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Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus 

1 Het orakel 

 



Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus - Het orakel 

1.1 (§ 294-1) Het hinniken en snuiven van een paard als orakel 

 
1. Tacitus (Germania 10): 

a. Men luisterde naar het gehinnik en gesnuif van de heilige paarden wanneer ze voor de 
cultuswagen gespannen werden. 

b. Het waren de witte paarden die in de bossen gehouden werden. 
 

2. Indiculus superstitionum et paganiarum: 
auguriis equorum. 
 

3. Hrafnkels saga Freysgoða: 
Hrafnkell wijdt het paard Freyfaxi aan Freyr. 
 

4. Diverse bronnen: 
De witte kleur van heilige paarden is IE. 
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1.2 (§ 294-2) De stemmen en de vlucht van vogels als orakel 

 
1. Stemmen der vogels als orakel: 

a. Procopius: 
De voorspelling van krassende vogels in de bomen bij de Warnen. 

b. Fm.: 
De waarschuwing door mezen aan Sigurd. 
 

2. De vlucht der vogels als orakel: 
a. De Angelsaksen kenden waarzeggerij door het augurium. 
b. Hkr. I: 

Jarl Hákon offert bij de Zweeds-Götische kust, waarna de raven komen aangevlogen ten 
teken dat Odin het offer heeft aanvaard. 

c. Ldn.: 
i. Hrafna-Flóki laat drie raven los, waarvan de derde de richting uitvliegt waar IJsland te 

vinden is. 
ii. De raven had hij in Noorwegen ‘geofferd’ (blótat), d.w.z. hen was ‘kracht verleend 

door een magisch-religieuze handeling’ (eigenlijke betekenis van blóta). 
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1.3 De tweekamp als orakel 
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1.3.1 (§ 295-1) Algemene opmerkingen t.a.v. de tweekamp als orakel 

 
Er zijn verschillende typen tweekamp die met elkaar samenhangen: 
1. De oorlogstweekamp: 

a. Tacitus (Germania): 
De afloop van de strijd tussen een held en een gevangen vijand bepaalt het eindgevecht 
tussen de legers. 

b. Gregorius van Tours: 
De tweekamp tussen een Vandaal en een Alaman beslist de zege, zonder algemene strijd 
tussen de legers. 

c. Paulus Diaconus: 
Zwemwedstrijd tussen Langobard en Amazone: idem. 

d. Saxo Grammaticus: 
Tweekamp van Ubbo. 
 

2. De sacraal-gerechtelijke tweekamp: 
a. Deze ligt aan de basis van de oorlogstweekamp. 
b. Hij heeft een gerechtelijk karakter: 

i. De tweekamp kan de algemene strijd vervangen, omdat de innerlijke mana zich zowel 
in het individu als in het collectief openbaart. 

ii. De tweekamp is beslissend voor het uiteindelijke oordeel, dus van juridische aard, en 
wordt als zodanig uitgevoerd (zie 1.3.2-1). 

c. Hij heeft een sacraal karakter: 
Een godsgericht of godsoordeel (zie 1.3.2-2). 
 

3. Het latere karakter van de tweekamp: 
a. De tweekamp wordt een motief in de literatuur en wordt in de 15e en 16e eeuw zelfs 

hieruit weer herboren. 
b. De Noord-Germaanse hólmgang verwordt tot een met kracht bijgezette eis  

i. om het bezit van een vrouw; 
ii. een geldvordering; 
iii. bij een gerechtelijk proces. 
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1.3.2 (§ 295-2) Bronnen voor de sacraal-gerechtelijke tweekamp 

 
1. Voor de gerechtelijke procedure: 

a. Leges Burgundionum; 
b. Edictum Rothari; 
c. Leges Liutprandi; 
d. Ibn Dustah: 

De Varjagen beslisten door een zwaardduel de uitslag van de gerechtsprocedure. 
 

2. Voor het sacrale karakter: 
Met name de Noord-Germaanse hólmgang: 
a. Op een eiland, afgeperkt met hazeltakken. 
b. Bjarnar saga hítdælakappa: 

Strijd tussen Björn en Kaldimarr (geromanticeerd). 
c. Njála 102: 

Bewering dat Thor Christus tot een tweekamp heeft uitgedaagd. 
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1.4 (§ 296) Het krijgsgeschreeuw als orakel 

 
De afloop van de strijd kan uit het krijgsgeschreeuw (schrikaanjagend of bevreesd) voorspeld 
worden: 
a. Terminologie: 

1. Tacitus (Germania): 
barditus: 
Betekenis: 
i. ‘krijgsgeschreeuw’, misschien < barritus ‘olifantengebrul’; 
ii. misschien oorspronkelijk: ‘krijgsgezang’: 

(1) < kelt. bard ‘dichter’ uit de streek van de Nederrijn. 
(2) De Germanen zongen lofliederen ter ere van Hercules om zich moed bij te brengen. 

 
2. Hkr. II: 

krijgsroepen: 
i. fram fram bóandmenn; 
ii. fram fram Kristimenn, krossmenn, konungsmenn. 

 
3. Plutarchus (Marius): 

Roepen van de naam van het eigen volk (de Ambronen). 
 

4. Háv. 156: 
gala: und randir ek gel (‘in de schilden schreeuwde ik’). 
 

5. Egs. 64: 
grenja: tók at grenja illiliga (‘begon vreselijk te brullen’). 
 

b. Tijdens het schreeuwen beet men in de randen van de schilden: 
1. Egs. 64: 

ok beit í skjöld sinn. 
2. Vondst van een schaakstuk (Hebriden, 12e eeuw): 

Man die in zijn schild bijt. 
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1.5 Het lotsorakel 
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1.5.1 (§ 297) Bronnen voor het lotsorakel 

 
a. Belangrijkste algemene bronnen: 

1. Caesar: 
Vóór de strijd tussen de Romeinen en Ariovistus voorzagen vrouwen in het lotsorakel dat de 
dag ongunstig was. 

2. Alcuin (Vita Willebrordi en Vita Willehadi (welke laatste echter geschreven is door Ansgar, 
Berends)). 

3. Tacitus (Germania 10): 
Van een tak van een vruchtdragende boom worden loten gesneden waarop tekens worden 
gezet. Ze worden op een witte linnen doek gestrooid, waarna de priester drie loten 
opneemt om de tekens te duiden. 
 

b. Bronnen voor de in de loten geritste tekens: 
1. Lex Frisonum: 

Er is sprake van twee loten (tenos), waarvan de ene een kruis droeg en de andere niets. Ze 
waren met wol omwikkeld en op het altaar gelegd, waarna een priester of onschuldige 
jongen één lot opneemt. Bij keuze van het kruis is een zekere persoon onschuldig aan 
doodslag. 

2. Hkr. III: 
Er is sprake van twee loten met tekens bij een ontmoeting tussen Harald de Strenge en de 
Griek Gyrgir. De tekens zijn niet bekend; men denke aan 
i. beginletter van de naam; 
ii. huis- of sibbeteken. 

3. Tacitus (Germania 10, zie a.3): 
Deze tekens zijn geen runen, maar symbolische tekens. 
 

c. Bronnen voor niet-Germaanse lotsorakels: 
1. Cicero (De divinatione): 

lettertekens in hout gegrift, die als loten dienen. 
2. Retische lotstaafjes: 

zowel lettertekens als zinnebeelden. 
3. Griekenland: 

Het Delphische lotsorakel kende de spreuk ανειλε ό θεος. 
4. Ierland: 

Oud-Iers crannchur ‘lotwerpen’. 
 

d. Bronnen voor de drievoudige werping van de loten: 
1. Caesar: 

Valerius Procillus wierp driemaal loten om te bepalen of een gevangene meteen of later 
gedood zou worden. 

2. Alcuin (Vita Willebrordi): 
Koning Redbad werpt driemaal het lot. 

3. Commentaar: 
i. De drievoudige werping betreft ja- of nee-uitkomsten. 
ii. Er is geen verband met de drie toppen van het Oud-Germaanse vers. 
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1.5.2 (§ 298) Het verband tussen het lotsorakel en het offer 

 
Het lotsorakel en het offer blijken ten nauwste samen te hangen: 
1. De terminologie verwijst naar het offer: 

a. Loten (de handeling): 
i. hliozan (ohd.); 
ii. hléotan (oe.); 
iii. hljóta (on.). 

b. Waarzegger (de handelende): 
i. liozo, hliozari (ohd.); 
ii. hlýtta, hlýtja, hlýtare (oe.); 
iii. tánhlýta, tánhlýtere (oe.). 

c. Lot (het voorwerp): 
i. tán (oe.); 
ii. tenos (plur.) (ofr.); 
iii. hlauttein (on.) (zie § 288). 

 
2. Het lotsorakel wordt begeleid door een gebed: 

Tacitus (Germania 10): 
Men bad en richtte de ogen ten hemel. 
 

3. Het orakel van Delphi werd tijdens het offerfeest gehouden, nl. de 8e dag van de maand Bysios, 
de dag van het lenteoffer (dus een gunstige dag om in de toekomst te kunnen zien). 
 

4. De lotstaafjes worden geassocieerd met offerbloed: 
a. Bij de Tsjeremissen werden de spanen van de offerboom met bloed bestreken. 
b. De lotstaafjes heten ook ‘offerstokjes’: 

i. Hlautteinn is identiek aan blótspánn. 
ii. Hlaut ‘offerbloed’, oorspr. ‘lot(staafje)’. 
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1.6 Het bordspel als orakel 
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1.6.1 (§ 299-1) Het bordspel bij de mensen 

 
Het bordspel met gebruik van dobbelstenen heeft niet alleen een profane, amuserende bedoeling, 
maar ook een rituele zin: 
1. De indeling van het bord geeft een kosmologisch systeem weer, waarop men invloed kan 

uitoefenen d.m.v. de worp van de dobbelsteen. 
 

2. Het gebruik van het bordspel i.v.m. een veldslag heeft twee betekenissen: 
a. een magische zin tijdens de strijd: 

i. Paulus Diaconus: 
Roduulf, de koning der Herulen. 

ii. Fredegar: 
een Frankische huismeier. 

iii. Saxo Grammaticus: 
Frotho tijdens de verovering van de stad Paltisca. 

b. een cultische zin in plaats van de strijd: 
i. Het bordspel vervangt de strijd. 
ii. Het geeft zowel een sociaal als een kosmologisch contrast weer (twee strijdende 

partijen). 
iii. Men speelt het in volle ernst en met volle overgave tot aan de inlevering van de eigen 

vrijheid toe. 
iv. Voorbeelden: 

(1) Mahābhārata: 

Yudhiṣṭhira die alles verspeelt. 

(2) Tacitus (Germania 24): 
De Germanen maken zichzelf tot slaaf. 
 

3. De dobbelstenen zijn de ‘boeien’ van het noodlot dat door de worp geopenbaard wordt: 
a. skt. pāśa(ka) ‘boei’. 

b. Spel, boei en noodlot horen bij Varuṇa bij de Indiërs, en bij Odin bij de Germanen. 
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1.6.2 (§ 299-2) Het bordspel bij de goden 

 
Men moet onderscheid maken tussen dobbelen (het dobbelspel en het werpen van de dobbelstenen 
bij het bordspel) enerzijds en het eigenlijke bordspel (de stukken en het verschuiven ervan) 
anderzijds: 
1. Dobbelen als noodlotsbepalende factor in de kosmos: 

a. Śiva speelt met zijn gemalin. 
b. Vsp. 8 en 61: 

De goden spelen een bordspel op de Iðavöllr en de jonge Asen van de wedergeboren wereld 
vinden hier de speelborden van de vroegere goden. 
 

2. Bordspel als weergave van een kosmische strijd: 
Skaldenpoëzie (strofen uit de Hervarar saga ok Heiðreks): 
a. Er is sprake van een groep bruine en een groep witte vrouwen die om hun heer strijden. 
b. Er is verder sprake van twee mannen die naar het ding rijden en hun dienaren uitzenden. 

Hun namen zouden zijn: 
i. Ítrekr: 

een Odinsnaam (vergelijk Ítreksjóð ‘nageslacht van Odin’), die dus verwijst naar een 
god; 

ii. Andaðr: 
een reuzennaam (Andaðr is een jötnaheiti), die dus verwijst naar een demon. 
 

3. Conclusies: 

a. Odin en Varuṇa waren de goden van het dobbelspel. 

b. De strijd tussen goden en demonen, die onophoudelijk plaatsvindt, wordt in het bordspel 
(de Ítrekstafl) weergegeven. 

 
 



Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus - Het orakel 

1.7 (§ 300) De droom als orakel 

 
a. De oorsprong van de droom als orakel: 

1. Twee aspecten zijn belangrijk: 
i. Dromen openbaren de toekomst. 
ii. De uitleg ervan heeft een vast patroon. 

2. De wijze van uitleggen komt misschien uit Byzantium: 
Er is overeenstemming tussen droomuitleg in de Edda-liederen en laat-Griekse 
droomboeken. 

3. Het idee van dromen als openbaringen is echter inheems, gezien het voorkomen ervan in 
veel soorten literatuur: 
i. Atlamál; 
ii. Tweede lied van Gudrun; 
iii. Saxo Grammaticus; 
iv. Middeleeuwse balladen; 
v. Saga-literatuur. 

 
b. Het geloof in het visionaire karakter van de droom blijkt uit het volgende: 

1. De onrustige dromer heeft een ongunstige droom, maar men mag hem niet wekken, want hij 
moet njóta draum síns. 

2. Slechte dromen wil men vaak niet uitgelegd hebben, uit angst voor de toekomst. 
3. Het ontbreken van dromen is eveneens ongunstig, zoals bij koning Halfdan de Zwarte (Hkr. 

I). 
4. Het droomvisioen heeft altijd gelijk, zoals bij Björn hitdœlakappi (in: Bjarnar saga 

hítdælakappa). 
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2.1 (§ 301-1) Inleiding tot cultuslied, gezang, muziek, dans en drama 

 
a. Het heilige woord komt tot uitdrukking in het cultuslied: 

1. het gebed (zie 2.2); 
2. het loflied (zie 2.3). 

 
b. Daarnaast vormden deel van de cultus: 

1. gezang (zie 2.4-1); 
2. muziek (zie 2.4-2); 
3. dans (zie 2.5); 
4. drama (zie 2.6). 
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2.2 (§ 301-2) Het gebed 

 
a. De Germanen kenden het gebed als een zich richten tot de godheid in een bepaalde houding. 

 
b. Het gebed was formalistisch, dus ritueel, wat blijkt uit het volgende: 

1. Het formalistische karakter van juridische uitspraken. 
2. Sd. 3-4: 

De heilroep van de walkure naar de levenschenkende krachten kent de formalistische 
driedeling van deze goddelijke machten: 
i. Asen - Dag; 
ii. Asinnen – Zonen van de Dag; 
iii. Moeder Aarde – Nacht en haar zuster. 

3. Ls. 11: 
Hier is de driedeling: 
i. Asen; 
ii. Asinnen; 
iii. Alle zeer heilige goden (ginnheilög goð) (de Wanen). 
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2.3 (§ 301-3) Het loflied  

 
1. Het loflied op de goden: 

a. In de godenhymne worden de daden van de goden geprezen. 
b. Doel: 

Men wordt herinnerd aan de krachtdadigheid van de goden, die men zelf nodig heeft voor 
de eigen strijd tegen de demonen. 

c. Skaldenpoëzie: 
Fragmenten van lofliederen op Thor die gebruikt werden in de cultus. 

d. Dísarskáld (bijnaam van de dichter þorbjörn): 
Er waren blijkbaar ook lofliederen voor een dís. 
 

2. Het loflied op de mensen (koningen): 
Het skaldische loflied van verondersteld profaan karakter heeft zowel een cultische oorsprong 
als een cultische functie: 
a. De skaldenpoëzie heeft evenals de godenhymne een starre, hiëratische vorm: 

i. vast aantal lettergrepen; 
ii. systeem van hendingar (assonanties), het toppenvers; 
iii. gebruik van kenningen: 

omschrijvingen van m.n. godennamen m.b.v. mythische vertelstof (De Vries: De 
skaldische strofe lijkt op een prachtig versierde icoon.). 
 

b. Dodenzangen zijn lofliederen op de dode koning, die door hun inbedding in de 
begrafenisrite cultisch zijn: 
i. Jordanes: 

De uitnemendste ruiters heffen een cantus funereus aan, waarin ze de daden bezingen 
van Attila (453). 

ii. Bēowulf: 
Twaalf edele krijgers rijden rond de grafheuvel van Bēowulf en bezingen zijn 
heldendaden. 
 

c. Kroningsliederen zijn rituele prijsliederen die de hofdichter voordraagt om daarmee tevens 
de koning aan zijn verplichtingen te houden. 
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2.4 (§ 302-1) Gezang en muziek in de cultus 

 
1. De cultusliederen werden waarschijnlijk gezongen, maar niet volgens moderne opvattingen: 

a. Zelfs de epische heldenliederen werden op harp begeleid. 
b. Het woord voor toverspreuk duidt op een vorm van zang: galdr < galan* ‘zingen’ (zie § 219). 
c. De zes lettergrepen van het skaldische vers kunnen wijzen op een muzikale voordracht. 

 
2. Over muziek is weinig bekend. Men kende de luren (zie § 85). 
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2.5 De cultusdans 
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2.5.1 (§ 302-2) Inleiding tot de cultusdans 

 
Er bestaan duidelijke aanwijzingen voor de dans in de godencultus: 
1. lācan (oe.), laikan (got.) ‘dansen, springen’: 

a. lāc (oe.) ‘offergave’: 
i. He onbleot þæt lāc goðe (‘hij wijdde dit offer aan god’). 
ii. Er is dus verband tussen offerritueel en dans. 
iii. Lāc verwijst naar een heftige beweging, dus niet in ’t bijzonder naar een reidans die in 

de latere boerenplechtigheden een rol speelde. 
b. leih (ohd.) ‘lied, ritme’: 

Er is hier verband tussen het cultische lied dat gezongen werd, en de daarbij uitgevoerde 
dans. 
 

2. Saxo grammaticus: 
Hij beklaagt zich over de vrouwelijke lichaamsbewegingen, toneelspel en klokgelui. 
 

3. Gregorius de Grote (‘Dialogorum de vita et miraculis patrum Italicorum etc.’): 
De Langobarden maakten een kringdans tijdens een bokoffer en droegen een goddeloos gedicht 
voor (schandelijke taal is gewoon in vruchtbaarheidscultussen, vgl. de Artemis- en Dionysos-
cultus). 
 

4. Scandinavische plaatsnamen en priestertermen: 
a. Leikvin en Leikvang zijn wel cultisch van oorsprong, maar de verwijzing naar het spel is 

onduidelijk. 
b. Leikgoði is misschien een priester die de cultusdans uitvoert. 

 
5. Rotstekeningen (Bronstijd): 

Dansvoorstellingen (zie § 78). 
 

6. Brýdlāc (oe.), híleich (ohd.), huwelijk (nl.) verwijzen naar de dans in verband met het 
huwelijk. 
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2.5.2 (§ 303) De zwaarddans 

 
De zwaarddans is een oude, IE wapendans, verricht door jongelingen in een vegetatiecultus: 
1. Tacitus (Germania 24): 

Naakte jongemannen dansen te midden van opgeheven zwaarden en speren. 
 

2. Latere overlevering: 
Zwaarddansen, verbonden met een drama. 
 

3. Noord-Duitsland: 
Zwaarddans is een spel van koningen en helden. 
 

4. Zuid-Duitsland: 
Idem van boeren. 
 

5. Shetland-eilanden: 
Sworddances rond Kerst. 
 

6. Xenophon (Anabasis): 
De Thraciërs kenden de zwaarddans, eindigend in een schijnstrijd. 
 

7. De mythe van de geboorte van Zeus: 
De dans der Koureten (de πυρριχη, wapendans in de vorm van een schijngevecht) rond het kind 
Zeus in het Ida-gebergte had tot doel de bevordering van de groeikracht in de natuur: 
a. een goede oogst; 
b. vermeerdering van de veestapel; 
c. nieuwe jeugd in de steden. 

 
8. India: 

De dans van de Maruts. 
 

9. Rome: 
De dans van de Saliërs. 
 

10. Conclusie: 
De wapendans hoort vooral thuis in de initiatieriten van de jongemannen en de 
vruchtbaarheidscultus in ’t algemeen. 
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2.6 (§ 304) Het cultusdrama 

 
a. De Germanen hebben zeker het cultusdrama gekend, wat blijkt uit de beschrijvingen of de 

afbeeldingen van feestelijke optochten (rituele ommegangen) in mythische gebeurtenissen: 
1. Skaldenpoëzie (Húsdrápa door Úlfr Uggason): 

Beschrijving van de aankomst der goden bij de begrafenis van Baldr: 
i. Freyr op zijn ever; 
ii. Odin op Sleipnir; 
iii. Heimdallr op zijn paard; 
iv. Freyja met haar kattenspan (Snorri); 
v. talrijke reuzen; 
vi. Thor, de leider van de optocht, die als priester optreedt. 

 
2. Houtsnijwerk in de hal van Óláfr pái (zie § 271) doet vermoeden dat de tempels ook 

afbeeldingen bevatten van mythische gebeurtenissen uit de godenmythe. 
 

3. De heldensagen bevatten verwijzingen naar het cultusdrama in de vegetatiecultus: 
i. een bepaalde opeenvolging van vruchtbaarheidsmotieven: 

(1) dingen naar de hand van de bruid; 
(2) de dood van de verwant van de bruid; 
(3) een liefdesscène; 
(4) de dood van de held; 
(5) (soms) zijn wederopstanding; 

ii. een aanstootgevende scheldrede: 
(1) Vergelijk de dialogen bij het Aśvamedha-offer. 
(2) Het aanstootgevende en tot lachen aanleiding gevende aspect heeft als doel tot 

leven wekken (wederkeer van het nieuwe leven). 
 

4. De dramatische mythenpoëzie is een literaire beschrijving van een oorspronkelijk ritueel 
drama, bijv.: 
i. Thors avonturen; 
ii. roof van de dichtermede. 

 
b. Conclusies: 

1. De mensen vermomden zich dus als goden in een feestelijke optocht. 
2. Thor kan, zoals de op hem gelijkende Heracles, een belangrijke rol gespeeld hebben in de 

κωμος (feestoptocht van vrolijke schare). 
3. De heidense traditie heeft zich lang gehandhaafd in het volksgebruik en misschien 

bijgedragen aan het ontstaan van het ME drama. 
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3.1 (§ 305-1) Inleiding tot de periodieke cultusfeesten 

 
a. De Germanen kenden drie jaarlijkse huiselijke (locale) feesten (zie 3.2 en 3.3.1) die 

1. samenhangen met de hoogtepunten van het jaarlijkse boerenleven: 
i. het zaaioffer; 
ii. het oogstoffer; 
iii. het dorsoffer; 

2. samenvallen met de dingvergaderingen, die zich ontwikkelden 
i. van een religieuze samenkomst voor het offerfeest; 
ii. tot een gerechtelijke en politieke vergadering (door de gelegenheid die het offerfeest 

bood); 
iii. later tot kerkelijke feesten. 

 
b. Daarnaast kenden de Noord-Germanen nog het jaarlijkse landelijke offerfeest en een 

midzomerfeest (zie 3.3.2). 
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3.2 (§ 305-2) De West-Germaanse periodieke feesten 

 
Er is sprake van de drie jaarlijkse huiselijke (locale) feesten: 
1. Franken: 

tria generalia placita. 
 

