende kracht
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie: doel: tegengaan van hongersnood
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om wraak tegen te gaan
ruimte tussen twee nabije bomen halen
mantisch
orakels
voorspelling
Waarzeggerij
geluk voorspellend omen
geluiden van het water een voorspelling
Waarzeggerij bij bronnen en rivieren
orakelpaarden
(mens
mensen
bewoners
stammen
volk
arctische volken
Dansende
vikivaki
Freyr verslaat Beli m.b.v. een
Walhalla
Walhalla is Valgrind heilog
vé
vé goða
Noord-Germaanse mythologie
beer en een vrouw die een kind
Mythologisering
offer
aan de regnator omnium deus geofferd
Boteroffers op het dak dat beschenen
Offer van een os aan Freyr
offerden de god Ōþon
aan Thor geofferd
brandoffer
Offers van etensresten, melkvel, meel
zoenoffer
mantisch offer
Aśvamedha-offer
offergaven
offercultus van schapen en geiten
bokkenoffer
offerden een bok
paardenoffer
Offer van een os
offert ossen
offert een stier
offert twee stieren

Magie en mantiek: magie: doel: tegengaan van wraak
Magie en mantiek: magische handeling: ziek kind door een ruimte
tussen twee nabije bomen halen
Magie en mantiek: mantiek (orakel, profetie, voorspelling,
waarzeggerij)
Magie en mantiek: mantiek (orakel, profetie, voorspelling,
waarzeggerij)
Magie en mantiek: mantiek (orakel, profetie, voorspelling,
waarzeggerij)
Magie en mantiek: mantiek (orakel, profetie, voorspelling,
waarzeggerij)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van een heilige bron
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van een heilige bron
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van het gedrag van dieren: term: augurium (L/R)
Mens
Mens
Mens: inwoner (bewoner)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk, arctisch
Muziek en dans: dans
Muziek en dans: dans, kring-: term: vikivaki (Germ.)
Mythe: Freyrs slachting van Beli (SnE) (Germ.)
Mythische woning: naam: ‘Walhalla’ = ‘Valhöll’, de ~ van Odin en
gestorven helden (Germ.)
Mythische woning: naam: ‘Walhalla’: ‘Valgrind heilog’ (‘heilig hek
der gevallenen’) (kenning) (Germ.)
Mythische woning: type: godenwoning: term: vé (goða) (Germ.)
Mythische woning: type: godenwoning: term: vé (goða) (Germ.)
Mythologie: geo/rel/temp: Germaanse ~ (Germ.)
Mythologie: motief: huwelijk van een beer en een vrouw die een
kind voortbrengen
Mythologie: wetenschap: mythologisering
Offer
Offer: ~ aan de goden
Offer: ~ aan de zon
Offer: ~ aan Freyr (Germ.)
Offer: ~ aan Odin (Germ.)
Offer: ~ aan Thor (Germ.)
Offer: brandoffer (vuuroffer)
Offer: brandoffer (vuuroffer)
Offer: doel: zoenoffer
Offer: kar.: mantisch ~
Offer: naam: ‘Aśvamedha’ (Ind.), Āśvamedhika (lit.)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj.: dierenoffer: geitenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: geitenoffer: bokoffer
Offer: obj.: dierenoffer: geitenoffer: bokoffer
Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: ossenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: ossenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: stierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: stierenoffer
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stierenoffer
offercultus van schapen en geiten
ramsoffer
huisdierenoffercultus
offerden gewoonlijk alleen huisdieren
zwijnenoffercultus
sonarblót
Romeinen geslacht
offermaal waarvan de god een deel krijgt
Offers van etensresten, melkvel, meel
Boteroffers
eedoffer
sauþs
tafn
Vuuroffers
holocaustum
en rivieroffers
osl. celu 1. ‘gezond’, 2. ‘heel, volledig’
mėnuo
pir
ugnis
paard
dodenpaard
paard, gewijd aan Freyr
heilige orakelpaarden
heilige paard
paard, gewijd aan Odin
orakelpaarden
slangen die eindigen in een paardenkop
slangenpaard
zonnepaarden
Heorot
koningshal
koningshof
Valgrind
Walhalla is Valgrind heilog
priester
vuurwachteressen
Vestaalse maagden
Atharva
bisschop
goði
paus
houding t.o.v. de beer
Árvakr (‘vroegwakker’)
fantasie
verontreiniging
rein [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
castum
reiniging [voorafgegaan door een spatie]
betreden

Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: stierenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: schapenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: schapenoffer: ramsoffer
Offer: obj.: dierenoffer: veeoffer (huisdieroffer)
Offer: obj.: dierenoffer: veeoffer (huisdieroffer)
Offer: obj.: dierenoffer: zwijnenoffer
Offer: obj.: dierenoffer: zwijnenoffer: term: sonarblót (Germ.)
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: spijsoffer (voedseloffer, etensrestanten)
Offer: obj.: spijsoffer (voedseloffer, etensrestanten)
Offer: obj.: spijsoffer: boteroffer
Offer: rel.: eedoffer
Offer: term: sauþs (Germ.)
Offer: term: tafn (Germ.)
Offer: wijze: brandoffer (vuuroffer)
Offer: wijze: brandoffer: term: holocaustum (L/R)
Offer: wijze: wateroffer (bron-, rivier-) (in het water werpen)
Overige IE termen: celu
Overige IE termen: mėnuo
Overige IE termen: pir
Overige IE termen: ugnis
Paard
Paard: dodenpaard
Paard: Freyr, ~ van (Germ.)
Paard: heilige ~
Paard: heilige ~
Paard: Odin, ~ van (Germ.)
Paard: orakelpaard
Paard: slangenpaard
Paard: slangenpaard
Paard: zonnepaard
Paleis: ‘Heorot’ te Hleiðr (Gammel Lejre) (De.)
Paleis: zaal (hal, koningshof)
Paleis: zaal (hal, koningshof)
Poort: loc.: Walhalla, ~ van het dodenrijk: ‘Valgrind’ (Germ.)
Poort: term: grind, heilog val- (‘heilig hek der gevallenen’)
(kenning voor Walhalla) (Germ.)
Priester
Priester: functie: vuurpriesteres (vuurwachteres)
Priester: groep: ‘Vestaalse maagden’ (L/R) (vuurpriesteressen van
Vesta)
Priester: term: atharvan (Ind.) (vuurpriester) (lit.)
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: houding t.o.v. beren
Psychologie: ontwaken: term: árvakr (‘vroeg wakker’) (adj.)
(Germ.)
Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk, verzinsel)
Reiniging en verzorging: onreinheid: besmetting (verontreiniging,
ontwijding)
Reiniging en verzorging: reinheid: rituele zuiverheid
Reiniging en verzorging: reinheid: term: castus (adj.) (L/R)
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door het vuur
Reis: binnengaan
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abaton
adyton
betreedden de bewoners
onbereden
Staffan-rit
verlaat
Staffan-rit
religie
Christelijk
geloof dat de zon vreugdesprongen
geloof in de kracht van het water uit
Wodansgeloof
Germaanse godsdienst
heidendom
heidens
Oud-Germaanse religie
volksgeloof
vasten
heilig
sacraal
dingvrede
heiligheid van de tempel
heiligheid van het ding
tempelvrede
Helgi
hofshelgi
þinghelgi
dingtijdvrede
heiligheid van de duur van het ding
Helgi
þinghelgi
heiligen’
wijd
zegent
heilagōn
sacer
wīhian
uiki
vígja
weihan
wīa
wīhan

Reis: binnengaan: toegankelijk, niet-: term: αβατον = αδυτον
(tempelvertrek) (Gr.)
Reis: binnengaan: toegankelijk, niet-: term: αβατον = αδυτον
(tempelvertrek) (Gr.)
Reis: klimmen (beklimmen)
Reis: rijden (berijden, rit)
Reis: rijden: term: ritt, Staffans- (‘Stefansrit’) (benaming voor de
Wilde Jacht) (Germ.)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: Staffansritt = Stefansrit
(Germ.)
Religie
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: geloof dat de zon vreugdesprongen maakt
Religie: geloof in de kracht van het water uit heilzame bronnen
Religie: geloof, gods- (goden-)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: type: volksgeloof
Religieus fenomeen: ascese: onthouding van voedsel: vasten
Religieus fenomeen: heiligheid
Religieus fenomeen: heiligheid
Religieus fenomeen: heiligheid van plaats (tempel, ding)
Religieus fenomeen: heiligheid van plaats (tempel, ding)
Religieus fenomeen: heiligheid van plaats (tempel, ding)
Religieus fenomeen: heiligheid van plaats (tempel, ding)
Religieus fenomeen: heiligheid van plaats: term: helgi (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid van plaats: term: helgi,
hofs- (‘heiligheid van de tempel’ of ‘tempelvrede’) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid van plaats: term: helgi,
þing- (‘heiligheid van het ding’ of de ‘dingvrede’) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid van tijd (periodieke heiligheid)
Religieus fenomeen: heiligheid van tijd (periodieke heiligheid)
Religieus fenomeen: heiligheid van tijd: term: helgi (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid van tijd: term: helgi, þing(‘heiligheid van de duur van het ding’ of de ‘dingtijdvrede’)
(Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: heilagōn (vb.)