2. Angelsaksen: 
þriwa on geare burhgemōt. 
 

3. Nerthus-feesten in de lente (zie 4.4.1). 
 

4. Offer aan de godin Tamfana in de late zomer (zie § 549). 
 

5. Hālægmōnath (september) is de tijd van het herfstoffer (zie § 241). 
 

6. Blōtmōnath (november) is de tijd van het dierenoffer. 
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3.3 De Noord-Germaanse periodieke feesten 
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3.3.1 (§ 305-3) De Noord-Germaanse huiselijke feesten 

 
a. In Noorwegen kende men de volgende drie jaarlijkse huiselijke (locale) feesten: 

Snorri: 
1. het herfstoffer (ca 14 oktober (at vetrnóttum)), een oogstoffer til árs (‘voor de 

overvloed’); 
2. het midwinteroffer (ca 14 januari) 

i. til gróðrar (‘voor de groei’) of 
ii. til friðar ok vetrarfars góðs (‘voor vrede en een goed verloop van de winter’); 

3. het zomeroffer til sigrs (‘voor de overwinning’). 
 

b. Commentaar: 
1. Sigurðr þórisson verplaatste het zomeroffer naar Pasen. 
2. De heidense feesten waren, evenals de Christelijke, afhankelijk van de stand van de maan 

(volle maan bij aanvang) en stammen dus uit een tijd waarin men rekende in maanjaren. 
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3.3.2 (§ 305-4) Het Noord-Germaanse landelijke offerfeest en het 
midzomerfeest 

 
a. Het landelijke offer verschilde van het locale offer (volgens de Guta saga) en werd op een ander 

tijdstip verricht. 
 

b. Het Zweedse landelijke offerfeest werd gehouden 
1. oorspronkelijk: tussen half januari en half februari; 
2. later: 13 maart op de lenteëvening. 

 
c. De volgorde van de feesten in Scandinavië is dan: 

1. midwinterfeest: december - half januari; 
2. landelijk feest: half februari – half maart; 
3. lentefeest: half maart – half april. 

 
d. Er was als vierde feest een miðsumarsblót, dat later als Johannesbier gevierd werd, maar 

minder belangrijk was dan de overige feesten. 
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3.4 Het Jul-feest 
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3.4.1 (§ 306-1) Inleiding tot het Jul-feest 

 
a. Het Jul-feest is identiek met het midwinterfeest, hoewel de data verschillen: 

1. got. fruma jiuleis: november; 
2. oe. giuli: eind december – begin januari; 
3. on. ýlir: eind november – begin december. 

 
b. Het doel van het Jul-feest is tweeledig: 

1. Vooroudercultus (zie 3.4.2). 
2. Bevordering van de krachten der vruchtbaarheid (zie 3.4.3): 

i. Snorri 
til gróðrar; 

ii. Gulathing-wet: 
til árs ok friðar. 
 

c. De gegevens over het Jul-feest komen vooral uit de na-heidense overlevering en traditie. 
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3.4.2 (§ 306-2) Jul als feest der dodenverering 

 
Het idee van de winter als tijd van de dodenverering is IE: 
1. India: 

Pitṛyāna ‘de weg der Vaderen’, d.w.z. de winter als tijd van de verering der voorvaderen. 

 
2. Germanen: 

a. De Klopnachten (d. Zwölfnächte), de twaalf nachten tussen Kerst en Driekoningen, 
wanneer de geesten der afgestorvenen de woningen der mensen bezoeken en voor wie een 
kamer gereedgemaakt wordt, een tafel bereid en een offer gebracht. 
 

b. De voorstelling van de Wilde Jacht: 
Een menigte dodengeesten die met veel geraas door de lucht vliegt: 
i.  IE: 

(1) de Indische schare der Maruts; 
(2) de Griekse schare van Hekate. 

ii. Scandinavië: zie § 167. 
iii. Duitsland: 

(1) Wuotes her of Wutanes her, aangevoerd door een ruiter (Wodan) op een drie- of 
achtbenig paard; 

(2) das wütende Heer. 
iv. Frankrijk: 

(1) Chasse St. Hubert (uit de heiligencultus); 
(2) Chasse Arthur (uit de romanliteratuur); 
(3) la Mesnie Herlequin, Hellequin of Hennequin < germ. Herleke bij PN Harilo 

‘legeraanvoerder’. 
v. Volksgebruiken (zie 3.4.4). 
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3.4.3 (§ 307) Jul als feest der verering van de machten der vruchtbaarheid 

 
a. Jul is ook een feest rond de vruchtbaarheidscultus: 

1. Het midwinterfeest te Trondheim was bedoeld til árbótar (eig. ‘overvloedsverbetering’, 
d.w.z. een goede oogst in het komende jaar). 

2. Symbolen van de oogst zijn 
i. kerstpap en kerstbier; 
ii. de laatst gesneden schoof: 

(1) De Julgubbe of Stoddaren, een pop van dit stro, die aan de feesttafel zat. 
(2) Stro hiervan krijgt het vee als voer. 
(3) Men gaat op dit stro slapen. 

 
b. Er is geen tegenstelling tussen de vruchtbaarheidscultus en de dodencultus: 

1. De dodengeesten bevorderen de vruchtbaarheid: 
De dode koning is ársæll, vooral na zijn dood, en wordt daarom vereerd (zie § 275). 

2. Dit idee blijkt vooral uit de na-heidense bronnen (volksgebruik) (zie 3.4.4). 
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3.4.4 De cultische gemaskerde ommegangen tijdens Jul 
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ommegangen tijdens Jul 

3.4.4.1 (§ 308-1) Voorbeelden van gemaskerde midwintergebruiken bij de 
Germanen 

 
a. Noorwegen: 

1. Jolessveinar, jongens en mannen vermomd en gekleed in dierenvellen, trekken al grappen 
uithalend door de buurt. 

2. De vermommingen stellen dieren voor, ook als de dracht uit stro bestaat: 
i. julbukk of julgeit; 
ii. demonische gestalten in theriomorfe gedaante: 

(1) paard; 
(2) hond; 
(3) hert. 

3. Commentaar: 
i. Ze betreffen voorstellingen van geestenlegers, zoals uit de Wilde Jacht. 
ii. De rite is primair, de voorstelling daarvan afgeleid. 

 
b. Zuid-Duitsland: 

De gemaskerde Perchten-ommegangen vanaf St. Nicolaas: 
1. De schönen Perchten: 

De Perchten zonder masker, maar mooi uitgedost met hanenveren en hoofdtooien. 
2. De schiachen Perchten: 

De Perchten met maskers van duivels en dieren, gekleed in een zwart schapenvel, maken 
lawaai en dansen en springen (zo hoog mogelijk, des te beter is het jaar) (zie 5.6.4). 
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3.4.4.2 (§ 308-2) Verklaring van de gemaskerde midwintergebruiken 

 
Er zijn twee soorten verklaringen: 
1. Nils Lid: 

een strijd tussen de vruchtbaarheidsdemonen van het oude en het nieuwe jaar (zie 4.3.3). 
 

2. Otto Höfler: 
Zwervende en strijdende dodengeesten: 
a. Tacitus (Germania 43): 

De Hariërs streden, zwart geverfd, ’s nachts, en leken een exercitus feralis (‘dodenleger’). 
b. Griekenland: 

De κωμος Έκατης: rondzwervende zielen en geesten, soms met honden. 
 

3. Commentaar van De Vries: 
De Goten kenden eveneens de uitbeelding van demonen, nl. het Γοτθικον: 
a. een spel, uitgevoerd tijdens de negende dag (nieuwjaarsdag) van het Twaalfnachtenfeest 

aan het Byzantijnse hof van keizer Constantinos VII Porphyrogennetos (10e eeuw); 
b. optreden van Goten, gehuld in dierenvellen, die met stokken op hun schilden sloegen en 

τουλ τουλ (‘jul, jul’?) riepen. Bij hun vertrek zongen ze een hymne, het Γοτθικον (in het 
Latijn). 

c. Verklaring: 
Een Gotisch cultusfeest met demonenvoorstellingen is in de Byzantijnse kerstceremonie 
binnengedrongen. 
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3.4.4.3 De religieuze voorstellingswereld achter de gemaskerde 
midwintergebruiken 
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3.4.4.3.1 (§ 309) De theriomorfe gestalten uit de ommegangen gedurende Jul 

 
Deze gestalten stellen vruchtbaarheidsmachten voor: 
1. Erotische figuren: 

a. Guro rysserova (no.): 
i. betekenis: 

‘Gudrun met de paardenstaart’. 
ii. aanvoerster van de oskoreidi (zie § 167). 

b. Vergelijk de Griekse satyren. 
 

2. Offerdieren (bijv. in Uppsala): 
a. Paard, ever (Jul-everzwijn) e.a. 
b. Bepaalde huisdieren werden geassocieerd met het principe van de groei van dieren en 

planten. 
 

3. Voorouderdieren: 
Mogelijk totemistische voorstellingen bij volksnamen: 
a. Ylfingar (HH I) (on.) = Wylfingas (Wídsíð) (oe.); 
b. Hundingar (Wídsíð) (on.); 
c. Myrgingas (Wídsíð) (oe.); 
d. Hōcingas (Wídsíð) (oe.); 
e. Lemovii, de ‘blaffenden’ (Germania) (lat.); vgl. Lemovices; 
f. Glommas, de ‘huilenden’ (Wídsíð) (lat.). 

 
4. De verschillende voorstellingen zijn niet van elkaar te scheiden, maar wijzen alle op (het 

bevorderen van) de vruchtbaarheid: 
a. Dieren geven voeding. 
b. Het gewas moet een rijke oogst geven. 
c. De dodengeesten in de aarde hoeden en wekken de vruchtbaarheid. 
d. Maan, zon, wind, regen en onweer zorgen voor de groei van de vegetatie. 
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3.4.4.3.2 (§ 310-1) Gemeenschappen met theriomorfe namen 

 
a. Er zijn groepen personen met dierennamen en/of diervermommingen die naar 

vruchtbaarheidsvoorstellingen verwijzen: 
1. De Berserkers: 

i. betekenis: 
’berenhuiden’. 

ii. De Berserkerwoede verwijst naar de extase van de initianten. 
 

2. De Hjaðningar ‘huidmensen’. 
 

3. De Úlfheðnar: 
i. betekenis: 

‘wolvenhuiden’; 
ii. vergelijk: 

bronzen platen van Torslunda (Zw.); 
iii. Egs.: 

de geschiedenis van Kveldúlfr, wiens naam verwijst naar de weerwolf die ’s nachts 
rondzwerft. 
 

4. De Hirpi Sorani: 
i. betekenis: 

‘de wolven van Soranus’, d.w.z. de aan Soranus (de god van de berg Soracte) gewijde 
wolven; 

ii. een Sabijns geslacht (sab. hirpus = lat. lupus), wiens leden tijdens het feest van Apollo 
en Feronia met blote voeten door vuren liepen. 
 

5. De Völsungar: 
i. betekenis: 

‘afstammelingen van Völsi’, de cultisch vereerde fallus (zie § 473). 
ii. De geschiedenis van de Völsungar is gerelateerd aan de vruchtbaarheidscultus: 

(1) de völsi; 
(2) Völsungr is geboren uit een appel (zie § 559); 
(3) de barnstokkr in zijn hal (zie § 586); 
(4) het motief van het weerwolfleven; 
(5) de bloedschande. 

 
b. Verklaring: 

1. De vermommingspraktijken houden verband met initiatieriten: 
i. inwijding in de mannenbond; 
ii. opneming in de gemeenschap van de vooroudergeesten (Höfler). 

2. Aangezien de dodencultus verbonden is met de verering van de machten der 
vruchtbaarheid zijn de gebruiken eveneens gerelateerd aan de vegetatieriten. 
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3.4.5 (§ 310-2) Conclusies t.a.v. het Jul-feest 

 
1. Het Jul-feest hoort bij de nieuwjaarsfeesten: 

Het nieuwe jaar, de regeneratie, wordt herschapen uit de chaos. 
 

2. Het is zowel een doden- als een vruchtbaarheidsfeest met als elementen: 
a. de periode der Klopnachten als overgangsstadium; 
b. de tijdelijke terugkeer der doden (de Wilde Jacht) en de daarmee verbonden cultusfeesten 

van de geheime genootschappen; 
c. het doven en het opnieuw ontsteken van de vuren; 
d. initiatieriten; 
e. strijd tussen twee groepen (zomer en winter); 
f. orgiastische uitspattingen; 
g. de tijdelijke opheffing van de sociale orde (vgl. de Saturnalia). 
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3.5 De lentefeesten 
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3.5.1 (§ 311) Het dísablót 

 
a. Het landelijke offerfeest te Uppsala bevatte ook een dísablót: 

1. De markt tijdens het feest heette later disting. 
2. Het is een offer aan de dísir, vrouwelijke vruchtbaarheidsmachten. 

 
b. Het dísablót is een koningsoffer (rituele koningsmoord): 

1. Hkr. I: 
Koning Aðils valt van zijn paard terwijl hij rond de Disen-tempel rijdt. Ook koning Goðgestr 
valt van zijn paard. 

2. Koning Agni wordt opgehangen tijdens het feest van zijn vrouw Skjálf (Loga dís). 
3. Egill sterft door een ever (stier, Berends) (zie § 459) (?). 
4. Alrekr en Eiríkr doden elkaar met paardenbitten (zie 3.5.2). 
5. De geschiedenis van koning Aun (zie § 290): 

Er is een duidelijk verband tussen het sacrale koningsoffer en de bevordering van de 
vruchtbaarheid: 
i. Aun < Auðunn ‘vriend der rijkdom’, nl. de rijkdom van de aarde die in de onderwereld 

verborgen ligt en zich in de oogst openbaart. 
ii. Gr. Kronos: 

(1) god van de oogst en de vegetatieve vruchtbaarheid; 
(2) ‘Beschermer van het koren en bepaalde vruchten’. 

iii. Gr. Pluto: 
het kind Pluto dat uit de hoorn drinkt, zoals de grijsaard Aun als een kind uit de hoorn 
drinkt. 

iv. De sage van koning Aun wortelt in een vruchtbaarheidscultus, die als doel heeft de 
negenjaarlijkse vervanging van de koning als vertegenwoordiger van de god van de 
oogst, de rijkdom der aarde. 
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3.5.2 (§ 312) De Zweedse Erik-cultus 

 
a. De ommegangen op Eriksdag (zie 4.5): 

1. De koning als vertegenwoordiger van het nieuwe jaar loopt als overwinnaar (op zijn 
voorganger) met zijn gevolg door het land om het nieuwe leven te brengen aan het volk. 

2. Vergelijk: 
i. de Nerthus-ommegangen (zie onder 4.4) met de meevoering van de godin door het land; 
ii. de Griekse κωμος. 

 
b. Erik was de sacrale koning die vergoddelijkt werd, en als vruchtbaarheidsgod in de lente 

verschijnt: 
1. De naam Eiríkr heeft twee mogelijke betekenissen: 

i. ‘de enig machtige’, vgl. ohd. Ainarich, Einrich; 
ii. ‘de eeuwig machtige’, vgl. westgot. Euaricus. 

 
2. Ontwikkeling van de persoon Erik: 

i. een Zweedse koning; 
ii. een heidense godheid; 
iii. een Christelijke heilige. 

 
3. Vita Ansgarii (Rimbert): 

Een man beweert dat hij bij de vergadering der goden aanwezig is geweest is en het bevel 
heeft gekregen een nieuwe cultus (in Birka) te stichten, nl. de verering van Erik, de 
vroegere Zweedse koning. De goden zouden deze als god in hun midden willen opnemen om 
de godenverering, die was afgenomen, te bevorderen. 
 

4. Doel van het Eriksoffer: 
til sigrs, nl. de overwinning van het heil van de wasdom van akker, kudde, koning en volk 
(zie § 242). 
 

5. Conclusie: 
i. De ontwikkeling van Erik is terug te vinden in drie parallelle voorstellingen: 

(1) de wedergeboorte van het aardse leven; 
(2) de wisseling van de sacrale koningen; 
(3) de epifanie van de vruchtbaarheidsgod. 

ii. De ontwikkeling van Erik weerspiegelt ook de religieus-historische ontwikkeling van 
chtonische demonen als machtige overwinnaars in de lente naar hemelgoden (zoals in 
Griekenland). 
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3.5.3 (§ 313) De Noorse Bragi-cultus 

 
a. De rite van het bragarfull: 

1. Tijdens het erfmaal van het midwinterfeest werd het bragarfull verricht, een heildronk 
waarbij de heitstrenging, een gelofte, werd afgelegd door de erfgenaam (zie 5.6.6.6). 

2. Betekenis van bragarfull en bragafull: 
i. bragarfull ‘beker van de roemrijke daad’; 
ii. bragafull ‘beker van bragi’. Bragi is 

(1) de ‘koning’; 
(2) de god Bragi. 

 
b. Bragi laat, evenals Erik, een verband zien tussen een heroëncultus en een 

vruchtbaarheidscultus: 
1. relatie met de vruchtbaarheid: 

Bragi is de gemaal van Iðunn, de godin van de appels der verjonging, d.w.z. van het eeuwig 
zich verjongende leven. 
 

2. relatie met de macht van het woord en de eed: 
i. Bragr ‘dichtkunst’ is waarschijnlijk verwant met skt. Brahman ‘offerhymne’, 

geassocieerd met ‘macht’ (mana, zie § 195). 
 

ii. Tijdens zijn epifanie als verschijning in het woord is Bragi de god van het nieuwe leven. 
 

iii. Door het zegenrijke woord (de eed) dat de erfgenaam uitspreekt, zal de hogezetel met 
eer en roem beladen worden (heroëncultus). 
 

iv. De levengevende cultusrede komt ook in de vruchtbaarheidscultus voor (zie § 512). 
 

v. Vertegenwoordigers van de vruchtbaarheid dragen de titel ‘Heer’ of ‘Vorst’ e.d.: 
(1) Freyr ‘heer’; 
(2) Eiríkr ‘de enig machtige’; 
(3) Bragi ‘koning’. 
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3.6 (§ 314-1) Niet-periodieke private offers 

 
Er zijn veel voorbeelden van offers, verricht door personen bij bijzondere gelegenheden: 
1. De jongere Óláfs saga Tryggvasonar: 

offers van drie emmers bier door degenen die voor Olaf Tryggvason uit Noorwegen vluchten. 
 

2. Ldn. 15 en 73: 
offers aan Thor bij de landing in IJsland. 
 

3. Hrafnk.: 
offer van het paard Freyfaxi aan Freyr. 
 

4. Víga-Glúms saga: 
offer van een oude os aan Freyr. 
 

5. Fær.: 
offer van zilver aan þorgerðr hölgabrúðr (zie § 562). 
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3.7 (§ 314-2) Conclusies t.a.v. de functie van het offer 

 
De functie van het offer was voor de Germanen de uitdrukking van een diep religieuze eerbied: 
1. Het was zaak de juiste maat te houden m.b.t. de hoeveelheid offergaven en het aantal offers: 

a. Ldn. 120: 
Végeirr was een blótmaðr mikill, maar zijn zonen veronachtzaamden de offers en leden 
schipbreuk (zie § 243). 
 

b. Caesar: 
De Germanen besteedden geen zorg aan hun offers (zie § 279). 
 

c. Háv. 145: 
Het is beter niets te offeren, dan te veel. 
 

d. Verklaring: 
Men moet in het leven, ook tegenover de goden, het juiste midden houden. Dus niet te 
weinig, maar zeker niet te veel offeren. Want het offer is een gave, waardoor een band 
tussen de gever en de ontvanger ontstaat. 
 

2. Voorzichtigheid met offeren (gr. ευλαβεια) is geboden, want de offeraar komt in een magisch 
krachtenveld dat gevaarlijk kan zijn. Het do-ut-des-principe betreft geen ruilhandel, want de 
godheid is vrij en kan niet gedwongen worden. Eerbied veronderstelt voorzichtigheid en 
matigheid. 
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4.1 (§ 315) Inleiding tot de vegetatiecultussen 

 
a. De agrarische of landbouwcultussen zijn gebruiken die beoefend werden in samenhang met 

1. de keerpunten in het jaar: de zomer- en winterzonnewende; 
2. de hoogtepunten van de boerenarbeid: 

i. ploegen; 
ii. zaaien; 
iii. oogsten; 
iv. dorsen. 

 
b. Bronnen: 

1. latere volksgebruiken; 
2. schaarse schriftelijke bronnen, zoals Tacitus over de Nerthus-feesten (zie 4.4.1); 
3. talrijke IE bronnen; 
4. mogelijk vóór-IE elementen, zoals uit de Megalithen-cultuur, maar niet te onderscheiden 

van de IE motieven. 
 

c. Conclusie: 
Dat de ME schriftelijke bronnen zo schaars zijn, komt doordat de schrijvers geen interesse 
hadden voor boerengebruiken. 
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4.2 De zonnewendefeesten 
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4.2.1 (§ 316-1) Het zomerzonnewendefeest 

 
a. Centraal in de zonnewendefeesten staan de jaarvuren. 

Het belangrijkste jaarvuur was dat van het zomerzonnewendefeest, zoals het Johannis-vuur 
(Zuid-Duitsland): 
1. de avond vóór 24 juni; 
2. ontsteking van het vuur op een heuvel of berg; 
3. de dorpelingen dansen om het vuur en springen er paarsgewijs doorheen om gezondheid te 

verwerven voor het volgend jaar. 
4. vergelijk: 

de Romeinse Parilia, een herdersfeest op 21 april. 
 

b. Doel van dit zomerjaarvuur is tweeledig: 
1. Als noodvuur heeft het kathartische werking: 

i. ontsteking door wrijving van stokjes; 
ii. reiniging van zonde en ziekte (zie § 256); 
iii. vooral geneeskrachtig tegen veeziekten (het vee werd door het vuur gedreven); 
iv. de vroeg-Christelijke verboden wijzen op een heidens gebruik (vgl. Capitularium 

Karlmanns uit 742). 
 

2. Als zonnewendevuur versterkt het de zon om over het wendepunt heen te komen: 
Het rollen van het vuurrad is een bekend gebruik en stelt de zonneloop voor. De versterking 
van de zon is natuurlijk ook belangrijk voor de oogst. 
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4.2.2 (§ 316-2) Het winterzonnewendefeest 

 
Dit feest kent gebruiken, vergelijkbaar met die tijdens de zomerzonnewende: 
1. Sleeswijk: 

het rollen van het rad tijdens Kerst. 
 

2. Scandinavië: 
a. idem tijdens Jul-avond; 
b. het Jul-blok dat in het pas ontstoken vuur gelegd wordt. 
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4.2.3 (§ 316-3) De ouderdom van de jaarvuren 

 
a. Ter beoordeling van de heidense oorsprong moeten de verschillende elementen van het 

jaarvuurgebruik gescheiden worden: 
1. zonnerite; 
2. apotropeïsche werking; 
3. offervuur; 
4. spelverdrijf; 
5. Christelijk gebruik, bijv.: 

de verdeling van de Paas-, Maartens-, vasten- en Johannis-vuren hangt samen met de 
kerkprovincie. 
 

b. Het jaarvuurgebruik is IE: 
1. Griekenland: 

cultusvuren op bergtoppen, waarin soms dieren levend werden verbrand. 
2. Galliërs: 

volgens Caesar werden mensen levend verbrand in simulacra van wilgentenen. 
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4.3 De meifeesten 
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4.3.1 (§ 317) De meiboom 

 
a. De kracht van de natuur die tot uitdrukking komt in het uitbotten van de bomen, en die de 

mensen naar zich toe wilden laten vloeien, wordt gesymboliseerd door de meiboom. Er zijn 
verschillende vormen: 
1. De eigenlijke meiboom: 

Op de eerste mei, op Pinksterdag of Johannis-dag wordt een spar, den of berk uit het bos 
gehaald en in een feestelijke optocht door het dorp gedragen, waarna de jeugd van het 
andere dorp deze proberen te stelen. De eigenlijke meiboom heeft twee mogelijke vormen: 
i. een tot de kruin afgeschaafde boom; 
ii. een piramidaal geknipte boom. 

 
2. De meistang met aan een piramidevorm behangen kransen. 

 
3. De kerstboom: 

i. als belofte voor de lente; 
ii. ontstaan in de 19e eeuw in Duitsland. 

 
4. De meiboom als eerbetoon voor iemand of bij een bruiloft. 

 
5. De meitak of Eiresione (zie b.3). 

 
b. Ouderdom en verbreiding van de meiboom: 

1. Oudste vermelding: 
Dialogus Miraculorum I (1225) door Caesarius van Heisterbach: 
Pastoor laat meiboom omhakken, maar moet toch zwichten. 
 

2. Denemarken (16e eeuw): 
idem, maar moet boeten. 
 

3. Griekenland: 
De eiresione: 
i. Samos: 

Op nieuwjaarsdag werd de met wol (ειρος) omwonden meitak, waaraan baksels hingen, 
door de bucoliasten rondgedragen. Ze zongen liederen met gelukwensen en zamelden 
gaven in. De tak bleef het hele jaar aan de huisdeur hangen. 

ii. Syracuse: 
Tijdens de Artemis-feesten liepen de jongens rond met 
(1) broden, bedrukt met dierfiguren; 
(2) een zak met zaden en vruchten die op de drempels werden gestrooid; 
(3) wijn die ze uitdeelden met de zegen der godin. 

 
4. Rotstekeningen in Zuid-Zweden: 

De spar speelde reeds een belangrijke rol in de cultus (zie § 78). 
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4.3.2 (§ 318-1) Het meibruidspaar 

 
a. Ontwikkeling van het gebruik: 

1. oorspronkelijk: 
de rituele coïtus van een menselijk paar op een akker, die de vruchtbaarheid van veld en 
akker moest bevorderen; 

2. later: 
dans tussen man en vrouw op de akker, m.n. wanneer het voor het eerst in de lente 
dondert. (De donder geeft de aarde kracht.) 
 

b. Tijdstippen: 
1. variërend van oogst tot Pasen en Pinksteren; 
2. een feest kan in het jaar terug- of voorwaartsschuiven. 

 
c. Verdere kenmerken van het meibruidspaargebruik: 

1. Centraal staat het huwelijk van het bruidspaar. 
2. Namen m.b.t. het meibruidspaar: 

i. mei-(of pinkster-)bruid of –bruidegom; 
ii. meigraaf en –grafin; 
iii. meikoning en –koningin. 

3. Begeleidende gebruiken: 
i. De bruid wekt de bruidegom (vgl. Doornroosje). 
ii. De bruid bevrijdt de bruidegom van de dood. 

4. Verklaring: 
magie door analogie om de vruchtbaarheid te bevorderen. 
 

d. De meileen als vorm van het meibruidspaargebruik: 
1. Verspreiding: 

i. van Limburg tot Silezië; 
ii. Denemarken: 

gadebassen of gadelam; 
iii. Ierland (zie § 155). 

2. Kenmerken: 
i. De meisjes worden geveild of aan jongens toegewezen. 
ii. Ze moeten elkaar voor één jaar trouw zijn. 
iii. Waarschijnlijk vóór-Germaans (zie d.1.iii). 
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4.3.3 (§ 318-2) De strijd tussen zomer en winter als meigebruik 

 
a. Olaus Magnus (Historia de gentibus septentrionalibus, 15e eeuw): 

In Zweden is er als spel de strijd tussen twee groepen te paard, de winter en de zomer, van wie 
de laatste altijd wint. 
 

b. Verspreiding: 
1. Alpenlanden; 
2. hier en daar in Noord-Duitsland en Scandinavië. 

 
c. Oorsprong: 

1. van zuidelijke, niet-Germaanse oorsprong. 
2. Liungman: 

Het spel is een combinatie van 
i. de uitvaart van de dode en 
ii. een gesprek tussen zomer en winter, dat misschien afkomstig is uit het ME gedicht 

‘Conflictus Veris et Hiemis’. 
3. Het Zweedse spel (zie a.) kent een maigreve en een maigrevinde, waaruit blijkt dat het 

i. in ridderlijke kring thuishoort; 
ii. uit Noord-Duitsland stamt. 
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4.3.4 (§ 318-3) De graskoning als meigebruik 

 
Een jongen, gehuld in loof en kransen, wordt door het dorp gevoerd en met water begoten of in het 
water gegooid. Daarna vecht men om het loof, dat op de akkers wordt gelegd. Er is hier sprake van 
een vorm van regenmagie en vruchtbaarheidsbevordering. 
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4.4 De Nerthus-cultus (Zuid-Germanië) 
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4.4.1 (§ 319) Inleiding tot de Nerthus-cultus (Zuid-Germanië) 

 
a. Tacitus (Germania 40): 

1. Aan de Oostzeekust, dus in Zuid-Germanië, werd de aardgodin Nerthus vereerd door de 
i. Reudigni; 
ii. Aviones; 
iii. Anglii; 
iv. Varini; 
v. Eudoses; 
vi. Suardones; 
vii. Nuithones. 

2. Beschrijving van de cultus: 
Een met een doek bedekte wagen staat in het heiligdom van de godin op een eiland in zee. 
Een priester rijdt haar rond in deze wagen, getrokken door twee koeien. Overal heerst 
blijdschap en godsvrede. Teruggekeerd, worden wagen, doek en godenbeeld gewassen en 
de slaven worden verdronken. 
 

b. Verklaring: 
1. Het betreft hier een 

i. heilig huwelijk; 
ii. afsluitende lustratie. 

2. Vergelijk: 
i. Rome: 

De oorspronkelijk Phrygische cultus van de Magna Mater werd door keizer Claudius I als 
maartfeest vastgesteld. In haar wagen, getrokken door runderen, wordt ze rondgereden 
en in de Almo gebaad. 

ii. Griekenland: 
De ommegang van een priesteres in een wagen, getrokken door runderen, gevolgd door 
een heilig huwelijk en een reinigingsbad, is bekend van 
(1) Heraia-feest in Argos; 
(2) Tonaia-feest op Samos; 
(3) Daidala-feest op de Kithairon; 
(4) Anthesterion-feest in Athene. 

3. Als Romeins schrijver had Tacitus belangstelling voor dergelijke feesten. 
 

c. Bewijzen op grond van archeologische vondsten en volksgebruiken: 
1. cultuswagen van Dejbjerg, vóór-Romeins (zie § 105); 
2. Eskelhem op Gotland, Bronstijd: 

delen van een paardentuig, misschien behorend bij een cultuswagen; 
3. veel voorbeelden uit de folklore. 
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4.4.2 (§ 320) Enkele aspecten van de Nerthus-ommegang 

 
1. De twee koeien: 

a. oorspronkelijk trekdieren uit de ploegcultuur van de Bronstijd; 
b. in cultisch opzicht hebben ze een religieuze betekenis (zie § 260). 

 
2. De wagen met het cultusbeeld: 

Twee mogelijkheden: 
a. godenbeeld: 

Tacitus: 
als numen ipsum onder het doek een antropomorf beeld aanduidt. 

b. abstract cultusbeeld: 
Urn van Ödenburg (Hallstatt): 
fallisch symbool op een wagen, getrokken door runderen. 
 

3. Type wagenommegang: 
Twee mogelijkheden: 
a. door het hele gebied van de zeven stammen: 

vergelijk de cultusreis langs de Eriksweg in Zweden (zie 4.5); 
b. plaatselijke processie (nl. waar de gezanten samenkomen): 

i. vergelijk een Semnoons feest (zie § 366); 
ii. misschien was de Nerthus-ommegang plaatselijk wegens de vermelding van het eiland. 

 
4. Localisering van de Nerthus-cultus: 

a. Tacitus: 
De zeven stammen zijn Suebi, dus ten oosten van de Elbe. 

b. Het heiligdom van Nerthus stond dus op een van de Deense eilanden, zoals Funen of Als. 
 

5. Tijdstip van de Nerthus-cultus: 
Tijd van viering is waarschijnlijk het voorjaar, wanneer de bomen uitbotten: 
a. Tacitus: 

De priester merkt wanneer de godin aanwezig is. 
b. Betekenis van got. dulþs: 

i. ‘feest’; 
ii. als leenwoord in het Duits overgenomen: 

ohd., mhd. tult, beiers dult ‘kerkelijk feest, jaarmarkt’; 
iii. oorspronkelijke betekenis: 

‘het spruiten’, een Gotische benaming voor Pasen, indien verwant met gr. θαλλω. 
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4.4.3 Oorsprong en betekenis van de Nerthus-cultus 
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4.4.3.1 (§ 321-1) De inheemse oorsprong van de moedergodinnenverering 

 
a. Een cultus met wagenommegang, heilig huwelijk en lustratiebad zoals die van Nerthus, komt bij 

veel landbouwculturen voor en kan dus ook bij de Germanen bekend zijn geweest. 
 

b. Wel kunnen de klassieke auteurs in hun beschrijving beïnvloed zijn geweest door voorstellingen 
uit hun eigen cultuur: de Suebische cultus deed Tacitus denken aan Isis van de Egyptenaren. 
 

c. De Suebische cultus van de godin ‘Isis’: 
1. Tacitus (Germania 9): 

i. De Sueben woonden in twee gebieden, waarvan niet duidelijk is welk hij bedoelt: 
(1) aan de mondingen van de Oder en Wezer; 
(2) bij de Donau. 

ii. Men gebruikte een cultusschip, zoals bij de Egyptische Isis. 
2. Misschien is ‘Isis’ dezelfde als Juno Regina I.O.M.: 

i. Ze werd vereerd aan de Boven-Rijn. 
ii. Ze was de gemalin van de hemelgod, zoals Nerthus. 
iii. Ze was dus Moeder Aarde. 
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4.4.3.2 (§ 321-2) De betekenis van het cultusschip 

 
a. Het cultusschip heeft dezelfde functie als de cultuswagen: 

1. Rotstekeningen (Bronstijd): 
afbeeldingen van schepen (zie §87). 

2. Kroniek van St. Truyen (1133): 
feest met schip. 

3. Carnaval: 
meevoering van een schip. 

4. Griekenland: 
Met de scheepskar werd de godheid die van overzee was aangekomen, weggeleid: 
i. Athena werd in een scheepskar van de Dipylon naar de Akropolis gevoerd. 
ii. Dionysos werd in Smyrna tijdens de Antestheriën op een scheepskar van de haven naar 

de markt gereden. 
 

b. Er is sprake van de epifanie van de vruchtbaarheidsgod: 
1. De god verschijnt vanuit zee, zoals in a.4. 
2. Vergelijk de Babylonische nieuwjaarsprocessie: 

Eerst wordt de wagen gebruikt, dan het schip op de Euphraat. 
3. De Germaanse voorstelling van de epifanie van de god-koning in de gedaante van een 

schoof (zie § 472): 
i. Bēowulf 7 - 8: 

Scyld Scēfing komt als een klein kind aanvaren. 
ii. Gesta regum Anglorum (William of Malmesbury): 

Scēaf komt in een schip zonder roer aangevaren. Als kind slaapt hij met zijn hoofd op 
een schoof. 

iii. Axel Olrik: 
Scēaf betekent misschien ‘schoof’. 
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4.5 (§ 322) De cultische ommegangen (Noord-Germanië) 

 
1. De Freyr-processie: 

a. Flat. I: 
De geschiedenis van Gunnarr Helmingr, die toevlucht zocht bij een priesteres van Freyr in 
Zweden. Hij mocht als vertegenwoordiger van Freyr op de cultuswagen plaatsnemen. Toen 
de priesteres zwanger raakte, werd dit als een goed teken gezien van de oogst die 
(inderdaad) overvloedig zou zijn. 

b. Conclusie: 
Zeker is dat er Freyr-ommegangen plaatsvonden in Zweden. 
 

2. De Eriksprocessie: 
a. Verloop van de heidense processie: 

Na zijn kroning op het Morrathing (bij Uppsala) rijdt de koning door zijn land langs de 
‘Eriksgata’ (een staatsrechtelijke term) in de zonnerichting. 

b. Vergelijk: 
Gregorius van Tours 4, 14: 
De Frankische koningen maakten ommegangen door het land. 

c. Verloop van de Christelijke processie: 
Op St. Eriksdag (18 mei) was er een processie in Uppsala met een Eriksbanier att helga 
Fruchten med på Jorden (‘om de vruchten des velds te zegenen’). 

d. Latere gebruiken: 
i. boeren rijden door hun akkers met hun eigen Eriksbanier; 
ii. de ommegang van het meipaar; 
iii. processies met heiligenbeelden door de pas ingezaaide akkers; 
iv. de processies met heidense beelden waren door de Indiculus verboden (zie § 270). 

 
3. Conclusie: 

Erik de Heilige is een voortzetting van de god Freyr in zijn aspect van de opnieuw in de lente 
verschijnende vruchtbaarheidsgod (zie 3.5.2). 
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4.6 Het cultische labyrint 
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4.6.1 (§ 323-1) Inleiding tot het cultische labyrint 

 
Kenmerken van het cultische labyrint: 
1. Benaming: 

Trojaburg (Troiborg, Treiborg, Tröiborgslot, Truberslot, Triborren enz.) in Scandinavië. 
 

2. Uiterlijk: 
een lage rij stenen die binnen een cirkel zich naar het middelpunt slingert (vgl. de Trojaburg 
van Visby, Gotland). 
 

3. Ouderdom: 
waarschijnlijk bekend sinds de Bronstijd. 
 

4. Verspreiding: 
Scandinavië, Finland, Noord-Duitsland, Rusland, Italië, Griekenland en andere gebieden. 
 

5. Doel: 
Ze spelen een rol in de 
a. vruchtbaarheidscultus (m.n. Germanië); 
b. dodencultus (m.n. Griekenland); 
c. initiatieriten (elders). 
Deze elementen kunnen samengaan en elkaar aanvullen. De dodengeesten kunnen immers de 
vruchtbaarheid bevorderen. 
 

6. Met het labyrint is een cultusdans verbonden. 
 
 



Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus - De vegetatiecultussen - Het cultische labyrint 

4.6.2 (§ 323-2) De labyrintische cultusdans 

 
a. Er is sprake van een labyrintische dans in de vruchtbaarheidscultus in het voorjaar in 

Germanië: 
1. Virchow (Neumark): 

i. Naam van de steenkring: 
Steindanz of Adamsdanz. 

ii. Verklaring volgens de overlevering: 
Naakte dansende mensen zouden hier tijdens een Pinksterfeest in stenen zijn 
veranderd. 

2. Stolp (Pommeren): 
i. Naam van de steenkring: 

Windelbahn. 
ii. Volksgebruik: 

Schoenmakersgezellen voerden tijdens Pinksteren door deze Trojaburg de 
Windelbahntanz uit. De meigraaf vraagt de oudste dochter van een meester ten dans. 
 

b. Er is sprake van een labyrintische dans in de dodencultus in het Middellandse-Zeegebied: 
1. Delos: 

i. Naam van de dans: 
Kraanvogeldans (Geranos-dans). 

ii. Men danste door het labyrint in tegengestelde zonnerichting (de doodsrichting). 
iii. Oorsprongsmythe: 

In de mythe van de Minotaurus voerden Theseus en Ariadne op Delos als eersten deze 
dans uit na de bevrijding van de jongens en meisjes uit het labyrint van Minos. 

2. Vergilius (Aeneïs): 
Beschrijving van de lijkspelen voor Anchises: 
i. Naam van de afsluitende dans: 

Troiae ludus. 
ii. De Trojaanse ruiters voerden een dans uit volgens de slingerende paden van het 

labyrint. 
iii. Sindsdien is de Troiae ludus een volksgebruik bij de Romeinse jeugd op 19 maart en 19 

oktober. 
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4.6.3 (§ 323-3) Verklaring van de cultus van het labyrint 

 
a. Oorspronkelijk was het labyrint een verbeelding van het dodenrijk en de viscera terrae 

(‘ingewanden’ of ‘moederschoot’ van de aarde), en verbonden met de grafcultus. 
 

b. Door het nauwe verband met de dodenverering werden de Trojaburgen ook in de 
vruchtbaarheidscultus gebruikt. 
 

c. De cultusdans drukt de verwerving van een meisje uit: 
1. Het is de symbolische uitdrukking van de verwerving van de aardbruid of de godin des doods 

door de zonnegod die in de lente haar woning, die met gevaren omgeven is, moet 
binnendringen. 

2. Vergelijk: 
i. Wandschildering in de kerk te Sibbo (Finland): 

labyrint met in het midden een vrouwelijke figuur. 
ii. De altaarsteen van Stonehenge ontvangt de eerste zonnestraal tijdens de lenteëvening. 
iii. De zonnehelden van Skírnismál, Fjölsvinsmál en Sigrdrífumál bevrijden de aardgodin 

3. Conclusie: 
De cultusdans is dan voornamelijk een paringssymbool en het labyrint het symbool van de 
schoot van Moeder Aarde (viscera terrae). 
 

d. Waarschijnlijk is er een voorhistorische relatie tussen de Germaanse en de mediterrane 
labyrinten: 
1. De naam Trojaburg verwijst naar de Troiae ludus. 
2. C.N. Deedes: 

Het labyrint is van Egyptische oorsprong en hoort bij de rite van de dood en 
wederopstanding van de god-koning. 

3. Kerényi: 
Het labyrint is de weg door het dodenrijk naar de wederopstanding en doet dienst bij een 
initiatierite. 

4. A.E. Jensen: 
De mythe van Hainuwele, waarin sprake is van een labyrint, een dans, het ontstaan van de 
dood en de schepping van de voedselgewassen en een initiatierite. 

5. Het labyrint van Visby lijkt op de afbeelding op een munt uit Knossos. 
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4.7 (§ 324) Het velschieten bij de Langobarden en vergelijkbare gebruiken 

 
1. Vita Barbati (9e eeuw): 

a. Tijdens de regering van koning Grimoald (662 – 670) werd in een heilige boom een vel 
opgehangen, dat ruiters in een wedren probeerden te raken met hun speren, die ze 
achterwaarts daarheen wierpen. 

b. Verklaring: 
i. De beschrijving is vaag. Misschien is er sprake van zonnemagie. 
ii. Vergelijk: 

India: 
(1) Tijdens het zonnewendefeest streden een Ariër en een Śūdra om een wit, rond vel. 
(2) Het beschieten van een koeienvel met pijlen tijdens het zonnewendefeest. 

 
2. Latere volksgebruiken: 

a. de Stefansrit (d. Staffansritt) (zie 5.6.5.1); 
b. het strarijden in Zeeland, een paardenwedren; 
c. diverse gebruiken, zoals ringsteken, tonnenslaan, schijf- en vogelschieten. 
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4.8 Oogstgebruiken 
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4.8.1 (§ 325-1) Inleiding tot de oogstgebruiken 

 
a. Er zijn veel en zeer verschillende oogstgebruiken. 

 
b. Literatuur: 

1. Duitsland: 
Mannhardt, Wuttke, Rantasalo. 

2. Scandinavië: 
Olrik & Ellekilde. 
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4.8.2 (§ 325-2) Het motief van de laatste schoof in de na-heidense 
volksgebruiken 

 
a. De laatste schoof van de oogst wordt op bijzondere wijze behandeld: 

1. Met het snijden wordt de korendemon verdreven. 
2. Van de schoof wordt een vruchtbaarheidssymbool gemaakt en naar huis gedragen. 
3. Het verbergen van een fles drank, steen of brood in de schoof als vervanging van de 

korendemon. 
 

b. Beoordeling van de schoofgebruiken: 
De schoofgebruiken hebben niets met geloof te maken, maar zijn voornamelijk volksvermaak: 
1. De gebruiken komen ook voor bij het dorsen, het Jul-feest en het zaaien. 
2. De schoof kan van alles vertegenwoordigen, afhankelijk van de fantasie van de boeren, dus 

niet alleen de korendemon (zie § 186). 
3. Psychologische motieven zijn wel belangrijk: 

i. Er is sprake van bespotting van degene die de laatste schoof sneed en vervolgens van de 
schoof zelf. 

ii. Begin en einde van de arbeid zijn natuurlijk belangrijke momenten: 
(1) Vergelijk ideeën als ‘een goed begin is het halve werk’ en ‘eind goed, al goed’. 
(2) Het laatste (deel van de oogst) blijft onaangeroerd: 

(a) Voorbeelden: 
(i) de laatste schoof op de akker; 
(ii) de laatste vruchten aan de boom; 
(iii) de laatste wol tussen de oren van het schaap. 

(b) Verklaring: 
(i) De kracht voor een nieuwe productie blijft behouden. 
(ii) Schaamte om als gierig gezien te worden. 
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4.8.3 (§ 326) Het motief van de laatste schoof in de heidense, religieuze 
gebruiken 

 
a. Er blijkt een verband tussen de laatste schoof en de god Wodan: 

1. Mecklenburg: 
De laatste schoof was bestemd voor Waur. 

2. Bericht uit 1593: 
De laatste schoof was bestemd voor Wōd of Wōld. 

3. Nedersaksen: 
De laatste schoof was bestemd voor het Helljägers paard (dus van de aanvoerder van het 
woedende leger, zie 3.4.2). 

4. Scandinavië: 
De laatste halm voor Odins paard. 

5. Denemarken: 
De laatste halm, gewijd aan het paard Goen(s). 

6. Nedersaksen (Rodenberg): 
i. Waut of Waul heette de stroman met het hoefijzer, die op een paal in het midden van 

de laatste schoof geplaatst was. 
ii. Aan het einde van de arbeid 

(1) werd de Waut met bier overgoten; 
(2) zong men een lied. 
(3) danste men rond de Waut. 

7. Neder-Duitsland: 
i. Vergodendeel is de samengebonden bundel van de laatst gesneden halmen. 
ii. De betekenis van de term is onduidelijk: 

(1) Er zijn veel varianten, bijv. 
(a) Vigodendeel; 
(b) Frohgodenteil; 
(c) Frougoudenteil; 
(d) Fürgutenteil; 
(e) frohes gutes Teil. 

(2) Een verwijzing naar Wodan (frō Gōde) is mogelijk, maar niet zeker. 
 

b. Conclusie t.a.v. de relatie laatste schoof – Wodan: 
1. De god Wodan in dit verband kan geen Christelijk verzinsel zijn. 
2. Vruchtbaarheid is oorspronkelijk geen functie van Wodan, maar later zeker wel (zie § 393). 

De Neder-Duitse gebruiken zijn misschien zelfs Gemeen-Germaans. 
3. De Germaanse boer heeft bij de oogst zeker een offer gebracht aan de goden. 
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5.1 (§ 327) Inleiding tot de cultusgemeenschappen 

 
a. De cultusgemeenschappen worden gevormd op basis van de natuurlijke en maatschappelijke 

ordening van de samenleving, en hebben ieder hun eigen priesterschap en offerfeest. 
 

b. Ze zijn hiërarchisch geordend op tweeërlei wijze: 
1. Oplopend volgens grootte: 

i. familie: huiselijk offer; 
ii. sibbe: vooroudercultus; 
iii. stam of landsdeel (gouw); 
iv. volk of land. 

2. Oplopend volgens het belang van de priesterschappen: 
Op IJsland is telkens de belangrijkste: 
i. een van de drie goðorð (‘goði-schap’) in een dinggebied; 
ii. een van de negen goðorð in een landsdeel; 
iii. één goðorð voor het hele land. 

 
c. Er zijn verschillende cultische feestmalen: 

1. Hkr. I: 
De veizlur (‘gastmalen’) in de herfst zijn o.a. 
i. gildi (‘gilden’); 
ii. hvirfingsdrykkjar (‘wederzijdse drinkgelagen’); 
iii. vinaboð (‘vriendenfeesten’). 