(Chr.-Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: sacer (adj.) (L/R)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: wīhan*, wīhian*
(en afgeleide vormen) (vb.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: wīhan*, wīhian*
(en afgeleide vormen) (vb.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: wīhan*, wīhian*
(en afgeleide vormen) (vb.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: wīhan*, wīhian*
(en afgeleide vormen) (vb.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: wīhan*, wīhian*
(en afgeleide vormen) (vb.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: wīhan*, wīhian*
(en afgeleide vormen) (vb.) (Germ.)
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wīhen
weihs
wīh ‘heilig’
vé
wīhaz
ίερος
hailag
hailagaz
hālæg
heilagr
heilagt
heilakt
heilig
heilog
helgu
stallhelgom
profaan
profane
Christelijke heiligdommen
voorwerpen uit de heidense cultus
cultusobject
heilige dieren en voorwerpen
altaar
altaren
steen bevond waarop aan Thor geofferd
afgodentafel
wīgbed
hörgr
stallhelgom
amulet
Bracteaten
Veldtekens met afbeelding van een dier
ceremoniële
begrafenis
huiselijke (private) boomcultus
private cultusvormen
private godencultus
Initiatierite
gekroond
Kroning
onderwerpingsceremonie
openbare boomcultus
openbare en private cultusvormen

Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: wīhan*, wīhian*
(en afgeleide vormen) (vb.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: wīhaz* (en
afgeleide vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: wīhaz* (en
afgeleide vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: wīhaz* (en
afgeleide vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: wīhaz* (en
afgeleide vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: ίερος (adj.) (Gr.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: hailagaz* (en afgeleide
vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: hailagaz* (en afgeleide
vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: hailagaz* (en afgeleide
vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: hailagaz* (en afgeleide
vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: hailagaz* (en afgeleide
vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: hailagaz* (en afgeleide
vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: hailagaz* (en afgeleide
vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: hailagaz* (en afgeleide
vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: hailagaz* (en afgeleide
vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: heilagr, stall- (‘wegens een
altaar heilig’) (Germ.)
Religieus fenomeen: profaniteit
Religieus fenomeen: profaniteit
Religieus voorwerp
Religieus voorwerp
Religieus voorwerp (cultusobject)
Religieus voorwerp (heilig voorwerp)
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: altaar (offersteen)
Religieus voorwerp: altaar, tafelReligieus voorwerp: altaar, tafel-: term: wīgbed (Germ.)
Religieus voorwerp: altaar: term: hörgr (Germ.)
Religieus voorwerp: altaar: term: stalli (Germ.)
Religieus voorwerp: amulet (bracteaat)
Religieus voorwerp: amulet (bracteaat)
Religieus voorwerp: legerstandaard met afbeelding van een dier
Rite (ritueel, ceremonie)
Rite: behandeling van het dode dier: begrafenis
Rite: huisritueel (private cultus)
Rite: huisritueel (private cultus)
Rite: huisritueel (private cultus)
Rite: initiatierite
Rite: initiatierite: kroningsrite (tot koning verheffen)
Rite: initiatierite: kroningsrite (tot koning verheffen)
Rite: onderwerpingsceremonie (van een koning)
Rite: openbare ~ (publieke cultus)
Rite: openbare ~ (publieke cultus)
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openbare godencultus
openbare handeling
teken van de overgang
Thor met de hamer de bruid zegent
Ceremonie van de bruidssteen
beer rondgeleid en uitgehuwelijkt
berenspel
Bruiloftsspel met beer
ceremoniële handelingen
cultushandeling
Men raakt de haren van het zwijn aan
cervulum-facere
eet paardenvlees tijdens het offerfeest
feestmaaltijd
heilig maal
maal) (specie epularum)
maaltijden gehouden worden
offermaal
δειπνον
zoenceremonie
gebruik [+ spatie]
gebruik.
gebruik:
gebruiken
praktijk
volkskundige bronnen
vuur wordt gedoofd bij de dood van de
Offers van etensresten, melkvel, meel
Brandende wielen werden van een
sibbehaardvuur gedoofd en weer
sibbehaardvuur gedoofd en weer
rund [voorafgegaan door een spatie]
rund’
koe
oerkoe
stier
offerstier
ploegstier
ossen [voorafgegaan door een spatie]
freyr’
taruos
blótnaut
aghnya ‘die niet gedood mag worden’
dvādaśāha
skt. grāmyāh ‘(dier) betrekking hebbend
ṛ kṣa
schepping
voortbrengen
seksuele

Rite: openbare ~ (publieke cultus)
Rite: openbare ~ (publieke cultus)
Rite: overgangsrite
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: inzegening van
het huwelijk door de godheid
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: steenbetreding
Rite: rituele berenspel
Rite: rituele berenspel
Rite: rituele berenspel
Rite: rituele handeling
Rite: rituele handeling
Rite: rituele handeling: eedshandeling (aanraking van de eedring,
offerdier of lichaamsdeel)
Rite: rituele handeling: herten imiteren: term: cervulum / cervula
facere (L/R)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: δειπνον
(Gr.)