2. Het bijeenbrengen van de etenswaren en drank gebeurde door 
i. iedere deelnemer voor zich; 
ii. de goði, die hoftollr hief. 

 
d. De grotere cultusgemeenschappen waren van belang voor de politieke ontwikkeling van de 

Germaanse volkeren: 
1. De goði, die verbonden was aan de hof (openbare tempel) had zowel een religieuze als een 

politieke functie. 
2. Door zich tot een grotere cultusgemeenschap te verenigen en een gemeenschappelijk 

heiligdom te bouwen, werd de band versterkt: 
i. Ingvaeonen: 

gemeenschappelijke Nerthus-cultus (zie 4.4.1). 
ii. Denen met heiligdommen in 

(1) Hleiðr (Seeland); 
(2) Odense (Funen); 
(3) Viborg (Jutland); 
(4) Lund (Schonen). 

iii. Noren met heiligdommen in 
(1) Hlaðir (Trondheim); 
(2) Gaular (Firðir, Fjalir en Sogn); 
(3) Skíringssalr (Oslofjord). 

iv. Zweden met heiligdommen in 
(1) Uppsala (zie § 268); 
(2) Gotland. 
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5.2 (§ 328) Het verband tussen het ding en de cultus 

 
De dingplaats en de cultusplaats blijken identiek en tijdens de dingvergadering werd het stamoffer 
verricht: 
a. Zuid-Germanië: 

1. Tacitus (Germania 39): 
Het alding van de Sueben vond plaats binnen de heilige omheining, waar de deus regnator 
omnium vereerd werd (zie § 366). 

2. Vita Lebuini antiqua: 
Marklohe was ding- en cultusplaats van de Saksen. 

3. Een capitulare (819): 
Een rechtzaak mocht niet in de kerk plaatshebben. (De kerk werd vaak gebouwd op de 
heidense cultusplaats, waar ook recht gesproken werd.) 
 

b. Zweden: 
Het hoofdoffer werd in Uppsala gehouden tegelijk met de dingvergadering, die een politiek 
karakter had. 
 

c. Denemarken: 
1. Hleiðr was de ding- en offerplaats van de Denen. 
2. Viborg was, ook naar zijn naam, cultusplaats en dingplaats van Jutland. 

 
d. Noorwegen: 

1. Hlaðir in Trondheim: idem. 
2. Skíringssalr aan de Oslofjord: idem. 

 
e. Conclusie: 

De dingplaats is een heilige plaats: 
1. Het omheinen van de dingplaats met hazeltakken is een religieuze handeling, waardoor 

het gebied in het heilige getrokken werd. 
2. Hier heerste de þinghelgi (zie § 242), de toestand van heiligheid en vrede, verleend en 

beschermd door de goden. 
3. Hier werd recht gesproken. 
4. Hier werd de koning gekozen. 
5. Hier werden de jonge krijgers weerbaar gemaakt. 
6. Hier werd aan de goden geofferd. 
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5.3 (§ 329) De landelijke offerfeesten 

 
De bekendste landelijke offers, centrale cultusplaatsen en cultusgemeenschappen zijn: 
a. Noord-Germanië: 

Uppsala en Hleiðr (nu Gammel Lejre): 
1. De landelijke offers hier werden eens in de negen jaar gehouden. 
2. Ze speelden een rol in het verzet van het heidendom tegen het Christendom (zie § 610). 

 
b. Zuid-Germanië: 

1. Nerthus-verering bij de Oostzee-bewoners. 
2. Alcis-verering bij de Naharnavalen (zie § 498). 
3. Cultusplaats van regnator omnium deus van de Semnonen, waar ook andere volkeren 

samenkwamen. 
4. Tamfana-verering in het gebied van de Marsen, ook openstaand voor andere volkeren. 
5. Mars Thingsus-verering bij de Tuihanti. 
6. Baduhenna-verering bij de Friezen. 
7. Tacitus (Germania 2): 

De mythe van Mannus is een etnogonische mythe volgens welke 
i. de aardgeboren Tuisto de vader is van Mannus; 
ii. Mannus de stamvader van de Germanen is en drie zonen heeft; 
iii. de drie zonen hun namen gaven aan de diverse Germaanse volkeren: 

(1) Ingaevonen (Ingvaeonen) aan de zeekust; 
(2) Herminonen (Hermionen) in het midden; 
(3) Istaevonen, de overigen. 

 
c. Commentaar: 

1. De overlevering van de genoemde landelijke offers is beperkt en toevallig. 
2. Of er sprake is van amfictyonieën, vaste cultusgemeenschappen van verscheidene volkeren, 

is niet duidelijk. 
3. Ad b.7: 

i. De mythe van Mannus is een vage, poëtische overlevering. 
ii. De genoemde stamverbanden waren rond het begin van de jaartelling niet meer levend 

of zijn het nooit geweest. Latere verwijzingen naar Erminus, Inguo en Istio (Frankische 
koningslijst ‘Generatio regum’ en Historia Brittonum door ‘Nennius’) zijn niet 
zelfstandig. 

iii. Tegenwoordig gaat men (weer) uit van patronymische afleidingen van een 
godennaam: 
(1) Ingaevonen < Ingvaeonen < Ing (zie § 449); 
(2) Herminonen < Erminonen < Ermin, Irmin = *Tīwaz (zie § 351); 
(3) Istaevonen zijn Wodan-vereerders (zie § 367); 
(4) lat. –aeones < 

(a) germ. –aians (patron.), of 
(b) germ. –aiwa ‘wet’. 

iv. Deze cultusgemeenschappen zijn mogelijk, maar niet zeker amfictyonieën. 
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5.4 (§ 330) De hanzegemeenschappen 

 
a. De hanze was 

1. in de vroege middeleeuwen een Duits handelsgenootschap (d. Hansa); 
2. oorspronkelijk een heidense cultusgemeenschap. 

 
b. Betekenisvarianten van germ. hansa: 

1. got. hansa ‘schaar, cohort’; 
2. oe. hōs ‘schaar, gevolg’; 
3. kärnt.-zwitsers hans = haus: 

i. ‘belasting, afdracht’; 
ii. ‘drinkgelag, feest’. 

4. Germaanse ontleningen: 
i. fins kansa ‘volk, gemeenschap’; 
ii. est. kaaza ‘genoot, echtgenoot’; 
iii. laps gazze = kāzi ‘gezelschap, maatschappij’. 

5. Aan hansa verwante termen: 
i. got. hunsl ‘bloedig, heidens offer’; 
ii. oe. hūsl ‘altaar, sacrament, avondmaal’, en hiervan de ontleningen: 

(1) on. húsl ‘sacrament’; 
(2) oern. husli (op de Rök-steen) ‘offer’. 

 
c. Conclusie t.a.v. de betekenis van hansa: 

1. Germ. hansa was een cultusgemeenschap met een gemeenschappelijke offermaaltijd. 
2. De term werd later gebruikt voor het Christelijke avondmaal en een Duits 

handelsgenootschap. 
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5.5 De gildegemeenschappen 

 



Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus - De cultusgemeenschappen - De gildegemeenschappen 

5.5.1 (§ 331) De ME gilden 

 
a. Het ME gilde 

1. is een stedelijke organisatie op basis van een gemeenschappelijk beroep, meestal 
handwerkslieden en kooplui; 

2. heeft de plicht tot ondersteuning van zijn leden; 
3. onderhield een gildehal (een feesthuis); 
4. kent gemeenschappelijke kerkelijke activiteiten. 

 
b. De Noord-Germaanse gilden: 

1. Deze zijn overgenomen van de Duitse en Engelse voorbeelden vanaf de 11e eeuw. 
2. Er is één oudere Zweedse bron over inheemse verhoudingen: 

Inscriptie van Bjälbo (Östergötland), 10e eeuw: 
’Krijgers (trikiaR) richten een steen op voor hun gildegenoot (kilta) Grep’. 

3. Er is één Zweedse bron over buitenlandse kooplieden, nl. een (U 379) van de drie zgn. 
Kyrkogården-runestenen bij de Mariakerk van Sigtuna: 
Christelijke Friese gildegenoten (frisa kiltar) richten een steen op voor een gestorven 
collega. 

4. Hkr. III: 
Koning Óláfr Kyrri (1066 – 1093) vervangt de hvirfingsdrykkjur door het Miklagildi en brengt 
de gilden onder in de gildiskálar (gildehuizen). 
 

c. De Zuid-Germaanse gilden: 
Bronnen: 
1. Capitulare van Karel de Grote (779): een verbodsbepaling t.a.v. de gilden; 
2. Capitulare (888): idem; 

Commentaar Berends: 
Dit moet wrsch. zijn het Capitulare uit 884 van Karloman. 

3. Synode van Nantes (begin 9e eeuw): idem; 
4. Rerum gestarum Saxonicarum libri tres (door Widukind) (928): 

Koning Heinrich I brengt de markten en gastmalen (convivia) binnen ommuurde steden om 
de Saksen te verdedigen. 
 

d. Conclusie t.a.v. de ME gilden: 
1. Ad c.1 – 3: 

De geldoniae werden blijkbaar als bedreigend ervaren, maar konden niet verboden worden 
en werden dus in het kerkelijk systeem opgenomen. 

2. Kenmerk van het gilde is de gemeenschappelijke maaltijd. 
3. De openbare gildehuizen kwamen in de plaats van private huizen van samenkomst. 
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5.5.2 (§ 332) De heidense gildegemeenschappen 

 
a. De betekenis van germ. geld: 

1. De Zuid-Germaanse bronnen laten twee mogelijke betekenissen toe, waarvan niet 
duidelijk is welke de oudste is: 
i. ‘offer(rite)’, een religieuze term: 

(1) ohd. gelt: 
(a) glossen: 

gelt = bluostar ‘offer’ (zie § 286); 
(b) Frank. doopgelofte: 

bluostrum en gelton; 
(2) oe. geld: 

(a) ‘kerkdienst, offerbrood, cultus’ enz.; 
(b) deofulgild, de heidense cultus 

vgl. ohd. heidangelt = lat. idololatria ‘afgodendienst’ 
 

ii. ‘geldelijke opbrengst’, een gerechtelijke term: 
diverse Germaanse talen: 
‘belasting, rente, opbrengst’. 
 

2. De Noord-Germaanse bronnen wijzen op de betekenis 
’cultusmaaltijd, offerfeest’ en vervolgens als term voor de cultusgemeenschap: 
on. gildi (< gild): 
i. ‘vergoeding, compensatie’; 
ii. ‘feestmaal’; 
iii. ‘gilde, broederschap’. 

 
b. De opneming van de gilden en de offerdronk in het kerkelijk systeem: 

1. Het feestmaal van gilden als dodenmaal: 
i. Bisschop Hincmar van Reims ijvert tegen de dodenmalen (zie § 145). 
ii. De geboortedag van de H. Stefanus als patroon van de gilden valt op 26 december (Jul-

feest). 
 

2. Het full (offerdronk) werd vervangen door de minni (zie § 292): 
i. Fornmannasögur I: 

De herinneringsdronk op Thor en Odin moest vervangen worden door die op Christus. 
ii. Hkr. I: 

Het full werd gedronken op Odin, Njord en Freyr, en de minni op de dode, Christus en 
Michaël. 

iii. Fgr. 85: 
Er wordt gezegd dat wat nu een minni is, vroeger een full was. 
 

3. Ook andere heidense gildegebruiken werden langzaam geassimileerd in de kerkelijke en 
stedelijke organisatie in de ME. 
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5.6 De mannenbonden 
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5.6.1 (§ 333-1) Inleiding tot de mannenbonden 

 
a. Een mannenbond is een cultische gemeenschap van mannen, waarin de jongeling bij zijn 

volwassenwording d.m.v. een mannenwijding, een initiatierite, opgenomen wordt. 
 

b. Een mannenbond bestaat meestal uit geledingen, leeftijdsklassen, die weer hun eigen 
initiatieriten kennen. 
 

c. Kenmerkend voor de mannenbond is de dodenverering. 
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5.6.2 (§ 333-2) De comitatus (Zuid-Germanië) 

 
Tacitus (Germania 31): 
a. Definitie: 

De comitatus is een gevolg van jongelingen die d.m.v. een initiatierite toegang krijgen tot de 
cultusgemeenschap der krijgers, geleid door de koning, die heerser (in vredestijd) en hertog (in 
oorlogstijd) is. 
 

b. De comitatus der Chatten: 
1. Ze lieten haar en baard groeien tot ze een vijand gedood hebben. 
2. Velen droegen een ijzeren armring (een boei): 

i. teken van onderwerping; 
ii. een teken van schande. 

3. Door het doden van vijanden waren ze bevrijd en mochten ze zich van deze boeien 
verlossen of ze altijd omhouden. 
 

c. Ontwikkeling van deze krijgersbond: 
1. Ook de Romeinen en de Macedoniërs kenden armringen en halsters voor diegenen die nog 

geen vijand gedood hadden. 
2. De organisatie ontwikkelt zich van een algemene jongelingenbond tot een bond van 

uitgelezen krijgers. 
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5.6.3 (§ 333-3) De Berserkers (Noord-Germanië) 

 
a. Definitie: 

Deze ‘Berenhuiden’ vormden een uitgelezen schare aan het koningshof met als kenmerken (zie 
3.4.4.3.2): 
1. ongevoeligheid voor wapens en vuur; 
2. tijdens razernij ongevoelig voor gevaar; 
3. staat van herschapenheid na de strijd; 
4. krachtproef als initiatierite. 

 
b. Saga van Hrólfr kraki: 

De held Böðvar bjarki (‘strijdbeer’) wijdt zijn leerling Höttr in in het gevolg van de koning: 
1. Ze doden een monster. 
2. Höttr drinkt het bloed om grote moed te vatten. 
3. Het opgezette dier wordt later door Höttr symbolisch gedood. 

 
c. Behandeling van het gedode dier: 

1. Oorspronkelijk was het een offergebruik om het gedode dier te vullen met stro of rijshout 
en daarna op te zetten: 
i. Bij veel arctische volkeren. 
ii. Griekenland: 

Tijdens de Bouphonia werd de opgezette os voor de ploeg gespannen. 
iii. Ld. 48: 

Het verhaal van Án hrísmagi, die droomde dat hij de buik van een vrouw opensneed, 
ledigde en vulde met rijshout. 
 

2. Het motief van de strijd tegen een onecht monster: 
i. Höttr tegen het imitatiemonster (zie b.); 
ii. Thor tegen de reuzen Hrungnir en de lemen Mökkurkálfi (zie § 430); 

iii. Vergelijk: Indra tegen Vṛtra. 

 
d. Conclusie: 

1. Er was waarschijnlijk sprake van een initiatierite die bestond in de bestrijding van een 
imitatiemonster en die toegang gaf tot het koningsgevolg. 

2. Er bestaat verband tussen de gebruiken van de Chatten, de Berserkers, de Hariërs en de 
Einherjar (zie § 167). 
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5.6.4 Het cultische element van de Germaanse mannenbond 
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5.6.4.1 (§ 334-1) De theorie van Otto Höfler over het cultische element van de 
Germaanse mannenbond 

 
a. Werken: 

1. Kultische Geheimbünde der Germanen, 1934; 
2. Germanisches Sakralkönigtum I, 1952. 

 
b. Theorie: 

De mannenbond is een streng gesloten gemeenschap met als kenmerken: 
1. Een demonische gemeenschapscultus met een bepaald geheim. 

 
2. Een extatische gegrepenheid of razernij die 

i. de persoonlijkheid te buiten gaat en een innerlijke dynamiek schept; 
ii. naar voren treedt in 

(1) de gedragingen van de Berserkers; 
(2) volksgebruiken, verbonden met de voorstellingen omtrent de Wilde Jacht (zie 

3.4.2): 
(a) de Noorse Jul-ommegangen; 
(b) de Duitse Vastenavond-gebruiken; 
(c) de Zuid-Duitse Perchten-ommegangen (zie 3.4.4.1); 

 
3. Het verrichten van een dodencultus, waarin het leger der gestorven voorouders (demonen) 

wordt uitgebeeld door optochten van gemaskerde mannen: 
i. Hincmar van Reims: 

(1) verbod op deze gemaskerde optochten; 
(2) de maskers heetten talamascae. 

ii. Theodorus van Canterbury (Poenitentiale): 
verbod op optochten tijdens Jul met maskers en vermommingen van dieren. 

iii. Doel van de dodencultus: 
(1) eenwording met de doden; 
(2) verwerven van het eeuwig leven in de gemeenschap der voorouders; 
(3) deelachtig worden van een geheim, hetgeen de mannenbond tot een geheim, 

esoterisch genootschap maakt (zie 5.6.4.2-3) 
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5.6.4.2 (§ 334-2) Commentaar van De Vries op het cultische element van de 
Germaanse mannenbond 

 
1. Volgens de critici van Höfler zoals Flasdieck is er weinig bewijs voor het bestaan van cultische 

bonden met een streng ritueel, wat echter veroorzaakt wordt door 
a. het geheime karakter van de bonden; 
b. het verbod op deze bonden door de Christelijke kerk. 

 
2. Zeker is dat Höfler heeft bewezen dat 

a. er mannenbonden bestonden; 
b. veel moderne volksgebruiken op een oorspronkelijke dodencultus wijzen. 

 
3. De term ‘geheim genootschap’ als karakterisering van de Germaanse mannenbond is niet 

correct: 
a. Er is geen echt geheim, want alle mannen hebben eraan deelgenomen. 
b. Het geloof in het woedende leger der doden kan iedereen aanhangen. 
c. De dodenfeesten tonen geen geheimzinnigdoenerij. 
d. De riten, ook de initiatieriten, zijn niet esoterisch. 

 
4. In Scandinavië staat Odin met zijn Einherjar in het centrum van de cultus van de 

mannenbonden. 
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5.6.5 De Jul-ommegangen van de mannenbond 

 



Oud-Germaanse religie - Het heilige en de cultus - De cultusgemeenschappen - De mannenbonden - De Jul-ommegangen van 
de mannenbond 

5.6.5.1 (§ 335-1) De Jul-ommegangen in de volksgebruiken 

 
a. Twee voorbeelden van het gebruik van de wilde rit: 

1. Stefansrit op Stefansdag (26 december): 
i. een wilde rit door de velden naar een noordwaarts stromende rivier waar de paarden 

gedrenkt worden; 
ii. bezoek van de ruiters aan een boerderij, eerst de stal, dan het woonhuis waar ze 

brandewijn krijgen; 
iii. de ruiters lijken op demonen of dodengeesten (maskers, strokleed, zwart beschilderd 

enz.). 
 

2. Oskoreidi (of Stålesfærden) (zie § 167): 
De leiders van de ruiters kunnen heten: 
i. Trond: 

oude man, lange baard en neus; 
ii. Ståle: 

mismaakte ogen; 
iii. Sigurd: 

met door haken opengehouden ogen. 
 

b. Commentaar van De Vries: 
1. Er is sprake van het geloof in een geestenrit: 

i. De figuren uit de Oskoreidi lijken op Odin. 
ii. Een naam van Odin is Jólnir, verwijzend naar Jul. 
iii. De ruiters zijn door hun vermomming veranderd in demonische machten. 
iv. De streken die ze uithalen, verwijzen naar de verstorende macht van bovenmenselijke 

wezens. 
2. De taaiheid van deze volksgebruiken wijzen op een hechte verankering in de Germaanse 

ziel. 
3. De sociale chaos (omkering der waarden) is een gave van Odin die de boeien van de sleur 

van iedere dag verbreekt. 
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5.6.5.2 (§ 335-2) Cultische vermommingen, bekend uit de archeologie 

 
a. Twee voorbeelden van cultische vermommingen: 

1. Helmplaat uit Vendel (Uppland, Zweden) (Volksverhuizingstijd): 
Een man, bewapend met een bijl, houdt een beerachtig dier aan een touw vast. 
 

2. Bronzen platen uit Torslunda (Öland): 
i. zelfde type afbeelding als bij 1; 
ii. man met gehoornde helm en man met wolfskop; een wapen in al hun handen; 
iii. man met speer/dolk, strijdend met twee dieren; 
iv. twee krijgers met helmen, versierd met everzwijnen. 

 
b. Commentaar van De Vries: 

1. Volgens Olrik stellen de figuren goden voor: 
i. ad a.2.ii: 

Odin en Týr; 
ii. ad a.2.iv: 

de Alcis, tweelinggoden; 
iii. ad a.1 en a.2.i: 

de bijldragende Thor. 
2. Volgens Höfler stellen ze Berserkir of Ulfheðnar voor en waren de helmen eigendom van de 

mannenbond. 
3. Op IJsland kon de organisatie van de mannenbond of het gevolg van mannen niet tot bloei 

komen na het vertrek uit het moederland. 
4. De volksgebruiken geven de meeste informatie over de cultische praktijken uit het 

heidendom. 
5. De wilde rit en dergelijke gebruiken tonen een religieuze achtergrond. 
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5.6.6 De initiatiegebruiken van de mannenbond 
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5.6.6.1 (§ 336-1) Inleiding tot de initiatiegebruiken van de mannenbond 

 
Het verloop van de initiatierite voor de mannenbond kent verschillende handelingen: 
1. De initiant wordt gescheiden van zijn oude, profane levenswereld. 

 
2. Binnenleiding in de nieuwe cultische gemeenschap d.m.v. 

a. schijndood; 
b. betreding van de wereld der doden; 
c. geestelijke wedergeboorte; 
d. verlening van een nieuwe naam; 
e. inwijding in de geheimen van de stam en onderricht m.b.t. 

i. de riten; 
ii. de mythische geschiedenis van de stam; 
iii. de mythen over de goden en de schepping der wereld; 
iv. de regels van recht en moraal (m.n. taboes); 
v. het tonen van heilige voorwerpen. 

 
3. Terugvoering naar de profane wereld d.m.v. bepaalde riten. 
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5.6.6.2 (§ 336-2) Odins zelfoffer als mythische oerinitiatie 

 
a. De mythe van Odins zelfoffer: 

Háv. 138 – 141: 
1. Odin hangt negen dagen lang aan een boom als zelfoffer. 
2. Hij is verwond door een speer en krijgt geen drank of voedsel. 
3. Dan ziet hij beneden zich de runen, die hij schreeuwend oppakt. 
4. Vervolgens leert de zoon van Bölþórr (of Bölþorn) hem de negen fimbulljóð. 
5. Uit het vat Óðrœrir krijgt hij de mededrank. 
6. Odin groeit en wordt wijs (woorden leiden tot woorden en daden tot daden). 

 
b. Commentaar op de mythe van Odins zelfoffer: 

1. Algemene trekken: 
i. De mythe verwijst naar een oude initiatierite. 
ii. Invloed van Christelijke voorstellingen over de kruisdood van Jezus lijkt uitgesloten. 
iii. De handelingen behoren tot het vaste bestand van een mysteriecultus. 
iv. Andere opvattingen: 

(1) Ohrt: 
De mythe bevat elementen van het alruingeloof. 

(2) Falk: 
Ontlening aan het zelfoffer van een vruchtbaarheidsgod. 

(3) Güntert: 
Odins zelfoffer is een middel om de wereld en de mensheid te scheppen en is 
daarom, evenals de desbetreffende riten, verbonden met verhalen over de 
wereldschepping (vergelijk de mythe van Yama). 
 

2. Schijndood: 
i. De god aan wie de cultus is gewijd, ondergaat als eerste de initiatie en is dus ook het 

eerste offer en wel een zelfoffer. 
ii. Elke latere initiant kent het lijden aan honger, dorst en pijn (hier wegens speer en 

ophanging), die Odin heeft ondergaan. 
iii. Voorbeeld: 

Opneming in de hanzefactorij in Bergen: 
(1) De nieuweling wordt opgehangen. 
(2) Hij wordt gerookt en geslagen. 
(3) Op een huid gejonast. 

 
3. Wedergeboorte en inwijding in de geheimen van de stam: 

i. De myste keert door de dood terug in het leven. 
ii. Nu moet de inwijdeling wijsheid verwerven, nl. de kennis van de geheimen: 

(1) Odin vindt de runen en leert de toverliederen. 
(2) De gehangene treedt in verbinding met de chtonische machten: 

(a) De wortels van de boom reiken naar voor de sterveling verborgen diepten. 
(b) Bij de Grieken heerste dezelfde voorstelling. 

(3) De mededrank verleent ziener- en dichtergave, dus een hernieuwde geest: 
(a) Skaldenpoëzie (Jómsvíkingadrápa uit 1180): 

(i) Poëzie kon onder een gehangene geleerd worden. 
(ii) Dichtkunst heet Yggjar feng ‘buit van Yggr = Odin’. 

(b) Wie de gever van de mede, nl. de zoon van Bölþorn, Odins oom, is, is niet 
bekend. Hij hoort tot het geslacht der oerreuzen, waaruit de goden stammen, 
en geeft dus oeroude kennis door. 
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5.6.6.3 (§ 336-3) Initiatieriten met schijndood als kenmerk 

 
Deze riten hebben de volgende kenmerken: 
1. Háv. 134: 

De schijndood van de inwijdeling, de þulr, wordt volbracht in een zak die hangt tussen andere 
gehangenen (slaven of dieren) (zie § 279). 
Vergelijk de afbeelding op het tapijt uit het Osebergschip (zie § 271). 
 

2. De schijndood heeft de vorm van een schijnoffer aan Odin (zie § 404): 
a. Saxo Grammaticus: 

de mythe van koning Vikarrs dood, waarbij strop en pijl ongevaarlijk lijken (zie § 284). 
b. Flat. II: 

Eiríkr inn sigrsæli moet een rietje over de vijand schieten om deze ter dood te wijden. 
c. Mythe van Baldr: 

tak als pijl. 
d. Commentaar van De Vries: 

De verandering van rietje in dodelijk wapen is slechts een motief, een nuk van Odin (zie § 
379). 
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5.6.6.4 (§ 337) Het gebruik van vuur in initiatieriten 

 
a. Bronnen: 

1. Grm. 2: 
De mythe van Odins beproeving door het vuur: 
Odin vertelt, terwijl zijn mantel begint te schroeien: 
i. ‘Acht nachten zat ik tussen de vlammen, 

niemand die mij eten of drinken aanbood’. 
ii. Dan volgt een visioen van 

(1) de godenwoningen die genoemd worden; 
(2) religieuze geheimenissen, zoals over de boom Yggdrasill, de zonnepaarden en de 

wereldschepping. 
iii. Odin spreekt zijn cultusnamen uit om de kracht te verwerven teneinde zijn boeien te 

breken en zijn goddelijke majesteit te tonen. 
 

2. Hálfs saga: 
Koning Hjörleifr wordt aan zijn schoenriemen tussen twee vuren opgehangen. 
 

3. India: 

Tijdens de dīkṣā, de inwijdingsrite tot het soma-offer, zat de inwijdeling hongerend en 

wakend in een antilopenvel naast het offervuur. 
 

b. Verklaring: 
1. ad a.2: 

i. Berserkers onderwerpen zich aan een vuurproef. 
ii. Vergelijk: 

De Romeinse Hirpi liepen door vuur (§ 310, 3.4.4.3.2-a.4). 
2. ad a.3: 

Doel van de rite: 
opwekking van trance om zich in verbinding te stellen met de goden. 

3. ad a.1: 
Doel van de rite: 
i. idem als b.2, terwijl het visioen het gevolg is van de toestand van extase; 
ii. Klages: 

De plaats waar het leven oprijst, dus een plaats van schepping, ligt tussen de vuren of 
tussen de beide delen van het geofferde dier. 
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5.6.6.5 (§ 338) Het dualistische karakter van de initiatieriten 

 
a. In de tijd van de overlevering is de oude religieus-sociale organisatie, verbonden met Odin, 

veranderd. Kenmerkend is nu dat er oppositie in de vorm van competitie is tussen de 
verschillende cultusgemeenschappen en clans. 
 

b. Oorzaken van deze oppositionele houding: 
1. De initiatieproef is militair van aard: 

i. Chatten: 
doden van een vijand; 

ii. Taifalen: 
doden van ever of beer; 

iii. Herulen: 
strijden zonder verdedigingswapen; 

iv. Viking-wetten: 
tonen van moed en bescherming van vrouwen. 
 

2. De competitieve gastvrijheid is kenmerk van de machtigen: 
i. Niet zozeer een deugd, maar gevolg van eerzucht en geldingsdrang. 
ii. Een sumblekla was beschamend (zie § 291). 
iii. Soms bouwde men zijn huis dwars op de weg om gasten te kunnen ontvangen (vgl. Ldn. 

60, 74 en 168). 
iv. De gast kan later een gastheer worden. 
v. De potlach kenden de Germanen en andere IE volkeren nauwelijks. 
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5.6.6.6 (§ 339) De eedaflegging in de cultusgemeenschap 

 
De heitstrenging (‘plechtig afleggen van een gelofte’) vond plaats gedurende de midwinterfeesten 
(zie 3.5.3): 
1. Ze heette ook jólaheiti. 

 
2. Het eedzweren gebeurde ook bij het erfmaal. 

 
3. HHj. 30: 

Verloop van de heitstrenging: 
a. tijdens het Jul-feest; 
b. binnenleiden van het offerzwijn (sonargöltr); 
c. handlegging op de borstels van het zwijn (kenmerkend voor de eedaflegging); 
d. heffen van de heildronk (bragarfull); 
e. Andere bronnen: 

Men stond op een steen of stok. 
 

4. De gelofte was geen feestelijk vermaak (zoals in de latere literatuur) of opschepperij, maar een 
plechtige bewering die alle mannen deden. 
 

5. Het feit dat alle mannen een eed willen afleggen, duidt weer op een competitief element en 
leidt tot ‘mannenvergelijking’ (Männervergleich, mannjafnaðr). 
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5.6.6.7 (§ 340) De mannenvergelijking in de cultusgemeenschap 

 
a. De mannjafnaðr is een tweekamp met woorden (kappmæli), gevoerd bij alle feesten in heel 

Scandinavië: 
1. Hkr.: 

þóroddr bezoekt tijdens een Jul-feest þórarr, bij wie de koningen van Zweden en 
Noorwegen tegen elkaar afgewogen worden. 

2. Hkr.: 
Koning Eysteinn Magnússon meet zich met Sigurðr Jórsalafari. 

3. Flat.: 
Guðrøðr Bjarnarson meet zich met Haraldr Gráfeldr. 

4. Hárbarðsljóð: 
Odin meet zich met Thor. 
 

b. Vergelijkbare tweekampen: 
1. De bierzede of ölsiðr. 
2. Het bottenwerpen of knútukast: 

i. waarschijnlijk een oude rite; 
ii. Terschelling: 

Tijdens het buulfeest in januari worden botten van de opgegeten reus geworpen. 
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6 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 
 

Aðils Aðils Ottarsson (Germ.) (koning)                            [Adils Ottarson] 

Agni Agni (2) Dagsson (Germ.) (koning)                            [Agni Dagsson] 

Alaman Alamanni = Alamannen (Germ.) (volk), Alamannisch   [Alemannen, 
Alemanni] 

Almo Almo = mod. Almone (It.) (rivier, van de Albaanse heuvels en 
oorspr. naar de r. Tiber, tZv Rome-Centrum) 

Alpenlanden Alpen (Eur.) (berggebied) 

Alrekr Alrekr Agnason (Germ.) (koning) 

Als. Als = d. Alsen (De.) (eiland, Sønderborg Kommune, Zuid-
Denemarken) 

Amazone Amazonen = gr./lat. Amazones = gr. Amazonides (Αμαζονες = 
Αμαζονιδες) (Gr.) (myth. volk) 

Ambronen Ambrones = Ambronen (Germ.) (volk) 

Án hrísmagi Án: ‘hrísmagi’, ~; nl. An Rijsmaag (Germ.) (sagenfig.) 
                                                                                [An hrismagi] 

Anchises Anchises = gr. Agchises (Αγχισης) (Gr.) (myth. fig.) 

Andaðr Andaðr (Germ.) (reus)                                                      [Andadr] 

Angelsaksen Angelsaksen (Germ.) (volk), Angelsaksisch 

Anglii Anglii = Angelen (Germ.) (volk) Angelen (Germ.) (volk) 

Apollo Apollo (1) (Απολλων) (Gr.– L/R) (god), Apollinisch 

Sorani Apollo (3): ‘Soranus’, ~ (Gr.- Sab.- L/R) (god)        [Apollo Soranus] 

Soranus Apollo (3): ‘Soranus’, ~ (Gr.- Sab.- L/R) (god)        [Apollo Soranus] 

Argos Argos (Αργος) (Gr.) (topogr./archeol. site, tNv Nauplion, NO-
Peloponnesus, Peloponnesos) 

Ariadne Ariadne (Αριαδνη) (Gr.) (myth. fig.) 

Ariër Ariërs = skt. Ārya (Ind.) (volk), Arisch                                   [Arya] 

Ariovistus Ariovistus (Germ.) (koning) 

Artemis Artemis (Αρτεμις) (Gr.) (godin) 

Athena Athena (1) (Αθηνα (1) e.var.) (Gr.) (godin) 

Athene Athene = lat. Athenae = gr. Athenai (Αθηναι) = ngr. Athina (Αθηνα 
(2)) (Gr.) (topogr., Attica), Atheens, Athener 

Attila Attila (Hun) (koning) 

Aun Aun Jörundarson (Germ.) (koning)                      [Aun Jǫrundarson, 

Aun Jorundarson] 

Aviones Aviones = Auiones (Germ.) (volk) 

Babylonische Babylon (Βαβυλων) = akk. Bābili(m) = sum. Ká.dingir-rak = Tintirki 
= Šuanna = hebr. Bāḇel = operz. Bābiru = kass. Karanduniaš (akk.) 

(Irak) (archeol. site,  bij Ḥillah,  tOv Karbala = Kerbala, gvm. 

Bābil), Babylonisch, Babyloniër                 [Babel, Babiru, Babilim, 
Karanduniash] 

Baduhenna Baduhenna (Germ.) (godin) 
Baldr Baldr (Germ.) (god) 

Bēowulf Bēowulf (Germ.) (held)                                                  [Beowulf] 

in Bergen Bergen (No.) (topogr., Bergen kommune, Hordaland) 

Birka Birka (Zw.) (archeol. site, op Björkö, Adelsö, Ekerö kommun, 
Stockholm) 
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Bjälbo Bjälbo (Zw.) (topogr., tNWv Mjölby, Bjälbo, Mjölby kommun, 
Östergötland)                                                                   [Bjalbo] 

Björn en Kaldimarr Bjarni (Germ.) (sagenfig.) 

Björn hitdœlakappi Björn (1) Arngeirsson: ‘hitdælakappi’, ~; nl. Björn de kampioen 
van Hitárdalr = nijsl. Hítardalur (Germ.) (sagenfig.)           

              [Björn Arngeirsson, Bjǫrn Arngeirsson, Bjorn Arngeirsson, 

Björn hitdælakappi, Björn hitdœlakappi, Bjǫrn hitdælakappi, 

Bjǫrn hitdœlakappi, Bjorn hitdaelakappi, Bjorn hitdoelakappi] 

Böðvar bjarki Böðvarr Bjarnarson: ‘bjarki’, ~; nl. Bodvar Beertje (Germ.) 

(sagenfig.)      [Bodvarr Bjarnarson, Böðvarr Bjarki, Bodvarr bjarki] 
Bragi Bragi (1) (Germ.) (god) 

Byzantijnse Byzantium = Constantinopel = gr. Byzantion = Konstantinoupolis 
(Βυζαντιον = Κωνσταντινουπολις) = nl. Istanboel = turk. İstanbul 
(Gr.-Byz.-Turk.) (topogr./rijk, Marmara Bölgesi), Byzantijns, 
Byzantijn                                                                       [Istanbul] 

Byzantium Byzantium = Constantinopel = gr. Byzantion = Konstantinoupolis 
(Βυζαντιον = Κωνσταντινουπολις) = nl. Istanboel = turk. İstanbul 
(Gr.-Byz.-Turk.) (topogr./rijk, Marmara Bölgesi), Byzantijns, 
Byzantijn                                                                       [Istanbul] 

Caesar: Caesar (1), Gaius Julius (L/R) (auteur, mil. leider)    
                                                                    [Gaius Julius Caesar] 

Caesar [+ spatie] Caesar (1), Gaius Julius (L/R) (auteur, mil. leider)    
                                                                    [Gaius Julius Caesar] 

Caesarius van Heisterbach Caesarius (2) van Heisterbach (Du.) (auteur) 
                                                          [Caesarius van Heisterbach] 

Chatten Chatti = Catti = Chatten (Germ.) (volk) 

Cicero Cicero, Marcus Tulius (L/R) (auteur) 

Kithairon Cithaeron = gr. Kithairon (Κιθαιρον) (Gr.) (bergketen, tussen 
Attica en Boeotië, Centraal-Griekenland) 

keizer Claudius I Claudius (1) I Caesar Augustus Germanicus, Tiberius (geb. naam: 
Tiberius Claudius Drusus; later: Tiberius Claudius Nero 
Germanicus) (L/R) (keizer) 
                            [Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus] 

Constantinos VII Porphyrogennetos Constantijn (1) VII Porphyrogennetos (Κωνστανινος ζ΄ 
Πορφυρογεννητος) (Gr.-Byz.) (keizer)                         [Constantijn 
Porphyrogennetos] 

Kronos Cronus = gr. Kronos (Κρονος) (Gr.) (titan) 

‘Beschermer van het koren en bepaalde Cronus: ‘Beschermer van het koren en bepaalde vruchten’ (Gr.) 
(titan) 

Asen - Dag Dagr (1) (Germ.) (goddelijke personificatie van de dag) 

Zonen van de Dag Dagr (1) (Germ.) (goddelijke personificatie van de dag) 

C.N. Deedes Deedes, C.N. (auteur) 

Dejbjerg Dejbjerg (De.) (topogr., in Ringkøbing-Skjern Kommune, MIdden-
Jutland) 

Delos Delos (Δηλος) (Gr.) (eiland, tZWv Mykonos tZOv Attica, Zuid-
Egeïsche eilanden), Delisch, Deliër                                      [Dilos] 

Delphische Delphi = gr. Delphoi (Δελφοι) = Pytho (Πυθω) (Gr.) 
(topogr./archeol. site (tNOv Delphi (dorp)), Centraal-
Griekenland), Delphisch, Delphiër, Pythisch, Pythiër 

Deense Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen  

Denemarken Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen  

Denen Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen  

Vandaal Denemarken: Oost-Denen: oe. Heardingas = on. Haddingjar = lat. 
Hasdingi = gr. Hastiggoi (Άστιγγοι) = nl. Vandalen (Germ.) (volk) 

Dionysos Dionysus (1) = gr. Dionysos (Διονυσος) (Gr.) (god) Dionysisch 

Thor Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)                                  [Thorr] 
Donau Donau(gebied) (Eur.) (rivier) (alg.) 

Doornroosje Doornroosje (Germ.) (sprookjesfig.) 
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Duits Duitsland = Deutschland (Eur.) (land), Duits, Duitser 

Neder-Duits Duitsland, Noord- = Neder-Duitsland, Nederduits  

Noord-Duitsland Duitsland, Noord- = Neder-Duitsland, Nederduits  

Zuid-Duitsland Duitsland, Zuid- = Boven-Duitsland 

Reims Durocorteron* (kelt.) = lat. Durocortorum = Remensis = nl. Riemen 
= mod. Reims (Frankr.) (topogr., tNOv Parijs, dép. Marne, Grand 
Est) 

Alcuin Ealhwine = merc. Alhwin = Alchoin = lat. Flaccus Albinus Alcuinus 
= (alg.) Alcuin van York (Eng.) (geleerde)                       [Alchuine] 

Egill sterft Egill (1) Aunsson (Germ.) (koning)                           [Egill Aunsson] 

Egypt Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk. 

Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.) 

(land), Egyptisch, Egyptenaar 

Eiríkr doden Eiríkr (1) Agnason = Ericus Desertus (Germ.) (sagenfig., broer van 
Alrekr)                                          [Eiríkr Agnason, Eirikr Agnason] 

Eiríkr inn sigrsæli Eiríkr (4) Bjarnarson: ‘hinn Sigrsæli’, ~; nl. Erik de Zegevierende 
(Germ.) (koning)                    [Eiríkr Bjarnarson, Eirikr Bjarnarson, 
Eiríkr hinn Sigrsæli, Eirikr hinn Sigrsaeli, Eiríkr inn Sigrsæli, Eirikr 
inn Sigrsaeli, Erik Segersäll, Erik VI] 

Elbe Elbe = tsj. Labe = nl. Elve (Eur.) (rivier, van het Reuzengebergte 
(Tsjechië via Praag) naar de Noordzee (Duitsland, via Hamburg)) 

Ellekilde Ellekilde, Hans (auteur) 

Engelse Engeland = eng. England (Eur.-Eng.) (vrm. koninkrijk en rijksdeel), 
Engels, Engelsman 

Erik Erik IX Jedvardsson = Erik de Heilige = zw. Sankt Erik (Germ.) 
(koning-god)                                                      [Erik Jedvardsson] 

Erminus Erminus (Germ.) (myth. fig.) 

Eskelhem Eskelhem (Zw.) (topogr., tWv Roma, Eskelhem, Gotlands kommun, 
Gotland) 

Eudoses Eudoses (Germ.) (volk) 

Euphraat Eufraat = gr. Euphrates (Ευφρατης) = operz. Ufrātu = elam. Ú-ip-
ra-tu-iš = sum. Buranuna = akk. Purattu = Purantu = (later ook:) 
Araḫtu (Turk.-Syr.-Irak) (rivier, westelijk van de Tigris, van het 
gebied tNv Van-meer naar de Perzische Golf)     [Euphraat, Ufratu, 
Arahtu] 

Eysteinn Magnússon Eysteinn Magnússon (Germ.) (koning)             [Eysteinn Magnusson] 

Falk Falk, Hjalmar (auteur) 

Feronia Feronia (Sab.) (godin) 

Finland Finland = Suomi (Eur.-Finl.) (land), Fins, Fin  

Firðir, Fjalir en Sogn Firðafylki, Fjalir en Sygnafylki ≈ Sogn og Fjordane (No.) (fylke) 
                                                                                         [Firdir] 

Flasdieck Flasdieck, Hermann Martin (auteur) 

Franken Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank  

Frankische Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank  

Fredegar Fredegar = Fredegarius Scholasticus (Frankr.) (auteur) 

Freyfaxi Freyfaxi (Germ.) (paard) 

Freyja Freyja (Germ.) (godin) 

Friese Friesland = fr. Fryslân (Ne.) (1. prov., 2. hist. gebied van Schelde 
tot Wezer), Fries (adj.) 

Friezen Friesland: Friezen (alg.) (Germ.) (volk) 
Freyr Frō: Freyr (Germ.) (god) 

Frotho Frō: Freyr: Fróði = Frotho (Germ.) (koning-god)                   [Frodi] 

Funen Funen = de. Fyn (De.) (eiland, Zuid-Denemarken) 

Galliërs Gallië = Gallia (Eur.) (Kelt. gebieden in Frankr., Be., Z-Ne., Du. 
tWv de r. Rijn, W-Zwits.), Gallisch, Galliër 

Gaular Gaular (No.) (kommune, tNv de Sognefjord, Sogn og Fjordane) 

Götische Gautland = Götland = mod. Götaland (Zw.) (landsdeel), Gautisch 
(Geatisch), Gaut (Geat) 
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Östergötland Gautland: Östergötland (Zw.) (landskap ≈ mod. län) 

Gyrgir Georgios Maniaces: ‘Gyrgir’ (diens Scand. naam) (Gr.-Byz.) 
(generaal en catepan) 

Gemeen-Germaans Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r. 
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, Gemeen-
Germaans), Germaan  

Germaanse Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r. 
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, Gemeen-
Germaans), Germaan  

Germanen Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r. 
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, Gemeen-
Germaans), Germaan  

Germanië Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r. 
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, Gemeen-
Germaans), Germaan  

Zuid-Germaanse Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf 
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl. 
westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, Zuid-
Germaan 

Zuid-Germanië Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf 
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl. 
westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, Zuid-
Germaan 

West-Germaanse Germanië, Zuid-: West-Germanië (Germ.) (gebied met volken vlgs 
cult.-ling.-geogr. maatstaven), West-Germaans, West-Germanen 

Ermionen Germanië, Zuid-: West-Germanië: Elbe-Germanen = lat. Erminones 
= Irminones = Herminones = Hermiones (Tac.) (L/R-Germ.) 
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven) 

Herminonen Germanië, Zuid-: West-Germanië: Elbe-Germanen = lat. Erminones 
= Irminones = Herminones = Hermiones (Tac.) (L/R-Germ.) 
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven) 

Ingaevonen Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat. 
(Plin.) Ingvaeones = (Tac.) Ingaevones (L/R-Germ.) 
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven), Ingvaeoons  
                                           [Inguaeones, Inguaeoons, Ingaeuones] 

Ingvaeonen Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat. 
(Plin.) Ingvaeones = (Tac.) Ingaevones (L/R-Germ.) 
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven), Ingvaeoons  
                                           [Inguaeones, Inguaeoons, Ingaeuones] 

Oostzee-bewoners Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat. 
Ingvaeones = Ingaevones (Tac.) (L/R-Germ.) (bevolkingsgroep vlgs 
cult.-ling.-geogr. maatstaven), Ingvaeoons               [Inguaeones, 
Inguaeoons, Ingaeuones] 

Istaevonen Germanië, Zuid-: West-Germanië: Wezer-Rijn-Germanen = lat. 
(Plin.) Istvaeones = Istuaeones = Istraeones = Istrianones  = 
Istriones = (Tac.) Istaevones = Istæuones (L/R-Germ.) 
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven) 

Glommas Glommas (Germ.) (volk) 

Goðgestr Goðgestr (Germ.) (koning)                                             [Godgestr] 

Goten Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk), 
Gotisch, Goot  

Gotisch Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk), 
Gotisch, Goot  

Gotland Gotland = gotl. Gutland = de. Gulland (Zw.) (eiland in de Oostzee, 
tegelijk landskap, län en kommun) 

Gregorius de Grote Gregorius (1) I de Grote (Chr.) (paus)  
                                                  [Gregorius I, Gregorius de Grote] 

Gregorius van Tours Gregorius (3) van Tours = Georgius Florentius Gregorius (Gallo-
Rom.) (bisschop en auteur)                           [Gregorius van Tours] 
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Grep’ Grep (Germ.) (naam in runeninscriptie) 

Griek Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 

Grimoald Grimoald I = Grimuald (Germ.) (koning) 

Guðrøðr Bjarnarson Guðrøðr Bjarnarson (Germ.) (koning)             [Gudrodr Bjarnarson] 

Gunnarr Helmingr Gunnarr (2) helmingr; nl. Gunnarr Half (Germ.) (sagenfig.) 
                                                                       [Gunnarr helmingr] 

Güntert Güntert, Hermann (auteur) 

Gudrun met de paardenstaart Guro rysserova = Guro Åsgard = Gudrun Åsgard (Germ.) (myth. 
fig.)  