Rite: verzoeningsrite
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik: haardgebruik: doven van het vuur bij de dood
van de huisheer
Rite: volksgebruik: haardgebruik: werpen van etensresten in het
vuur als offer
Rite: volksgebruik: jaarvuurgebruik: naar beneden rollen van
brandende wielen
Rite: vuurritueel: ontsteking van het vuur (Eg.) + (Germ.)
Rite: vuurritueel: uitdoving van het vuur (Eg.) + (Germ.)
Rund
Rund
Rund: koe
Rund: koe, wereld- (oer-)
Rund: stier
Rund: stier, offerRund: stier, ploegRund: stier: os
Rund: stier: term: ‘freyr’ (‘heer’) (kenning) (Germ.)
Rund: stier: term: tarb, tarvos (Kelt.)
Rund: term: naut, blót- (‘offerrund’) (tevens stierennaam)
(Germ.)
Sansk. termen: aghnya
Sansk. termen: Dvādaśāha
Sansk. termen: grāmyāh
Sansk. termen: ṛkṣa
Schepping
Schepping: voortbrengen
Seksualiteit
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ring van Pietroassa
slang
Noormannen
Viking
leger
berserkers
offergenoten
suþnautar
relatie met goddelijke machten
seksuele verhouding
staf.
slang op een staf
rots in de grond
deksteen van een
heilige steen
offers bij en vereringen van stenen
Cultussteen
omphalos
bautasteinn
Runeninscriptie van Glavendrup
dómhringr
rechtssteen
Bruidssteen
eed bij de witte heilige steen
Eedsteen
húsþing vanaf een steen
Koningssteen
Ægelnóðes stán
koningszetel op Inglingehögen
gekroond, staand op een steen
kroningssteen
Danærygh in Denemarken (Viborg)
lia Fáil in Ierland
steen van Danparstaðir
Mora-steen in Zweden
Kroningssteen van Scone
bescherming
drijven
overwinnaar
verslaat
strijd
vechten
paardengevecht
paardenrennen
paardenspelen

Sieraad: ring
Slang
Sociologie: gemeenschap van zeerovers: ‘Vikingen’ =
‘Noormannen’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van zeerovers: ‘Vikingen’ =
‘Noormannen’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, militaire
Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Berserkir’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, religieuze: offergenoten
Sociologie: gemeenschap, religieuze: offergenoten: term:
suþnautar (Germ.)
Sociologie: relatie, religieuze
Sociologie: relatie, seksuele
Staf
Staf: scepter: slangenstaf (slangvormige ~)
Steen
Steen: dolmen, deksteen van de
Steen: heilige oopgerichte ~
Steen: heilige opgerichte ~ (cultussteen)
Steen: heilige opgerichte ~ (cultussteen)
Steen: heilige opgerichte ~: omphalos (ομφαλος) (Gr.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn (ook liggend)
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Glavendrup (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: term: dómhringr
(domarering) (‘gerechts-steenkring’) (Germ.)
Steen: rechtssteen
Steen: rechtssteen: bruidssteen (waarop men staat)
Steen: rechtssteen: eedsteen (waarop men staat)
Steen: rechtssteen: eedsteen (waarop men staat)
Steen: rechtssteen: eedsteen (waarop men staat)
Steen: rechtssteen: koningssteen (waarop men zit) zie ook Troon:
koningstroon en Troon: graf(heuvel)troon
Steen: rechtssteen: koningssteen: Ægelnóðes stán (Germ.)
Steen: rechtssteen: koningssteen: steen van Inglingehögen
(Germ.)
Steen: rechtssteen: kroningssteen (waarop men staat)
Steen: rechtssteen: kroningssteen (waarop men staat)
Steen: rechtssteen: kroningssteen: ‘Danærygh’ in Denemarken
(Viborg) (Germ.)
Steen: rechtssteen: kroningssteen: ‘Lía Fáil’ in Ierland (Kelt.)
Steen: rechtssteen: kroningssteen: steen van Danparstaðir (Rusl.)
Steen: rechtssteen: kroningssteen: steen van Mora (Germ.)
Steen: rechtssteen: kroningssteen: steen van Scone (Kelt.)
Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen)
Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen)
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren met paarden (wagenrennen,
paardenrennen, paardenstrijd)
Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren met paarden (wagenrennen,
paardenrennen, paardenstrijd)
Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren met paarden (wagenrennen,
paardenrennen, paardenstrijd)
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wagenren met paarden
hestaþing
geruststellende
zoenceremonie
Elgr
freyr’
Dichtermede is heilagt full Hrafnásar
Baldr is een heilagt tafn (‘heilig offer’)
Hrafnásar
Jalfaðr
Walhalla is Valgrind heilog
heiti
symbool van levenskracht (groei)
koningsembleem
hertengewei een koningsembleem
grafteken
hörgr
‘steenhoop’ als grens
hörgr
legertekens
Brandende wielen werden van een
everzwijn vertegenwoordigt de macht
heldenpoëzie
sprookje
verhaal
bezweert de zon en het gesternte
gebeden
kerktaal
Goden- en heldenpoëzie
martyriologium
genoemd
Namen
heet
godennaam
eigennamen
Persoonsnamen
bijnaam
geruststellende bijnaam
districtsnaam
plaatsnaam
plaatsaanduiding
naam van de plaats
plaatsen met de naam
plaatsnamen
cultische plaatsnamen
Namen van cultusplaatsen
theofore naam
theofore plaatsnamen
Theomorfe bergnamen
Volksnamen met verwijzingen naar
hofgedicht
gaf raad
raad te verwerven
teksten

Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren met paarden (wagenrennen,
paardenrennen, paardenstrijd)
Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren met paarden: term:
hestaþing (Germ.)
Strijd en vrede: verzoening
Strijd en vrede: verzoening
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Elgr’(Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Freyr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘heilagt full Hrafnásar’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘heilagt tafn’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hrafnáss’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Jalfaðr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Valgrind heilog’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: metafoor: heiti (Germ.)
Symboliek: boom als symbool van levenskracht (groei)
Symboliek: teken van de koning (koningsembleem)
Symboliek: teken van de koning: hertengewei
Symboliek: teken, grafSymboliek: teken, graf-: term: hörgr (Germ.)
Symboliek: teken, grensSymboliek: teken, grens-: term: hörgr (Germ.)
Symboliek: teken, legerSymboliek: wielen [brandend en van een heuvel neerollend] als
symbool van de nederdaling van de zon uit de hemel
Symboliek: zwijn als symbool van de vruchtbaarheid
Taal: epiek: epos (heldendicht)
Taal: epiek: sprookje
Taal: epiek: verhaal (vertelling)
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: kerktaal
Taal: lied, godenTaal: lijst van martelaren (martyriologium)
Taal: naam (noemen)
Taal: naam (noemen)
Taal: naam (noemen)
Taal: naam, goden- (theofoor)
Taal: naam, persoonsTaal: naam, persoonsTaal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton)
Taal: naam, persoons-: bijnaam: geruststellende benaming
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: naam, volks- met verwijzing naar wapens
Taal: poëzie, hofTaal: raad(geving, -pleging)
Taal: raad(geving, -pleging)
Taal: tekst
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Brief
inscriptie
term
begrip
offerden een bok onder gezang
wīh ‘heiligdom, tempel’
tijdsaanduiding
dagen
lunaire jaar
maanjaar
solaire
zonnejaar
lente
voorjaar
Klopnachten
dvādaśāha
Zwölfnächte
zonnewende
jaartelling
tijd rekent
tijdrekening
maan is belangrijk voor de tijdrekening
Ártali
maand
Eastur-mōnath
Hālægmōnath
april
lunaire maand
mâhmāha
måŋha
mánaðr
mānōd
mēnōþs
mōnad
mōnað
mensis sacrorum
Eastur-mōnath
Hālægmōnath
mensis sacrorum
offermaand
Offertijd
september werden in de heidense tijd
mensis sacrorum
eeuwig
chronologie
totaliteit
volledig
celu
hailaz
nnl. heel

Taal: tekst: brief
Taal: tekst: inscriptie
Taal: woord: terminologie (term, begrip, woordenschat,
vocabulaire)
Taal: woord: terminologie (term, begrip, woordenschat,
vocabulaire)
Taal: zang, samenTempel: type: ~, Germaanse: wīh, friðuwīh (Germ.)
Tijd
Tijd: dag(indeling)
Tijd: jaar, maanTijd: jaar, maanTijd: jaar, zonneTijd: jaar, zonneTijd: jaargetijde: lente (voorjaar)
Tijd: jaargetijde: lente (voorjaar)
Tijd: jaarperiode: ‘Klopnachten’ = ‘Klöpfelnächte’ (Germ.)
Tijd: jaarperiode: ‘Klopnachten’: ‘Dvādaśāha’ (Ind.)