Guro rysserova Guro rysserova = Guro Åsgard = Gudrun Åsgard (Germ.) (myth. 
fig.)  

Pluto Hades: Pluto = Pluton = gr. Plouton (Πλουτων) (Gr.) (god van de 
rijkdommen van en onder de aarde, en liefhebbende echtgenoot 
van Kore) [vgl. Plutus en Rom. Dis Pater en Orcus] 

Hainuwele Hainuwele (Indon.) (myth. fig.) 

Jarl Hákon Hákon (2) Sigurðarson: ‘Hlaðajarl’, ~; nl. Hakon graaf van Lade 
(Germ.) (jarl)                    [Hákon Sigurðarson, Hakon Sigurdarson, 
Hákon Sigurðsson, Hakon Sigurdsson Hákon Hlaðajarl, Hakon 
Hladajarl, Hákon jarl, Hakon jarl] 

Halfdan de Zwarte Hálfdan (3) Guðrøðarson:  ‘svarti’, ~; nl. Halfdan de Zwarte 
(Germ.) (koning)      [Hálfdanr Guðrøðarson, Halfdan Gudrodarson, 
Hálfdan svarti, Halfdan svarti] 

Hallstatt Hallstatt (Oost.) (topogr., tZOv Salzburg, Oberösterreich) 

Haraldr Gráfeldr Haraldr (1) Eiríksson: ‘gráfeldr’, ~; nl. Harald Grauwmantel 
(Germ.) (koning)                    [Haraldr Eiríksson, Haraldr Eiriksson, 
Haraldr gráfeldr, Haraldr grafeldr] 

Harald de Strenge Haraldr (5) Sigurðarson: ‘harðráði’, ~; nl. Harald de Strenge 
(Germ.) (koning)       [Haraldr Sigurðarson, Haraldr Sigurdarson, 
Haraldr harðráði, Haraldr hardradi] 

Hariërs Harii = Hariërs (Germ.) (volk) 

Harilo Harilo (dimin. Herleke) (Germ.) (alg. persoonsnaam) 

Herleke Harilo (dimin. Herleke) (Germ.) (alg. persoonsnaam) 

Hebriden Hebriden = eng. Hebrides = sch. gael. Na h-Innse Gall = lat. 
Hebudes = Ebudes = Haebudes = on. Suðreyjar (Schotl.) 
(eilandengroep, c.a. Buiten-Hebriden = Na h-Eileanan Siar en 
Highland = Gàidhealtachd)                                           [Sudreyjar] 

Hekate Hecate = gr. Hekate (Έκατη) (Gr.) (godin)  

Έκατης Hecate = gr. Hekate (Έκατη) (Gr.) (godin)  

Heimdallr Heimdallr (Germ.) (god) 

Heinrich I Heinrich I: ‘der Vogelsteller’, ~: nl. Hendrik de Vogelaar (Germ.) 
(koning)                                                [Heinrich der Vogelsteller] 

Hercules Hercules (2) (L/R benaming van een Germ. god) 

Heracles Hercules: Herakles (1) (Ήρακλης (1)) (Gr.) (half)god) 

Herulen Herules = Heruli = Eruli = Hirri (Plinius Maior) = nl. Herulen 
(Germ.) (volk), Herulisch 

Hincmar van Reims Hincmar van Reims = frans Hincmar de Reims = lat. Hincmarus 
Remensis (Frankr.) (bisschop) 

hitdœlakappi Hitárdalr = nijsl. Hítardalur (IJsl.) (huisloc., tNv Borgarbyggð 
(dorp), Borgarbyggð, Vesturland)                 [Hitardalr, Hitardalur] 

Shetland-eilanden Hjaltland (on.) = sch. gael. Sealtainn = eng. Shetland = Shetland 
Islands = voorh. eng. Zetland = voorh. nl. Hitland (Schotl.) (c.a. 
Shetlandeilanden) 

Hjörleifr Hjörleifr Hjörsson: ‘hinn kvennsami’, ~; nl. Hjorleif de 

Vrouwengek (Germ.) (koning)                           [Hjorleifr Hjorsson, 

Hjǫrleifr Hjǫrsson, Hjörleifr hinn kvennsami, Hjǫrleifr hinn 
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kvennsami, Hjorleifr hinn kvennsami, Hjörleifr inn kvennsami, 

Hjǫrleifr inn kvennsami, Hjorleifr inn kvennsami] 
Hleiðr Hleiðr = Hleiðargarðr = mod. Gammel Lejre (De.) (archeol. 

site/topogr., Lejre Kommune, Seeland)        [Hleidr, Hleidargardr] 

Gammel Lejre Hleiðr = Hleiðargarðr = mod. Gammel Lejre (De.) (archeol. 
site/topogr., Lejre Kommune, Seeland)        [Hleidr, Hleidargardr] 

Höfler Höfler, Otto (auteur) 

Höttr Höttr (1) = Hjalti hinn hugprúði; nl. Hjalti de Stoutmoedige 

(Germ.) (sagenfig.)                                                  [Hǫttr, Hottr] 

Hrafna-Flóki Hrafna-Flóki Vilgerðason; nl. Raven-Floki (Germ.) (sagenfig.)    
                                                            [Hrafna-Floki Vilgerdason] 

Hrafnkell Hrafnkell Hallfreðarson: ‘Freysgoði’, ~; nl. Hrafnkell de priester 
van Freyr (Germ.) (priester)     [Hrafnkell Hallfredarson Freysgodi, 
Hrafnkell Freysgoði, Hrafnkell Freysgodi] 

Hrungnir Hrungnir (Germ.) (reus) 

Ibn Dustah Ibn Rustah = ir. Ebn Rosta, Abū ‘Alī Aḥmad = (foutief) Ibn Dustah 
(Ir.) (auteur)         [Ibn Roste, Ibn Ruste, Abu Ali Ahmad Ebn Rosta] 

Iðunn Iðunn (Germ.) (godin)                                                        [Idunn] 

Ierland Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land), Iers, 
Ier                                                                                       [Eriu] 

Oud-Iers Ierland: Oud-Iers (oi.) (taal) 

IJsland IJsland = Ísland (Eur.-IJsl.) (land), IJslands, IJslander 

India India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

Indiërs India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

Indische India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

 IE [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

 IE. [voorafgegaan door een spatie] Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

 IE: [voorafgegaan door een spatie] Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

-IE [+ spatie] Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

Indra Indra (1) (Ind.) (god) 

Inguo Inguo (Germ.) (legend. koning) 

 Ing [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Ingwaz: Ing (Germ.) (god) 

Isis van de Egyptenaren Isis (1) = gr. Ισις = eg. ꜣst = Aset = Auset = Eset = kopt. Ⲏⲥⲉ = Ⲏⲥⲓ 
(Eg.) (godin)  

Egyptische Isis Isis (1) = gr. Ισις = eg. ꜣst = Aset = Auset = Eset = kopt. Ⲏⲥⲉ = Ⲏⲥⲓ 
(Eg.) (godin)  

‘Isis’ Isis (2) (L/R benaming van een Germ. godin) 

Istio Istio (Germ.) (myth. fig.) 

Italië Italië = Italia (Eur.-It.) (land), Italiaans, Italiaan 

A.E. Jensen Jensen, Adolf Ellegard (auteur) 

Jezus Jezus = hebr. Yēšūă = gr. Iesous (Ιησους) = lat. Iesus (Chr.-Isr.) 
(profeet)                                                                         [Yeshua] 

Christus Jezus: ‘Christus’ (Χριστος) = ‘Messias’ (Μεσσιας = hebr. Māšîaḥ), ~ 

(Chr.-Isr.) (profeet)                [Christos, Masiah, Mashiah, Mashiah] 

Jordanes Jordanes = Jordanis = Iordanes (1) = Jornandes (Got.-Germ.) 
(auteur) 

Juno Regina Juno (1): ‘Regina, ~’ (L/R) (godin)                            [Juno Regina] 

I.O.M. Jupiter (1): ‘Optimus Maximus’, ~ (L/R) (god)  
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                  [Jupiter Optimus Maximus, Juppiter Optimus Maximus, 
Iuppiter Optimus Maximus] 

regnator omnium deus Jupiter (2): ‘Regnator omnium deus’ ((Germ.) (god) 

deus regnator Jupiter (2): ‘Regnator omnium deus’ ((Germ.) (god) 

Jutland Jutland = de. Jylland = d. Jütland = lat. Iutum (Eur.) (streek, 
Deens-Duits schiereiland tNv de r. Elbe) 

Kaldimarr Kaldimarr (Germ.) (sagenfig.) 

Karel de Grote Karel (1) de Grote = d. Karl der Große = frans Charlemagne = lat. 
Carolus Magnus (Germ.) (koning, keizer)               [Karel de Grote] 

Kerényi Kerényi, Karl (auteur) 

Klages Klages, Ludwig (auteur) 

Knossos Knossos = gr. Knosos (Κνωσος) = lat. Cnossus (Gr.-Kreta) 
(topogr./archeol. site (tOv Knossos (stad)), tZv Heraklion, Noord 
Midden-Kreta)                                                                [Cnossos] 

Nantes Kondeouikon (Κονδηουικον) (Ptol.) = lat. Condevincum = Portus 
(2) Namnetum = Civitas (09) Namnetum = melat. Nametis = bret. 
An Naoned = mod. Nantes (Frankr.) (topogr., aan de r. Loire tZv 
Rennes, dép. Loire-Atlantiques, Pays de la Loire) 
                                     [Kondiouikon, Κονδιουικον, Condevicnum, 
Condivicnum, Condivincum, Cantigvine, Cantivic, Cantwic, 
Cantguic, Contigwic, Portus Namnetum, Civitas Namnetum] 

Phrygische cultus van de Magna Mater Kubaba (1): Cybele: ‘Magna Mater’ (L/R) (godin) 

Langobard Langobardi = Langobarden = Longobarden = Lombarden (Germ.) 
(volk), Langobardisch 

Hundingar Langobardi: oe. Hundingas = on. Hundingar (Germ.) (volk) 

Latijn Latium = mod. Lazio (It.) (regio), Latinus (Latijn(s), Latijn) 

Leikvang Leikvang = mod. Lekum (No.) (huisloc., bij Eidsberg kirke, tZWv 

Mysen (tZOv Oslo), Eidsberg kommune, Østfold) 
Leikvin Leikvin = mod. Lekve (No.) (huisloc., tNOv Ulvik (dorp) (tNOv 

Bergen), Ulvik kommune, Hordaland) 
Lemovii Lemovii = nl. Lemoviërs (Germ.) (volk) 

Lebuini Liafwin = lat. Lebuïnus (Eng.) (missionaris)                    [Lebuinus] 

Nils Lid Lid, Nils (auteur) 

Limburg Limburg = limb. Limbörg = Lemburg (Ne.) (provincie) 

Liungman Liungman, Waldemar (auteur) 

Lund (Schonen) Lund (Zw.) (topogr., tNOv Malmö, verdeeld over 7 distrikt, Lunds 
kommun, Skåne) 

Macedoniërs Macedonië (Μακεδονια) (Gr.-Balkan) (streek/vrm. koninkrijk), 
Macedonisch, Macedoniër 

Olaus Magnus Magnus, Olaus (auteur) 

Mannhardt Mannhardt, Johann Wilhelm Emanuel (auteur) 

Mannus Mannus (Germ.-L/R) (eerste mens) 
Tsjeremissen Mari (2) = russ. Maritsi = Tsjeremissen = tart. Çirmeş (Slav.) (volk)  

                                                       [Cheremisa, Čeremis, Kirmes] 

Marius Marius (1), Gaius (L/R) (mil. leider en staatsman) 

Marklohe Marklo = mod. Marklohe (Du.) (topogr., gelegen aan de r. Wezer 
tZv Bremen, kr. Nienburg-Weser, Nedersaksen) 

Mars Thingsus Mars (2): ‘Thingsus’, ~ (Germ.) (god)                      [Mars Thingsus] 
Marsen Marsi = Marsen (Germ.) (volk) 

Mecklenburg Mecklenburg (Du.) (hist. streek, tussen Lübeck en Ribnitz-
Damgarten en tNv Wittstock-Dosse; Mecklenburg-Voor-Pommeren) 

Michaël Michaël = hebr. Mîkāʼel = gr. Μιχαηλ = lat. Michahel (NW-Sem.-Isr.) 

(aartsengel)                                                                    [Michael] 

Middellandse-Zeegebied 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] 
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mediterrane 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] 

Minos Minos (Μινως) (Gr.-Kreta) (myth. koning) 

Minotaurus Minotaurus (Μινωταυρος) (Gr.-Kreta) (stiermonster), Minotaurisch 
                                                                                 [Minotauros] 

Mökkurkálfi Mökkurkálfi (Germ.) (imitatiereus)         [Mǫkkurkálfi, Mokkurkalfi] 

Myrgingas Myrgingas (Germ.) (volk) 

Naharnavalen Naharnavali = Naharnavalen (Germ.) (volk), Naharnavaals 

Nedersaksen Nedersaksen = d. Niedersachsen (Du.) (deelstaat) 

Nennius Nennius = Nemnius = Nemnivus (Wales) (auteur en monnik) 

Nerthus Nerþuz*: Nerthus (Germ.) (godin) 

Njord Nerþuz*: Njörðr (Germ.) (god)                                           [Njordr] 

Trondheim Niðaróss (on.) = Nidaros = (na 1152) lat. Trundum (adj. 
Trundensis) = (na 1300) Trondheim (< þróndheimr) = ijsl. 
þrándheimr = (na 1500) de. Trondhjem (No.) (topogr., Trondheim 
kommune, Trøndelag) 

Hlaðir Niðaróss: Hlaðir (on.) = mod. Lade (No.) (wijk) (topogr., 
Trondheim kommune, Trøndelag)                                      [Hladir] 

Noorse Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor 

Noorwegen Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor 

Noren Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor 

no. Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor 

Nacht en haar zuster Nótt = nl. Nacht (Germ.) (godin/personificatie)                    [Nott] 

Neumark Nowa Marchia = vrm. Neumark = Oost-Brandenburg (Polen) (hist. 
streek, ≈ noordelijk deel woiwodschap Lubusz, W-Polen) 

Nuithones Nuithones (Germ.) (volk) 

Oder [+ spatie] Oder (d.) = oks. Vjodr = mlat. (Brem.) Oddara = (Dagome Iudex) 
Oddera = pls.-tsj. Odra = ned.sorb. Wodra = opp.sorb. Wódra = 
laagsilez. Ude = Uder = hoogsilez. Uodra (Eur.) (rivier, van Kozlov 
(Tsj.) via Breslau (Polen) naar de r. Neiße bij Ratzdorf (grens 
Polen-Duitsland) en via Stettin (Polen) naar de Oostzee) 

Odense Óðinsvé = Othenswi = Óðinsey (2) (Snorri) = mod. Odense (De.) 
(topogr., Odense Kommun, N-Funen, Zuid-Denemarken) 
                                                                       [Odinsve, Odinsey] 

Ohrt Ohrt, Ferdinand Christian Peter (auteur) 

Óláfr Kyrri Óláfr (4) Haraldsson (2); ‘kyrri’, ~; nl. Olaf de Zwijgzame (Germ.) 
(koning)                [Óláfr Haraldsson, Olafr Haraldsson, Óláfr kyrri, 
Olafr kyrri, Olaf III van Noorwegen] 

Óláfr pái Óláfr (5) Höskuldsson: ‘pái’, ~; Olaf de Pauw (Germ.) (sagenfig.) 

             [Óláfr Höskuldsson, Olafr Hoskuldsson, Óláfr Hǫskuldsson, 

Óláfr pái, Olafr pai] 

Olaf Tryggvason Óláfr (8) Tryggvason (Germ.) (koning)                [Óláfr Tryggvason, 
Olafr Tryggvason, Olaf I van Noorwegen] 

Öland Öland (Zw.) (eiland, tgo Kalmar (stad) in de Oostzee, Kalmar)  
                                                                                        [Oland] 

Olrik Olrik, Axel (auteur) 

Oostzee Oostzee(gebied) = Baltische Zee (sinds 5000 jaar) = (hist.) 

Baltische IJszee (15.000) = Yoldiazee (11.600) = Ancylusmeer 

(10.700) = Littorinazee (8500) (Eur.) (zee) 
Oseberg Oseberg = Lille Oseberg (No.) (huisloc., tNOv Slagen (kerk) (tNv 

Tønsberg (stad)), Tønsberg kommune, Vestfold) 

Oslofjord Oslofjord = on. Vík = nno. Viken = Vika (No.) (zeeinham, streek, 
tZv Oslo (stad)) 

Paulus Diaconus Paulus (2) Diaconus = Paulus (2) Cassinensis = Paulus (2) Levita = 
Warnefrid(us) = Barnefri(us) = Winfrid(us) (L/R-Lang.) (auteur) 
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                [Paulus Diaconus, Paulus Cassinensis, Paulus Casinensis, 
Paulus Levita] 

Phrygische Phrygië = lat.-gr. Phrygia (Φρυγια) (Azië) (vrm. koninkrijk, W-
Anatolië), Phrygisch, Phrygiër                                            [Frygië] 

Plutarchus Plutarchus = gr. Ploutarchos (Πλουταρχος) = lat. Lucius Mestrius 
Plutarchus (Gr.) (auteur) 

Paltisca Polotesk (ooslav.) = wruss. Polatsk = russ. Polotsk = lit. Polockas = 
pls. Polock = (wrsch.) (Saxo 2.1.7) Paltisca = Peltisca = on. 
Palteskja (stad, veroverd door Frotho) (Wit-Rusland) (topogr., aan 
de r. Westelijke Dvina tNWv Vitebsk, obl. Viciebskaja)     [Poltesk, 
Polozk] 

Pommeren Pommeren = d. Pommern (Du.) (vrm. provincie en een hist. 
streek, nu deel van de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren 
(Du.) en deel van de woiwodschappen West-Pommeren = 
Zachodniopomorskie, Pommeren = Pomorskie en Koejavië-
Pommeren = Kujawsko-Pomorskie (Polen)) 

Procopius Procopius van Caesaraea =  Procopius Caesarensis = gr. Prokopios 
ho Kaisareus (Προκοπιος ό Καισαρευς) (Gr.-Byz.-Palest.) (auteur) 

Retische Raetia (et Vindelica) (L/R-Zwits.) (Rom. provincie, gebied tZv r. 
Donau, O-Zwitserland, Tirol (Oost.), gebied tNv Trente (It.); het 
huidige gebied waar men Retisch spreekt is Graubünden (Zwits.)), 
(taal) Retisch = Reto-Romaans = Churwalsch = Rumantsch; (volk) 
Raeti = Rhaeti = Rhaetii = Rheti = gr. Ραιτιοι = nl. Retiërs   
                  [Rhaetia, Raitioi, Raetiërs, Rheto-Romaans, Rhaetisch] 

Rantasalo Rantasalo, Aukusti Vilho; geb. Durchman (auteur) 

Redbad Redbad = Radbod = Radboud (Germ.) (koning) 

Rimbert Rembert van Torhout = Sint-Rembertus (Germ.) (bisschop) 
                                               [Rimbert, Rembrecht, Reimbrecht] 

Reudigni Reudigni (Germ.) (volk)                                  [Reudingi, Rendingi] 

Rijn Rijn(gebied) = kelt. Rhenos = lat. Rhenus = d. Rhein = frans Rhin 
(Eur.) (rivier, van het Toma-meer (Tomasee, Lai da Tuma, in 
Graubünden) tOv Andermatt, Zwitserland, naar Katwijk, 
Nederland) 

streek van de Nederrijn Rijn(gebied), Neder-; = d. Niederrhein (Du.) (rivier, van Bonn tot 
Emmerik (grens Nederland), Noordrijn-Westfalen) 

Rodenberg Rodenberg (Du.) (topogr., tWv Hannover, kr. Schaumburg, 
Nedersaksen) 

Roduulf Rodulf = lat. (Jordanes) Roduulf rex = gr. (Procopius) Rhodoulphos 
(Ροδουλφος) (Germ.) (koning) 

 Rome [voorafgegaan door een spatie] Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein  

Rome: Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein  

-Rome Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein  

Rusland Rusland = Rossija (Eur.-Azië-Rusl.) (land), Russisch, Rus 

Sabijns Sabijnen = lat. Sabini (It.) (volk), Sabijns 

 Saksen [voorafgegaan door een spatie] Saksen (1) (nl.) = os. Sahson = lat. (vetuli) Saxones = gr. Σαξονες = 
oe. Eald-Seaxe = d. Altsachsen = nd. Sassen (Germ.) (volk), 
Saksisch, Saks                                                                 [Sachsen] 

Samos Samos (Σαμος) (Gr.) (eiland, tgo Kuşadası (Turk.), Noord-Egeïsche 
eilanden) 

Saxo Grammaticus Saxo Grammaticus = Saxo Longus (De.) (auteur) 

Noord-Germaanse Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Noord-Germanië Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  
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Scandinavië Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Scandinavische Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Ödenburg Scarbantia (lat.) = d. Ödenburg = mod. Sopron (Hong.) (topogr., 
tZv Wenen en tWv Györ, com. Györ-Moson-Sopron) 

Terschelling Schellinghe (1296) = Schellinck (1579) = Wicsele (11e eeuw; d.i. 
Oost-Terschelling) = Wexalia (13e eeuw) = Wexel (1322) = Wuxaliæ 
(1482) = mod. Terschelling = fr. Skylge (Ne.) (eiland, Friesland)  
                                                                                   [Wuxaliae] 

Scēaf Scyld Scēfing (oe.) = oe. Scēaf = oe. Scēafa = oe. Scēf = lat. 
Scefius = oe. Sceldwa = on. Skjöldr = lat. Skioldus (Germ.) (god-
koning)            [Scyld Scefing, Sceaf, Sceafa, Scef, Skjoldr, Seskef, 
Stefius, Strephius, Stresaeus] 

Scyld Scēfing Scyld Scēfing (oe.) = oe. Scēaf = oe. Scēafa = oe. Scēf = lat. 
Scefius = oe. Sceldwa = on. Skjöldr = lat. Skioldus (Germ.) (god-
koning)            [Scyld Scefing, Sceaf, Sceafa, Scef, Skjoldr, Seskef, 
Stefius, Strephius, Stresaeus] 

Seeland Seeland = mod. Sjælland = on. Selund (De.) (1. eiland, 2. regio) 

Semnoons Semnones = nl. Semnonen (Germ.) (volk) 

Sigtuna Sigtúnir (on.) = mod. Sigtuna (Zw.) (topogr., tZv Uppsala (stad), 
Sigtuna kommun, Stockholm)                                          [Sigtunir] 

Sigurd: Sigurd (01) (Germ.) (naam van de leider van de Oskoreidi) 

Sigurðr Jórsalafari Sigurðr (06) Magnússon: ‘Jórsalafari’, ~; nl. Sigurd 
Jeruzalemvaarder (Germ.) (koning)                 [Sigurðr Magnússon, 
Sigurdr Magnusson, Sigurd Magnússon, Sigurðr Jórsalafari, Sigurdr 
Jorsalafari, Sigurd Jorsalafari] 

Sigurd. Sigurðr (09) Sigmundsson (Germ.) (sagenfig.)  
   [Sigurðr Sigmundsson, Sigurdr Sigmundsson, Sigurd Sigmundsson] 

Sigurðr þórisson Sigurðr (10) þórisson hunds (Germ.) (hist. fig.)    
                          [Sigurðr þórisson hunds, Sigurdr Thorisson hunds, 
Sigurd Thorisson hunds] 

Silezië 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)) 

Sibbo Sipoo (funs) =  zw. Sibbo (Finl.) (topogr., tNOv Helsinki, Uusimaa = 
zw. Nyland) 

Śiva Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)                [Shiva, Shiwa, Siva] 

Schonen Skáney (1) (on.) = oe. Scedenige = mod. zw. Skåne = d. en nl. 
Schonen = lat. Scania (Zw.) (län)                                        [Skane] 

Skíringssalr Skíringssalr (on.) = mod. Huseby (No.) (huisloc., tZv Tjøllingvollen 
(tOv Larvik (stad)), Larvik kommune, Vestfold)            [Skiringssal] 

Skjálf (Loga dís) Skjálf Frostadóttir: ‘Loga dís’;  nl. 1. ‘vr. verwant of zuster van 
Logi’, of 2. ‘huwelijksgeest’ (kenning) (Germ.) (koningin)  
                                                        [Skjalf Frostadottir, Loga dis] 

Sleeswijk Sleeswijk-Holstein = d. Schleswig-Holstein (Du.) (deelstaat) 

Sleipnir Sleipnir (1) (Germ.) (myth. paard) 
Goen(s) Sleipnir (1): ‘Goen’ = ‘Goens paard’ (Germ.) (paard) 

Helljägers paard Sleipnir (1): ‘Helljägers paard’ (Germ.) (paard)            [Helljagers] 

Stolp Słupsk = vrm. Stolp (Du.) (topogr., kr. en Stadtkreis Stolp, 
Pommern) (Polen) (topogr., tWv Gdańsk, gem. en stadsdistrict 
Słupsk, Pommeren = Pomorskie)                                        [Slupsk] 

Smyrna Smyrna (1) (Σμυρνα (1) = Σμυρνη) = turk. İzmir (Turk.-Gr.) 
(topogr., ter hoogte van eil. Chios (Gr.), Ege Bölgesi) 

Snorri Snorri (1) Sturluson (IJsl.) (auteur)                      [Snorri Sturluson] 
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Soracte Soracte = it. Monte Soratte (It.) (berg, bij Sant’Oreste tNv Rome, 
Lazio) 

Ståle: Ståle Takklid = Staali Takklid (Germ.) (naam van de leider van de 
Oskoreidi)                                                               [Stale Takklid] 

H. Stefanus Stefanus (Στεφανος) = Sint-Stefaan = Sint-Steven (Gr.) (heilige) 
                                                                                  [Stephanus] 

Suardones Suardones = Suarines (Germ.) (volk) 

Sueben Suebi = Suevi = Suavi = (Ptol.)  gr. Συηβοι = Sueben = Sueven = 
Zwaben (1) (Germ.) (stamverband van de volgende genoemde 
volkeren: Marcomanni, Quadi, Hermunduri, Semnones, 
Longobardi, Cherusci, Chatti, Alamanni, Varini, Anglii) 

Suebi Suebi = Suevi = Suavi = (Ptol.)  gr. Συηβοι = Sueben = Sueven = 
Zwaben (1) (Germ.) (stamverband van de volgende genoemde 
volkeren: Marcomanni, Quadi, Hermunduri, Semnones, 
Longobardi, Cherusci, Chatti, Alamanni, Varini, Anglii) 

Syracuse Syracusae = gr. Syrakousai (Συρακουσαι) = it. Siracusa = nl. 
Syracuse (It.) (topogr., tZv Catania, ZW-Sicilië) 

Tacitus Tacitus, Publius (3) Cornelius (L/R) (auteur)   
                                                            [Publius Cornelius Tacitus] 

Taifalen Taifali = Taifalae = Thefali  (Germ. of Sarm.) (volk)        [Taifalen, 
Taifals, Tayfals] 

Tamfana Tamfana = Tamfanae = Tanfana = Tanfanae (Germ.) (godin) 

Theodorus van Canterbury Theodorus van Canterbury = lat. Theodorus Cantuariensis = gr. 
Theodoros Kanterbourias (Θεοδωρος Καντερβουριας) = Theodorus 
van Tarsus = lat. Theodorus Tarsensis =  gr. Theodoros Tarsou 
(Θεοδωρος Ταρσου) (Gr.-Byz.) (aartsbisschop) 
                                    [Θεοδωρος αρχιεπισκοπος Καντερβουριας, 
Θεοδωρος της Ταρσου, Θεοδωρος εκ Ταρσου] 

Theseus Theseus (Θησευς) (Gr.) (myth. fig.) 

þórarr þórarr (2) lögmaðr (Germ.) (sagenfig.)                  [þórarr lögmaðr, 

þórarr lǫgmaðr, Thorarr logmadr] 

dichter þorbjörn þorbjörn (2) dísarskáld = nl. Thorbjorn dichter van de dís (Freyja) 

(Germ.) (dichter)            [þorbjörn dísarskáld, þorbjǫrn dísarskáld, 

Thorbjorn disarskald] 

þorgerðr hölgabrúðr þorgerðr (2) hölgabrúðr (Germ.) (godin)        [þorgerðr hölgabrúðr, 

þorgerðr hǫlgabrúðr, Thorgerdr holgabrudr] 

þóroddr þóroddr Snorrason = voorh. Oddr Snorrason (2) (Germ.) (sagenfig.) 
                                                                    [Thoroddr Snorrason] 

Thraciërs Thracië = gr. Θρᾳκη = Θρῃκη = lat. Thracia = Threcia = Thraca 

(Eur.- Thrac.) (hist. streek en vrm. koninkrijk, tZv de r. Donau en 
tOv Macedonië), Thracisch, Thraciër 

Tīwaz Tīwaz* (Germ.) (god) (alg.)                                                [Tiwaz] 

Ermin, Tīwaz*: ‘Irmin = Ermin’ (Germ.) (god) 

Irmin Tīwaz*: ‘Irmin = Ermin’ (Germ.) (god) 

Týr Tīwaz*: Týr (Germ.) (god)                                                      [Tyr] 

Torslunda (Öland) Torslunda (2) (Zw.) (topogr., tOv Färjestaden op Öland, 
Torslunda, Mörbylånga kommun, Kalmar) 

Trojaanse Troje = gr. Troia (Τροια) = Ilion (Ιλιον) = Ilios (Ιλιος) = lat. Troia = 
Ilium = hett. Wilusa = U̯iluša = cun.: URUwi5-lu-ša = Wilusiya = ú-i-

lu-šị-iạ̯ = Taruiša = Truwisa = Trowisa = turk. Truva = Troya = mod. 

turk. Hisarlık = (alg.) Hisarlik = Hissarlik (Turk.-Gr.) (archeol. site, 
aan de r. Küçük Menderes bij de ingang naar de Dardanellen, 
Marmara Bölgesi), Trojaans, Trojaan 

    [Troja, Wilusija, Uilusa, u-i-lu-si-ia, Taruisa, Tarwisa, Taruwisa] 

Trond: Trond (Germ.) (naam van de leider van de Oskoreidi) 

Tuihanti Tuihanti = wrsch. Tubantes (Germ.) (volk) 
Tuisto Tuisto = Tuisco (Germ.) (oerwezen) 
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Ubbo Ubbo (Saxo) (Germ.) (sagenfig., kampioen van koning Hrærekr = 
lat. Roricus) 

Kveldúlfr Úlfr (1) Bjálfason: ‘Kveldúlfr’; nl. ‘Avondwolf’ (Egs.) (Germ.) 
(sagenfig.)                      [Úlfr Bjálfason, Ulfr Bjalfason, Kveldulfr] 

Úlfr Uggason Úlfr (2) Uggason (Germ.) (skald)         [Úlfr Uggason, Ulfr Uggason] 

Uppland Uppland (Zw.) (landskap) 

Varjagen Væringjar (on.) = mgr. Βαραγγοι = Βαριαγοι = ooslav. Varęgŭ = 
lat. Varangi = Warangi = nl. Varjagen = Warjagen = Varaeger = 
Varangiërs = d. Waräger (Germ.) (m.n. Zweedse Vikingen) 
                                                                                 [Vaeringjar] 

Valerius Procillus Valerius (2) Procillus (L/R) (mil. leider)             [Valerius Procillus] 

Varini Varini (Tac.) = (Plin.) Varinnae = (Lex Thur.) Vuerini = (Ptol.) 
Ουιρουνοι = (Proc.) Ουαρνοι = oe. Wærnas = Wernas = nl. Warnen 
(Germ.) (volk)            [Warini, Viruni, Werini, Waernas, Ouirounoi, 
Ouarnoi] 

Warnen Varini (Tac.) = (Plin.) Varinnae = (Lex Thur.) Vuerini = (Ptol.) 
Ουιρουνοι = (Proc.) Ουαρνοι = oe. Wærnas = Wernas = nl. Warnen 
(Germ.) (volk)            [Warini, Viruni, Werini, Waernas, Ouirounoi, 
Ouarnoi] 

Varuṇa Varuṇa (Ind.) (god)                                                          [Varuna] 

Viborg Vébjörg (on.) = lat. Wibergis = Wibærgh (1200 = ) = mod. Viborg 
(De.) topogr., tNWv Aarhus, Viborg Kommune, Midden-Jutland)   

                                                                       [Vébjǫrg, Vebjorg] 

Végeirr Végeirr = Geirr (í Sogni) (Germ.) (sagenfig.)           [Vegeirr i Sogni] 

Vendel Vendel (1) (Zw.) (huisloc., tNv Uppsala (stad), Vendel, Tierps 
kommun, Uppsala) 

Vergilius Vergilius Maro, Publius (5) (L/R) (auteur)                        [Virgilius, 
Publius Vergilius Maro] 

Vikarr Vikarr Haraldsson (Gautr.) (Germ.) (koning) 

Visby Visby (Zw.) (topogr., aan de westzijde van het eiland, Visby 
domkyrkodistrikt, Region Gotland = Gotlands kommun, Gotland) 

Völsungr Völsungr (Germ.) (myth. koning)                     [Vǫlsungr, Volsungr] 

De Vries Vries, Jan Pieter Marie Laurens de (auteur) 

Vṛtra Vṛtra (1) (Ind.) (asura-demon-nāga)                 [Vrtra, Vritra, naga] 

Widukind Widukind (2) van Corvey (Germ.) (auteur)    [Widukind van Corvey] 

Virchow Wierzchowo = vrm. d. Virche (1333) = (later) Virchow ((Du.) 
(topogr., tZv Falkenburg, kr. Dramburg, Pommeren) (Polen) 
(topogr., tZv Złocieniec, pow. Drawski, West-Pommeren = 
Zachodniopomorskie) 

William of Malmesbury William of Malmesbury = lat. Willelmus Malmesbiriensis (Eng.) 
(auteur) 

Wezer Wisurā* (germ.) = *Wisurjā = os. Wisera = (13e 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 Wodan (Germ.) (god) 

Helljäger Wodan: ‘Helljäger’ (Germ.) (god)                                 [Helljager] 

Waur Wodan: ‘Waur’ (Germ.) (gestalte uit de volksoverlevering) 

Wōd of Wōld Wodan: ‘Wōd’ (Germ.) (gestalte uit de volksoverlevering)     [Wod] 

Wōd of Wōld Wodan: ‘Wōld’ (Germ.) (gestalte uit de volksoverlevering)   [Wold] 

 Odin [voorafgegaan door een spatie] Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin en Varuṇa Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin op Sleipnir Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin en Týr Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin hangt Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin groeit Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odins zelfoffer is Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 
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Odin vindt Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin vertelt Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin spreekt Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin meet Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Ítrekr Wodan: Odin: ‘Ítrekr’ (Germ.) (god)                                   [Itrekr] 
Jólnir Wodan: Odin: ‘Jólnir’ (Germ.) (god)                                   [Jolnir] 

Yggjar feng ‘buit van Yggr = Odin’ Wodan: Odin: ‘Yggr’ (Germ.) (god) 

Wuttke Wuttke, Karl Friedrich Adolf (auteur) 

Xenophon Xenophon van Athene = gr. Xenophon ho Athenaios (Ξενοφων ό 
Αθηναιος) (Gr.) (auteur en militair)                                [Xenofon] 

Yama Yama (1) = Yamarāja (Ind.) (1. eerste mens, 2. god, broer van 
Yamī)                                                                          [Yamaraja] 

Bölþorn Ymir: ‘Bölþorn’ = ‘Bölþórr’ (Germ.) (reus)        [Bǫlþorn, Bolthorn, 

Bǫlþórr, Bolþor, Bolthorr] 

Bölþórr Ymir: ‘Bölþorn’ = ‘Bölþórr’ (Germ.) (reus)        [Bǫlþorn, Bolthorn, 

Bǫlþórr, Bolþor, Bolthorr] 

Yudhiṣṭhira Yudhiṣṭhira = Ajātaśatru (3) = Dharmanandana = Dharmarāja (4) 

(Ind.) (myth. fig.)               
   [Yudhisthira, Yudhishthira, Ajatashatru, Ajatasatru, Dharmaraja] 

Zeeland Zeeland (Ne.) (provincie) 

Zeus Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god) 

Zweden Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

Zweeds Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

Zw. Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

Zuid-Zweden Zweden, Zuid- 
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2. Index van categorieën en termen 
 

heuvel Aardhoogte (alg.) 

 berg [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Aardhoogte: berg 

 berg. [voorafgegaan door een spatie] Aardhoogte: berg 

gebergte Aardhoogte: berg 

bergtoppen Aardhoogte: bergtop (piek) 

bronzen Aardmaterie: brons (bronzen) 

ijzeren Aardmaterie: ijzer(en) 

 lemen [voorafgegaan door een spatie] Aardmaterie: klei (leem) 

zilver Aardmaterie: zilver(en) 

Begin Begin 

 einde [voorafgegaan door een spatie] Begin: einde 

bronnen Begin: oorsprong 

bron over Begin: oorsprong 

oorsprong Begin: oorsprong 

Oorspronkelijk Begin: oorsprong 

gegevens Begin: oorsprong 

dans, het ontstaan van de Begin: oorsprong van de dood 

oorsprong van de droom als orakel Begin: oorsprong van de droom als orakel 

Theseus en Ariadne op Delos als eersten Begin: oorsprong van de geranos-dans (Gr.) 

stammen dus uit een tijd waarin men Begin: oorsprong van de Germaanse feesten (Germ.) 

ontstaan in de 19e eeuw in Duitsland Begin: oorsprong van de meiboom 

en verbreiding van de meiboom Begin: oorsprong van de meiboom 

sage van koning Aun wortelt in een Begin: oorsprong van de mythe van koning Aun (Germ.) 

Oorsprong en betekenis van de Nerthus Begin: oorsprong van de Nerthus-cultus (Germ.) 

heeft zowel een cultische oorsprong Begin: oorsprong van de skaldenpoëzie (Germ.) 

van de moedergodinnenverering Begin: oorsprong van de verering van de moedergodinnen bij de 
Germanen (Germ.) 

ouderdom van de jaarvuren Begin: oorsprong van het jaarvuur 

Verklaring van de cultus van het labyrint Begin: oorsprong van het labyrint en zijn cultus 

ontstaan van het ME drama Begin: oorsprong van het ME drama 

Ontwikkeling van het gebruik Begin: oorsprong van het meibruidspaargebruik 

zuidelijke, niet-Germaanse oorsprong Begin: oorsprong van het meispel van de strijd tussen zomer en 
winter 

handwerkslieden Beroep en functie: ambachtsman, -vrouw 

Schoenmaker Beroep en functie: ambachtsman: schoenmaker 

auteurs Beroep en functie: auteur 

schrijver Beroep en functie: auteur 

beroep Beroep en functie: beroep 

Beschermer Beroep en functie: bewaker van de vegetatie 

dichter Beroep en functie: dichter (hofdichter) 

bard ‘dichter’ Beroep en functie: dichter: term: bard (Kelt.) 

skald Beroep en functie: dichter: term: skáld (Germ.) 

Dísarskáld Beroep en functie: dichter: term: skáld: dísarskáld (Germ.) 

dienaren Beroep en functie: dienaar 

slaaf Beroep en functie: dienaar: slaaf 

slaven Beroep en functie: dienaar: slaaf 

bucoliasten Beroep en functie: feestganger 

functie Beroep en functie: functie 

 rol [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Beroep en functie: functie 

gasten Beroep en functie: gast 

gastheer Beroep en functie: gastheer 

gevangen Beroep en functie: gevangene 

gever Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

kooplieden Beroep en functie: handelaar, koopman 
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kooplui Beroep en functie: handelaar, koopman 

herder Beroep en functie: herder 

gezanten Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar 

Helljäger Beroep en functie: jager: term: jäger, Hell- (‘hellejager’) 
(kenning voor ‘Odin’) (Germ.) 

erfgenaam Beroep en functie: jur.: erfgenaam 

boeren Beroep en functie: landbouwer (boer, planter) 

gever en de ontvanger Beroep en functie: ontvanger van het offer 

H. Stefanus Beroep en functie: rel. persoon: heilige 

heiligen Beroep en functie: rel. persoon: heilige 

heilige. Beroep en functie: rel. persoon: heilige 

Erik de Heilige Beroep en functie: rel. persoon: heilige 

initiant Beroep en functie: rel. persoon: inwijding: inwijdeling (noviet, 
initiant, myste) 

inwijdeling Beroep en functie: rel. persoon: inwijding: inwijdeling (noviet, 
initiant, myste) 

myste Beroep en functie: rel. persoon: inwijding: inwijdeling (noviet, 
initiant, myste) 

nieuweling Beroep en functie: rel. persoon: inwijding: inwijdeling (noviet, 
initiant, myste) 

gever en de ontvanger Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het 
offer 

offeraar Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het 
offer 

blótmaðr mikill Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het 
offer: term: blótmaðr (Germ.) 

vereerders Beroep en functie: rel. persoon: vereerder 

þulr Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: þulr (Germ.) 

huismeier Beroep en functie: rentmeester (huismeier) 

ruiters Beroep en functie: ruiter 

krijgers Beroep en functie: strijder 

overwinnaar (op zijn Beroep en functie: strijder: overwinnaar van de krachten van de 
dood 

overwinnaars in de lente Beroep en functie: strijder: overwinnaar van de krachten van de 
dood 

ridderlijke Beroep en functie: strijder: ridder 

Einherjar Beroep en functie: strijder: term: einheri (pl. einherjar) (‘grote 
strijder’) (groep geesten) (Germ.) 

gezellen Beroep en functie: studie: gevorderde (gezel) 

leerling Beroep en functie: studie: leerling 

een meester Beroep en functie: studie: meester (leraar) 

Jolessveinar Beroep en functie: toneelspeler: term: jólasveinn (Germ.) 

eigendom Bezit en roof: bezit 

roof Bezit en roof: diefstal (roof) 

deze proberen te stelen Bezit en roof: diefstal van de meiboom 

Yggjar feng Bezit en roof: diefstal: gestolen goed: term: feng, Yggjar (‘buit 
van Yggr (= Odin)’) (kenning voor poëzie) (Germ.) 

 gave [voorafgegaan door een spatie] Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

offergave Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

 geven [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

 geven. [voorafgegaan door een spatie] Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

levengevende Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

geldvordering Bezit en roof: gave: betaling 

belasting Bezit en roof: gave: betaling: belasting (geldelijke opbrengst, 
rente) 

geldelijke opbrengst Bezit en roof: gave: betaling: belasting (geldelijke opbrengst, 
rente) 
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germ. geld Bezit en roof: gave: betaling: belasting: term: geld (gildi)(Germ.) 

gildi Bezit en roof: gave: betaling: belasting: term: geld (gildi)(Germ.) 

hans = haus Bezit en roof: gave: betaling: belasting: term: hans = haus 
(Germ.) 

hoftollr Bezit en roof: gave: betaling: term: hoftollr (Germ.) 

geeft dus oeroude kennis Bezit en roof: gave: kennis (inzicht) 

verleent ziener- en dichtergave Bezit en roof: gave: kennis (inzicht) 

kracht verleend Bezit en roof: gave: kracht (mana) 

levengevende Bezit en roof: gave: leven 

levenschenkende Bezit en roof: gave: leven 

nieuwe leven te brengen aan het volk Bezit en roof: gave: leven 

gever van de mede Bezit en roof: gave: mede: dichtermede (Germ.) 

vrede, verleend en Bezit en roof: gave: vrede 

uitdeelden Bezit en roof: verdeling 

beide delen van het geofferde dier Bezit en roof: verdeling: splitsing in twee gelijke delen van het 

offerdier 

aanvaard Bezit en roof: verwerving (aanvaarden, aannemen, verkrijgen, 
ontvangen) 

bezit van een vrouw Bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin) 

dingen naar de hand van de bruid Bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin) 

verwerving van de aardbruid Bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin) 

verwerving van een meisje Bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin) 

do-ut-des Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase: 

‘do ut des’ (L/R) 
om gezondheid te Bezit en roof: verwerving van heil 

wijsheid verwerven Bezit en roof: verwerving van kennis (wijsheid) 

kracht te verwerven Bezit en roof: verwerving van macht (kracht, mana) 

deelachtig worden van een geheim Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid (of het geheim 
ervan) 

verwerven van het eeuwig leven Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid (of het geheim 
ervan) 

roof van de dichtermede Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de 
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank) 

buit [+ spatie] Bezit en roof: verwerving: buit 

meisjes worden geveild Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen: maagdenveiling 

markt Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen: markt (als 
bedrijvigheid) 

disting Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen: markt: term: disting 
(Germ.) 

dult Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen: markt: term: tult, 
dult (Germ.) 

tult Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen: markt: term: tult, 
dult (Germ.) 

bijeenbrengen van de etenswaren Bezit en roof: verwerving: verzamelen 

zamelden Bezit en roof: verwerving: verzamelen 

gereden Bezit en roof: wegvoering 

gevoerd Bezit en roof: wegvoering 

Meevoering Bezit en roof: wegvoering 

weggeleid Bezit en roof: wegvoering 

ijvert tegen de dodenmalen Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping 

bloed Bloed 

bloed om grote moed te vatten Bloed: monster, ~ van een 

offerbloed Bloed: offerbloed 

Hlaut ‘offerbloed’, oorspr. ‘lot(staafje)’ Bloed: offerbloed: term: hlaut (fem.) (Germ.) 

bomen Boom 

boom Boom 

berk Boom: berk 

rijshout Boom: boomtak (twijg, stokje, spaan) 
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stokjes Boom: boomtak (twijg, stokje, spaan) 

tak Boom: boomtak (twijg, stokje, spaan) 

wilgentenen Boom: boomtak (twijg, stokje, spaan) 

spanen Boom: boomtak (twijg, stokje, spaan) 

 den [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Boom: den 

hazeltakken Boom: hazelnoot 

heilige boom Boom: heilige ~ 

kerstboom Boom: losse, als symbool gebruikte ~ of tak: kerstboom 

meiboom Boom: losse, als symbool gebruikte ~ of tak: meiboom 

meiboom als eerbetoon Boom: losse, als symbool gebruikte ~ of tak: meiboom als 
eerbetoon 

eigenlijke meiboom Boom: losse, als symbool gebruikte ~ of tak: meiboom, eigenlijke 

meistang Boom: losse, als symbool gebruikte ~ of tak: meistang 

meitak Boom: losse, als symbool gebruikte ~ of tak: meitak 

eiresione Boom: losse, als symbool gebruikte ~ of tak: meitak: eiresione 
(Gr.) 

tak bleef Boom: losse, als symbool gebruikte ~ of tak: meitak: eiresione 
(Gr.) 

offerboom Boom: offerboom 

spar Boom: spar 

Yggdrasill Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’ (Germ.) 

wilg Boom: wilg 

schepen Boot 

schip Boot 

cultusschip Boot: cultusschip 

roer [+ spatie] Boot: roer (stuurroer, roeispaan) 

heilige omheining Bouwwerk: afscheiding 

omheinen Bouwwerk: afscheiding 

van de dingplaats met hazeltakken Bouwwerk: afscheiding: kring van een hazelnoothaag 

ommuurde steden Bouwwerk: afscheiding: muur, stads- 

boerderij Bouwwerk: boerderij (hoeve) 

bouwen Bouwwerk: bouw 

bouwde Bouwwerk: bouw 

gebouwd Bouwwerk: bouw 

Akropolis Bouwwerk: burchtheuvel: ‘Akropolis’ (Gr.) 

dorp Bouwwerk: dorp 

drempels Bouwwerk: drempel 

gildehal (een feesthuis) Bouwwerk: feestgebouw (gildehal) 

gildehuizen Bouwwerk: feestgebouw (gildehal) 

huizen van samenkomst Bouwwerk: feestgebouw (gildehal) 

gildiskálar Bouwwerk: feestgebouw: term: gildiskáli (Germ.) 

haven Bouwwerk: haven 

huizen Bouwwerk: huis (gebouw) 

huis Bouwwerk: huis (gebouw) 

markt gereden Bouwwerk: marktplein 

stad [+ spatie] Bouwwerk: stad 

stedelijke Bouwwerk: stad 

steden Bouwwerk: stad 

stal, Bouwwerk: stal 

kamer Bouwwerk: vertrek (kamer, ruimte) 

 hal [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Bouwwerk: vertrek: zaal (alg.) 

paal [+ spatie] Bouwwerk: zuil (paal) 

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

(‘kinderstam’) (Germ.) 
bovenmenselijke Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen, bovennatuurlijk 
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belangrijk Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde) 

bloei Cultureel aspect: bloei, culturele 

folklore Cultureel aspect: folklore 

beïnvloed Cultureel aspect: invloed 

invloed Cultureel aspect: invloed 

moderne Cultureel aspect: moderniteit 

motief in de literatuur Cultureel aspect: motief (alg.) 

motief van de laatste schoof Cultureel aspect: motief (alg.) 

motieven Cultureel aspect: motief (alg.) 

ontwikkelden Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie) 

Ontwikkeling Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie) 

traditie Cultureel aspect: traditionalisme (traditie) 

verbreiding Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

Verspreiding Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

cultisch Cultus 

cultus Cultus 

Artemis- en Dionysos- Cultus: Artemis-cultus (Gr.) 