Tijd: jaarperiode: ‘Klopnachten’: ‘Zwölfnächte’ (Germ.)
Tijd: jaarperiode: zonnewende
Tijd: kalender (tijdrekening, jaartelling)
Tijd: kalender (tijdrekening, jaartelling)
Tijd: kalender (tijdrekening, jaartelling)
Tijd: kalender, maanTijd: kalender: term: ártali (Germ.)
Tijd: maand
Tijd: maand (Germ.): ‘Eastur-mōnath’ = april
Tijd: maand (Germ.): ‘Hālægmōnath’ = september
Tijd: maand (mod.): april
Tijd: maand, lunaire
Tijd: maand: term: mâh- (mperz.) (Ir.)
Tijd: maand: term: māha (operz.) (Ir.)
Tijd: maand: term: måŋha (av.) (Ir.)
Tijd: maand: term: mēnōþs (en og. varianten) (Germ.)
Tijd: maand: term: mēnōþs (en og. varianten) (Germ.)
Tijd: maand: term: mēnōþs (en og. varianten) (Germ.)
Tijd: maand: term: mēnōþs (en og. varianten) (Germ.)
Tijd: maand: term: mēnōþs (en og. varianten) (Germ.)
Tijd: maand: term: mensis sacrorum (‘offermaand’)
(cultusperiode) (L/R)
Tijd: maand: term: mōnath, Eastur- (‘Ōstara-maand’) (april)
(Germ.)
Tijd: maand: term: mōnath, hālæg- (‘de heil brengende maand’)
(september) (Germ.)
Tijd: offer, ~ van het
Tijd: offer, ~ van het
Tijd: offer, ~ van het
Tijd: offer, ~ van het
Tijd: periode, cultus- (offer-, sacrale -) (alg.)
Tijd: temporaliteit: eeuwigheid
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Totaliteit
Totaliteit: compleetheid
Totaliteit: compleetheid: term: celu (Slav.)
Totaliteit: compleetheid: term: hailaz * (en afgeleide adj.
vormen) (Germ.)
Totaliteit: compleetheid: term: hailaz * (en afgeleide adj.
vormen) (Germ.)
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nhd. heil
whole
heuveltronen
graftronen
graftroon
koningszetel
troon
hjallr
rökstólar
rugleuning
twee
tegengesteld, maar vullen elkaar tot
hout
Jul-blok
meel
kreupelhout
laoh
loh
bos
woud
dergelijke bossen
gewijd eikenbos
heilige bossen
heilige woud
mörk enni helgu
Myrkviðr
silva Herculi sacra
nemeto
nimidas
laoh
loh
leag
leah
loo (nl.)
lucus
lund
nemus
castum nemus
-viðr
Myrkviðr
forst
laoh
loh
vuur dat ziekten moet verdrijven
ontbreken
verschijnen
antropomorf
cervulum-facere
alternatief voor de bestijging
vervangen door
verving
plaatsvervanger
vertegenwoordigt
trigaranus

Totaliteit: compleetheid: term: hailaz * (en afgeleide adj.
vormen) (Germ.)
Totaliteit: compleetheid: term: hailaz * (en afgeleide adj.
vormen) (Germ.)
Troon: bergtroon (heuveltroon)
Troon: graf(heuvel)troon
Troon: graf(heuvel)troon
Troon: koningstroon
Troon: koningstroon
Troon: orakeltroon: term: seiðhjallr (Germ.)
Troon: rechterstoel: term: rökstólar (Germ.)
Troon: rugleuning van de ~
Twee
Twee: polariteit
Vegetatie: hout
Vegetatie: hout: vuurblok: Jul-blok (Germ.)
Vegetatie: koren: meel
Vegetatie: kreupelhout (struikgewas)
Vegetatie: kreupelhout: term: laoh, loh (Germ.)
Vegetatie: kreupelhout: term: laoh, loh (Germ.)
Vegetatie: woud
Vegetatie: woud
Vegetatie: woud, heilig
Vegetatie: woud, heilig
Vegetatie: woud, heilig
Vegetatie: woud, heilig
Vegetatie: woud, heilig
Vegetatie: woud, heilig: ‘Myrkviðr’ (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: ‘Silva Herculi sacra’ (L/R)
Vegetatie: woud, heilig: nemeto* (Kelt.)
Vegetatie: woud, heilig: nimidas (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: laoh, loh (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: laoh, loh (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: leah, leag (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: leah, leag (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: loo (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: lucus (L/R)
Vegetatie: woud, heilig: term: lundr (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: nemus (L/R)
Vegetatie: woud, heilig: term: nemus, castum (‘rein woud’) (L/R)
Vegetatie: woud, heilig: term: viðr (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: viðr (Germ.)
Vegetatie: woud: term: forst (Germ.)
Vegetatie: woud: term: laoh, loh (Germ.)
Vegetatie: woud: term: laoh, loh (Germ.)
Verlossing: separ.: ziekte
Verschijning: afwezigheid
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: illusie: imitatie: term: facere cervulum (‘een hert
nadoen’) (rituele hand. / spel) (L/R)
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging
Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging
Vogel: kraanvogel: term: γερανος (Gr.)
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Raaf:
raven [voorafgegaan door een spatie]
Ravenafbeeldingen
voorwerp
vébönd
hamer
scheermessen
spakig
fibula
Koningsstandaard
Veldtekens
Tapijt
banier
rad [voorafgegaan door een spatie]
wielen
vonk
vuur
aangestoken
Brandende
ontstoken
wrijven
wrijving
got. bnauan
germ. *neu
núa
gedoofd
haardvuur
huiselijk vuur
huiselijke haard
sibbehaardvuur
stamhaard
heilig vuur
vuur in de huiselijke haard is heilig
agni
ignis
noodvuren
noodvuur
fricato ligna
no. naueld of rideld
oe. niedfyr
os. nōdfiur
nodfyr
no. naueld of rideld
sacrelegos ignes
zw. dial. vrideld
ugnis
en noodvuren
jaarvuren
paasvuren
Osterfeuer
profaan vuur
fiur
pir
πυρ
zien [voorafgegaan door een spatie]
Cultuswagen

Vogel: raaf
Vogel: raaf
Vogel: raaf
Voorwerp
Voorwerp: band: term: band: vébönd (‘banden rond het
heiligdom’) (pl.) (Germ.)
Voorwerp: hamer
Voorwerp: mes, scheerVoorwerp: spaak (van wiel)
Voorwerp: speld: doekspeld: term: fibula (L/R)
Voorwerp: standaard, koningsVoorwerp: standaard, legerVoorwerp: tapijt
Voorwerp: vlag (banier, vaandel)
Voorwerp: wiel (rad)
Voorwerp: wiel (rad)
Vuur
Vuur
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: branden: ontsteking door wrijving
Vuur: branden: ontsteking door wrijving
Vuur: branden: ontsteking door wrijving: term: bnauan (Germ.)
Vuur: branden: ontsteking door wrijving: term: neu-* (Germ.)
Vuur: branden: ontsteking door wrijving: term: núa (Germ.)
Vuur: doven (trans. en intrans.)
Vuur: haard(vuur) (huiselijk vuur)
Vuur: haard(vuur) (huiselijk vuur)
Vuur: haard(vuur) (huiselijk vuur)
Vuur: haard(vuur), sibbeVuur: haard(vuur), stamVuur: heilig ~
Vuur: heilig ~
Vuur: heilig ~: term: agni (Ind.)
Vuur: heilig ~: term: ignis (L/R)
Vuur: heilig ~: term: noodvuur (Germ.)
Vuur: heilig ~: term: noodvuur (Germ.)
Vuur: heilig ~: term: noodvuur: fricato ligna (L/R)
Vuur: heilig ~: term: noodvuur: naueld (Germ.)
Vuur: heilig ~: term: noodvuur: niedfyr (Germ.)
Vuur: heilig ~: term: noodvuur: nōdfiur (Germ.)
Vuur: heilig ~: term: noodvuur: nodfyr (Germ.)
Vuur: heilig ~: term: noodvuur: rideld (Germ.)
Vuur: heilig ~: term: noodvuur: sacrelegus ignis (L/R)
Vuur: heilig ~: term: noodvuur: vrideld (Germ.)
Vuur: heilig ~: term: ugnis (Lith.)
Vuur: jaarvuur
Vuur: jaarvuur
Vuur: paasvuur
Vuur: paasvuur: term: Osterfeuer (Germ.)
Vuur: profaan ~
Vuur: profaan ~: term: fiur (Germ.)
Vuur: profaan ~: term: pir (Umbr.)
Vuur: profaan ~: term: πυρ (Gr.)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Wagen: cultuswagen
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Nerthus-wagen
Wagen, bespannen met vier herten
Trundholmer wagen
zonnewagen
wapen
Ullr en zijn boog
hamer
Thor met de hamer
Mjöllnir
Wapens als heilige voorwerpen
hertengewei
speer
Gungnir
zwaarden
Freyr en zijn zwaard
water
water
bron [+ spatie]
bronbron.
bron’
bronnen en rivieren
bronnen bleef
bronnen hebben en
bronnen en sterren
heilige bron
levenbrengende bron
quecprunno
Heilawāc
heilwæge
verjongingsbron
iuncprunno
moeras van Torsbjerg
Trundholm-moeras
zee [+ spatie]
rivier
heilig water
celu
hailaz
heill
καλος
geluk
heil [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
‘heil,
heil’
heilzaam
heilzame
heilbrengende
zegen
heill
hongersnood

Wagen: cultuswagen
Wagen: cultuswagen
Wagen: cultuswagen: zonnewagen
Wagen: cultuswagen: zonnewagen
Wapen
Wapen: boog van Ullr (Germ.)
Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht
Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor
Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor:
‘Mjöllnir’ (Germ.)
Wapen: heilig ~
Wapen: hertengewei als ~
Wapen: speer
Wapen: speer van Odin: ‘Gungnir’ (Germ.)
Wapen: zwaard
Wapen: zwaard van Freyr (Germ.)
Water
Wateren
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron, heilige
Wateren: bron, heilige: levenbrengende bron
Wateren: bron, heilige: levenbrengende bron: term: quecprunno
(Germ.)
Wateren: bron, heilige: term: heilawāc, heilwæge (Germ.)
Wateren: bron, heilige: term: heilawāc, heilwæge (Germ.)
Wateren: bron, heilige: verjongingsbron
Wateren: bron, heilige: verjongingsbron: term: iuncprunno
(Germ.)
Wateren: moeras (offermoeras)
Wateren: moeras: ‘Trundholm mose’ (De.)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: rivier (beek, stroom)
Wateren: water, een heilig
Welzijn en ziekte: gezondheid: term: celu (Slav.)
Welzijn en ziekte: gezondheid: term: hailaz * (en afgeleide adj.
vormen) (Germ.)
Welzijn en ziekte: gezondheid: term: hailaz * (en afgeleide adj.
vormen) (Germ.)
Welzijn en ziekte: gezondheid: term: καλος (adj.) (Gr.)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn
Welzijn

en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
en ziekte: heil: term: heill (Germ.)
en ziekte: honger (hongersnood)
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vruchtbaarheid
ziek
werkzaam
koken
bereidden
zieden
siodan
sjóða
bewegingen
afgerold
springen
vreugdesprongen
ploeg
meten
IE wortel *mē ‘meten’
nederdaling
Resten
afgeschaafde
Ragnarök
juridische
rechtspraak
overeenkomst tussen graaf Warinus
verdrag
verdrag tussen Romeinen en Kimbren
Archeologische
Vondst
M. Olsens onderzoek
onderzoek gedaan naar de geschiedenis
Etymologie
volkskundige
onveranderlijke
overdracht van mana
Vígja
overgang
missie
gekerstend
zon [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zon,
zon)
zonzon’
zon;
zon.
zonne
Solem
Sól
Solberg
Solbjør
Sunna
zonneschijf
zon voor het eerst te zien opkomen

Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid
Welzijn en ziekte: ziekte (zieke)
Werkzaamheid
Werkzaamheid: bereiden: koken (brouwen)
Werkzaamheid: bereiden: koken (brouwen)
Werkzaamheid: bereiden: koken (brouwen)
Werkzaamheid: bereiden: koken: term: siodan (Germ.)
Werkzaamheid: bereiden: koken: term: sjóða (Germ.)
Werkzaamheid: bewegen (zich -)
Werkzaamheid: bewegen: rollen
Werkzaamheid: bewegen: springen
Werkzaamheid: bewegen: springen
Werkzaamheid: ec. ~: ploegen
Werkzaamheid: methode: meten
Werkzaamheid: methode: meten: term: mē * (IE)
Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken,
neerstorten)
Werkzaamheid: overblijven (resteren, achterblijven)
Werkzaamheid: schaven
Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Ragnarök’ (‘lot der goden’)
(Germ.)
Wet en orde: recht
Wet en orde: rechtspraak
Wet en orde: wet: contract (overeenkomst)
Wet en orde: wet: contract (overeenkomst)
Wet en orde: wet: contract: staatsverdrag tussen de Romeinen en
de Kimbren
Wetenschap: archeologie
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: onderzoek, plaatsnamenWetenschap: onderzoek, plaatsnamenWetenschap: taalkunde: etymologie
Wetenschap: volkskunde
Wisseling: onveranderlijkheid
Wisseling: overdracht van kracht (macht)
Wisseling: overdracht van kracht: term: vígja (vb.) (Germ.)
Wisseling: overgang
Wisseling: religieuze verandering: bekering
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon: term: sol (god) (L/R)
Zon: term: sól (godin) (Germ.)
Zon: term: sól (godin) (Germ.)
Zon: term: sól (godin) (Germ.)
Zon: term: sunna (godin) (Germ.)
Zon: zonnewiel
Zon: zonsopgang
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