Baduhenna-verering Cultus: Baduhenna-cultus (Germ.) 

heidangelt Cultus: beeldenverering: afgodendienst: heidangelt (Germ.) 

idololatria Cultus: beeldenverering: afgodendienst: term: idololatria (L/R) 

Völsi’, de cultisch vereerde fallus Cultus: beeldenverering: fallus-verering: Völsi-cultus (Germ.) 

Bragi-cultus Cultus: Bragi-cultus (Germ.) 

Artemis- en Dionysos- Cultus: Dionysos (1)-cultus (Gr.) 

dodencultus Cultus: dodencultus (voorouderverering) 

dodenverering Cultus: dodencultus (voorouderverering) 

verering der voorvaderen Cultus: dodencultus (voorouderverering) 

vooroudercultus Cultus: dodencultus (voorouderverering) 

grafcultus Cultus: dodencultus: grafcultus 

heroëncultus Cultus: dodencultus: heroëncultus (heldencultus) 

na zijn dood, en wordt daarom vereerd Cultus: dodencultus: heroëncultus (heldencultus) 

Erik-cultus Cultus: Erik-cultus (Germ.) 

verering van Erik Cultus: Erik-cultus (Germ.) 

kerkdienst Cultus: geogr./rel.: Christelijke ~ (kerkdienst) (Chr.) 

kerstceremonie Cultus: geogr./rel.: Christelijke ~ (kerkdienst) (Chr.) 

oe. geld Cultus: geogr./rel.: Christelijke ~: term: geld (Germ.) 

heidense cultus Cultus: geogr./rel.: Germaanse ~ (Germ.) zie ook 
beeldenverering: afgodendienst 

deofulgild Cultus: geogr./rel.: Germaanse ~: term: deofulgild (Germ.) 

oe. geld Cultus: geogr./rel.: Germaanse ~: term: geld (Germ.) 

heidangelt Cultus: geogr./rel.: Germaanse ~: term: heidangelt (Germ.) 

godencultus Cultus: godencultus 

godenverering Cultus: godencultus 

Alcis-verering Cultus: godencultus: dioscurencultus: Alcis (Germ.) 

cultus van de Magna Mater Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin 

moedergodinnenverering Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin 

Cultusplaats van regnator omnium deus Cultus: godencultus: hemelse goden 

omnium vereerd Cultus: godencultus: hemelse goden 

heiligencultus Cultus: heiligencultus 

Suebische cultus van de godin ‘Isis’ Cultus: Isis der Zwaben-cultus (Germ.) 

cultus van het labyrint Cultus: labyrintische ~ 

Nerthus vereerd Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.) 

Nerthus-cultus Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.) 

Nerthus-feesten Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.) 

Nerthus-ommegang Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.) 

Nerthus-verering Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.) 

cultische zin in plaats van de strijd  Cultus: noodlotscultus m.b.v. een bord- en dobbelspel 

Germanen maken zichzelf tot slaaf Cultus: noodlotscultus m.b.v. een bord- en dobbelspel 
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inlevering van de eigen Cultus: noodlotscultus m.b.v. een bord- en dobbelspel 

Yudhiṣṭhira die alles verspeelt Cultus: noodlotscultus m.b.v. een bord- en dobbelspel 

Tamfana-verering Cultus: Tamfana-cultus (Germ.) 

Mars Thingsus-verering Cultus: Tīwaz*-cultus: Mars Thingsus-cultus (Germ.) 
Bevordering van de krachten der Cultus: vruchtbaarheidscultus 

verering van de machten der Cultus: vruchtbaarheidscultus 

vruchtbaarheidscultus Cultus: vruchtbaarheidscultus 

belangrijke rol in de cultus Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus 

vegetatiecultus Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus 

akker moest bevorderen Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus 

agrarische of landbouwcultussen Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: landbouwcultus 

landbouwculturen Cultuur: landbouwcultuur 

ploegcultuur Cultuur: landbouwcultuur: ploegcultuur 

Megalithen-cultuur Cultuur: megalithische ~ 

dier Dier 

antilope Dier: antilope 

 beer [voorafgegaan door een spatie] Dier: beer 
strijdbeer Dier: beer 
Vastenavond-gebruiken Dier: beer, vastenavond- (Germ.) 

bjarki (‘strijdbeer’) Dier: beer: term: bjarki (‘strijdbeer’) (heldennaam) (Germ.) 
julbukk Dier: geit: bok: term: bukk, jul- (‘Julbok’) (Germ.) 

julgeit Dier: geit: term: geit, jul- (‘Julgeit’) (Germ.) 

Voorouderdieren Dier: heilig ~: totem (voorouderdier) 

hert. Dier: hert 

hond Dier: hond 

kattenspan Dier: kat 
kudde Dier: kudde 

geofferde dier Dier: offerdier 
olifant Dier: olifant 

schaap Dier: schaap 

schapen Dier: schaap 

trekdieren Dier: trekdier 

huisdieren Dier: vee (huisdieren, tam ~) 

vee [+ spatie] Dier: vee (huisdieren, tam ~) 

veeziekten Dier: vee (huisdieren, tam ~) 

wolf Dier: wolf 

wolven Dier: wolf 

hirpus Dier: wolf: term: hirpus (Sab.) 

lupus Dier: wolf: term: lupus (L/R) 

 ever [voorafgegaan door een spatie] Dier: zwijn (varken, ever) 

everzwijn Dier: zwijn (varken, ever) 

offerzwijn Dier: zwijn: offerzwijn 

Jul-everzwijn Dier: zwijn: offerzwijn: Jul-everzwijn (Germ.) 

sonargöltr Dier: zwijn: offerzwijn: term: sonargöltr (Germ.) 

dodenrijk Dodenrijk 

wereld der doden Dodenrijk 

onderwereld Dodenrijk: loc.: onderwereld 

viscera terrae Dodenrijk: loc.: onderwereld: term: viscera terrae (‘ingewanden’ 
of ‘moederschoot’ van de aarde) (pl.) (L/R) 

afgestorvenen Dood en leven: afgestorvene (dode) 

de dode Dood en leven: afgestorvene (dode) 

een doden- Dood en leven: afgestorvene (dode) 

dodencultus Dood en leven: afgestorvene (dode) 

der doden [gevolgd door spatie] Dood en leven: afgestorvene (dode) 

de doden; Dood en leven: afgestorvene (dode) 

gehangene Dood en leven: afgestorvene: gehangene 

dode [gevolgd door spatie] Dood en leven: dood 
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gestorven Dood en leven: dood 

dood van de held Dood en leven: dood: dood van de held (motief) 

dood van de verwant van de bruid Dood en leven: dood: dood van de verwant van de bruid (motief) 

valt van zijn paard Dood en leven: dood: ongeluk, - door een: val van een paard 

feralis Dood en leven: dood: term: feralis (adj.) (L/R) 

geboorte Dood en leven: geboorte (baren, bevalling) 

aardgeboren Dood en leven: geboorte: aardgeboorte 
groei Dood en leven: groei (gedijen, spruiten, uitbotten) 

wasdom Dood en leven: groei (gedijen, spruiten, uitbotten) 

uitbotten Dood en leven: groei (gedijen, spruiten, uitbotten) 

dulþs Dood en leven: groei: term: dulþs (Germ.) 

til gróðrar Dood en leven: groei: term: gróðr (Germ.) 

θαλλω Dood en leven: groei: term: θαλλω (vb.) (Gr.) 

leven Dood en leven: leven 

aardse leven Dood en leven: leven der aarde (natuur) 

natuur [+ spatie] Dood en leven: leven der aarde (natuur) 

natuur: Dood en leven: leven der aarde (natuur) 

zich verjongende leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk (eeuwig leven, 
‘verjonging’) 

verjonging Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk (eeuwig leven, 
‘verjonging’) 

boerenleven Dood en leven: levenswijze 

doden elkaar Dood en leven: vernietiging 

doden van Dood en leven: vernietiging 

ze doden Dood en leven: vernietiging 

gedode Dood en leven: vernietiging 

gedood Dood en leven: vernietiging 

doden elkaar met paardenbitten Dood en leven: vernietiging: doodslaan 

sterft door een ever Dood en leven: vernietiging: door een dier 

dood, waarbij strop en pijl Dood en leven: vernietiging: doorboring met pijl 

kruisdood Dood en leven: vernietiging: kruisiging 

doodslag Dood en leven: vernietiging: moord (doodslag) 

doden elkaar met paardenbitten Dood en leven: vernietiging: moord,  broeder- (fratricide) 

rituele koningsmoord Dood en leven: vernietiging: moord, konings- (regicide) 

symbolisch gedood Dood en leven: vernietiging: moord: symbolische doding 

dood, waarbij strop en pijl Dood en leven: vernietiging: ophanging 

hangt negen dagen lang aan een boom Dood en leven: vernietiging: ophanging 

opgehangen Dood en leven: vernietiging: ophanging 

ophanging Dood en leven: vernietiging: ophanging 

levend verbrand Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur) 

levend werden verbrand Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur) 

slaven worden verdronken Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.) 

drama Drama 

cultusdrama Drama: cultisch drama (cultusspel) 

drama, bijv.: Drama: cultisch drama (cultusspel) 

toneelspel Drama: cultisch drama (cultusspel) 

lijkspelen Drama: cultische spelen: lijkspelen (funeraire spelen) 

cultusfeest met demonenvoorstellingen Drama: cultusdrama: uitbeelding van een geestenleger 

leken een exercitus feralis Drama: cultusdrama: uitbeelding van een geestenleger 

uitbeelding van demonen Drama: cultusdrama: uitbeelding van een geestenleger 

voorstellingen van geestenlegers Drama: cultusdrama: uitbeelding van een geestenleger 

Γοτθικον Drama: cultusdrama: uitbeelding van een geestenleger: ‘Γοτθικον’ 
(Byz.) 

ME drama Drama: middeleeuws ~ 

spel [+ spatie] Drama: spel (spelen) 

spel, Drama: spel (spelen) 

spel. Drama: spel (spelen) 
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spelen Drama: spel (spelen) 

spelverdrijf Drama: spel (spelen) 

bordspel Drama: spel, bord- en dobbel- 

dobbelen Drama: spel, bord- en dobbel- 

dobbelspel Drama: spel, bord- en dobbel- 

speelt het Drama: spel, bord- en dobbel- 

speelt met zijn gemalin Drama: spel, bord- en dobbel- 

spelen een bordspel Drama: spel, bord- en dobbel- 

werpen van de dobbelstenen Drama: spel, bord- en dobbel- 

worp van de dobbelsteen Drama: spel, bord- en dobbel- 

Yudhiṣṭhira die alles verspeelt Drama: spel, bord- en dobbel- 

Ítrekstafl Drama: spel, bord- en dobbel-: term: tafl, Ítreks- (‘bordspel van 

Ítrekr (= Odin)’) (Germ.) 
schaakstuk Drama: spel, schaak- 

Ariër en een Śūdra om een wit, rond vel Drama: spel: bemachtigen van een koeienvel (Ind.) 

ringsteken Drama: spel: ringsteken 

schijf- en vogelschieten Drama: spel: schijfschieten 

Troiae ludus Drama: spel: term: ludus, Troiae (‘spel van Troje’) (soort dans) 
(L/R) 

velschieten bij de Langobarden Drama: spel: velschieten (Germ.) 

beschieten van een koeienvel Drama: spel: velschieten (Ind.) 

vogelschieten Drama: spel: vogelschieten 

Idem van boeren Drama: spel: zwaarddans als - 

Zwaarddans is een spel van koningen en Drama: spel: zwaarddans als - 

Sworddances rond Kerst Drama: spel: zwaarddans als -: term: sworddance (Eng.) 

Sworddances Drama: spel: zwaarddans als -: term: sworddance (Eng.) 

amuserende Drama: vermaak (amusement) 

vermaak Drama: vermaak (amusement) 

drie Drie 

derde Drie: derde 

drievoudige Drie: drievoudigheid 

 eed [voorafgegaan door een spatie] Eed 

gelofte Eed 

Handlegging op de borstels van het zwijn Eed: object: borstels van het zwijn, ~ op de 

heitstrenging Eed: term: heitstrenging = jólaheiti (‘eedaflegging’, ‘jul-eed’) 
(Germ.) 

jólaheiti Eed: term: heitstrenging = jólaheiti (‘eedaflegging’, ‘jul-eed’) 
(Germ.) 

één Eén 

geassimileerd Eén: assimilatie 

opneming van de gilden Eén: assimilatie 

in het kerkelijk systeem opgenomen Eén: assimilatie 

 eerste [voorafgegaan door een spatie] Eén: eerste 

geen tegenstelling Eén: harmonie (overeenstemming) 

overeenstemming Eén: harmonie (overeenstemming) 

gemeenschappelijk Eén: identiteit 

identiek Eén: identiteit 

individu Eén: individualiteit 

persoon Eén: individualiteit 

 enig [voorafgegaan door een spatie] Eén: uniciteit (enig) 

verbinding Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap) 

eenwording met de doden Eén: vereniging 

verenigen Eén: vereniging 

eten of drinken Eten en drinken 

bier Eten en drinken: bier 

kerstbier Eten en drinken: bier, kerst- 

 öl [voorafgegaan door een spatie] Eten en drinken: bier: term: öl (Germ.)] 
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broden Eten en drinken: brood 

brood Eten en drinken: brood 

offerbrood Eten en drinken: brood, offer- 

oe. geld Eten en drinken: brood, offer-: term: geld (Germ.) 

drank Eten en drinken: drank 

brandewijn Eten en drinken: drank, roesopwekkende 

fles drank Eten en drinken: drank, roesopwekkende 

drinkt het bloed Eten en drinken: drank: bloed 

drinkt Eten en drinken: dronk (drinken, drenken) 

gedrenkt Eten en drinken: dronk (drinken, drenken) 

minni op de dode, Christus en Eten en drinken: dronk, offer- (Chr.) 

heildronk Eten en drinken: dronk, offer- (heildronk) 

herinneringsdronk Eten en drinken: dronk, offer- (heildronk) 

offerdronk Eten en drinken: dronk, offer- (heildronk) 

full Eten en drinken: dronk, offer-: term: full (on.) 

minni Eten en drinken: dronk, offer-: term: minni (Germ.) 

bragafull Eten en drinken: dronk, poëzie-: term: bragarfull (bragafull) 
(tevens offerbeker) (Germ.) 

bragarfull Eten en drinken: dronk, poëzie-: term: bragarfull (bragafull) 
(tevens offerbeker) (Germ.) 

drinkgelagen Eten en drinken: dronk: drinkgelag, cultisch 

drinkgelag, Eten en drinken: dronk: drinkgelag, profaan 

hans = haus Eten en drinken: dronk: drinkgelag, profaan: term: hans = haus 
(Germ.) 

opgegeten Eten en drinken: eten (voedselopname) 

maaltijd Eten en drinken: eten: maaltijd 

baksels Eten en drinken: koek (baksel) 

mede Eten en drinken: mede: mede, dichter- (Germ.) 

kerstpap Eten en drinken: pap, kerst- 

voedselgewassen Eten en drinken: plant als levensmiddel 

etenswaren Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs) 

voedsel Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs) 

Stro hiervan krijgt het vee als voer Eten en drinken: voedsel: veevoer 

voeding Eten en drinken: voedselvoorziening 

wijn die Eten en drinken: wijn 

deugd Ethiek: deugd 

moraal Ethiek: moraal (zedelijkheid, norm) 

omkering der waarden Ethiek: omkering van waarden 

onschuldig Ethiek: onschuld (schuldloosheid) 

oordeel Ethiek: oordeel 

boeten Ethiek: straf: boetedoening 

verplichtingen Ethiek: streven en verplichting 

plicht tot ondersteuning van zijn leden Ethiek: streven en verplichting: wederkerigheidsplicht 

verbod Ethiek: verbod 

processies met heidense beelden waren Ethiek: verbod op een processie met heidense beelden 

verbod op deze gemaskerde optochten Ethiek: verbod op gemaskerde optochten als uitbeelding van een 
dodencultus 

verbod op optochten tijdens Jul met Ethiek: verbod op gemaskerde optochten als uitbeelding van een 
dodencultus 

verbodsbepaling t.a.v. de gilden Ethiek: verbod op gilden 

verboden wijzen op een heidens gebruik Ethiek: verbod op het jaarvuur als reinigingsmiddel 

verbod op deze bonden door de Ethiek: verbod op mannenbonden 

regels van recht en moraal (m.n. taboes) Ethiek: verbod: taboe 

aanstootgevende Ethiek: zonde: schande  

schande Ethiek: zonde: schande 

waaruit de goden stammen Familierelaties: afstamming 

dochter Familierelaties: dochter 
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familie Familierelaties: familie (geslacht, clan) 

geslacht der oerreuzen Familierelaties: familie (geslacht, clan) 

clans Familierelaties: familie (geslacht, clan) 

Völsungar Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Völsungar’ (Germ.) 

Ylfingar Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Ylfingar’ (Germ.) 

sibbe Familierelaties: familie: sibbe (Germ.) 

geslacht Familierelaties: geslacht (generatie, leeftijdsgroep) 

leeftijdsklassen Familierelaties: geslacht (generatie, leeftijdsgroep) 

jongelingenbond Familierelaties: geslacht (generatie, leeftijdsgroep) 

afstammelingen Familierelaties: nakomeling  

nageslacht Familierelaties: nakomeling  

Ítreksjóð ‘nageslacht van Odin’ Familierelaties: nakomeling: term: jóð, Ítreks- (‘nageslacht van 

Ítrekr (= Odin)’) (heiti voor ‘Asen’) (Germ.) 
 oom [voorafgegaan door een spatie] Familierelaties: oom 

stamvader Familierelaties: stamvader 
vader Familierelaties: vader 
verwant van Familierelaties: verwant, familielid 

voorouder Familierelaties: voorouder 

voorvaderen Familierelaties: voorvader 

zonen Familierelaties: zoon 
zoon Familierelaties: zoon 
zuster Familierelaties: zuster 

feest Feest 

viering Feest 

Anthesterion-feest in Athene Feest: 1. naam: Anthesteria (Ανθεστηρια) (Gr.) 

Antestheriën Feest: 1. naam: Anthesteria (Ανθεστηρια) (Gr.) 

buulfeest Feest: 1. naam: Buulfeest (Germ.) 

Daidala-feest op de Kithairon Feest: 1. naam: Daidala (Δαιδαλα) (Gr.) 

Driekoningen Feest: 1. naam: Driekoningen (Chr.) 

Johannesbier Feest: 1. naam: Johannesbier: zomerzonnewendefeest (Germ.) 

giuli Feest: 1. naam: Jul: term: giuli (Germ.) 

jiuleis Feest: 1. naam: Jul: term: jiuleis, fruma (‘de eerste Jul-maand’) 
(Germ.) 

ýlir Feest: 1. naam: Jul: term: ýlir (Germ.) 

Jul Feest: 1. naam: Jul: winterzonnewendefeest (Germ.) 

midwinterfeest Feest: 1. naam: Jul: winterzonnewendefeest (Germ.) 

midwinterfeest te Trondheim Feest: 1. naam: Jul: winterzonnewendefeest te Trondheim 
(Germ.) 

Kerst Feest: 1. naam: Kerst (Chr.) 

miðsumarsblót Feest: 1. naam: Miðsumarsblót: zomerzonnewendefeest (Germ.) 

Parilia Feest: 1. naam: Parilia (L/R) 

Paas- Feest: 1. naam: Pasen (Chr.) 

Pasen Feest: 1. naam: Pasen (Chr.) 

dulþs Feest: 1. naam: Pasen: term: dulþs (Germ.-Chr.) 

Pinkster Feest: 1. naam: Pinksteren (Chr.) 

Saturnalia Feest: 1. naam: Saturnalis (L/R) 

Tonaia-feest op Samos Feest: 1. naam: Toneia (Τονεια; Tonaia, Tonea) (Gr.) 

Twaalfnachtenfeest Feest: 1. naam: Twaalfnachtenfeest (Byz.) 

vasten- Feest: 1. naam: Vastenavond (Chr.) 

Vastenavond Feest: 1. naam: Vastenavond (Chr.) 

tijdens het feest van Apollo Feest: 2. pers.: Apollo en Feronia, ~ van (Sab. – L/R) 

Artemis-feesten Feest: 2. pers.: Artemis-feest (Gr.) 

Johannis- Feest: 2. pers.: Johannis-dag (Germ.) 

maartfeest Feest: 2. pers.: Magna Mater-feest in maart (L/R) 

Eriksdag Feest: 2. pers.: St. Eriksdag (18 mei) (Germ.-Chr.) 

St. Eriksdag Feest: 2. pers.: St. Eriksdag (18 mei) (Germ.-Chr.) 

Maartens- Feest: 2. pers.: St. Maarten (11 november) (Germ.-Chr.) 
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St. Nicolaas Feest: 2. pers.: St. Nicolaas (6 december) (Germ.-Chr.) 

Stefansdag Feest: 2. pers.: St. Stefansdag (26 december) (Germ.-Chr.) 

jaarlijkse huiselijke (locale) feesten Feest: 3. tijd: jaarlijks huiselijk offerfeest 

locale offer Feest: 3. tijd: jaarlijks huiselijk offerfeest 

jaarlijkse landelijke offerfeest Feest: 3. tijd: jaarlijks landelijk offerfeest 

Delphi werd tijdens het offerfeest Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest te Delphi (Gr.) 

Uppsala en Hleiðr (nu Gammel Lejre): Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest te Hleiðr (Germ.) 

landelijke offerfeest te Uppsala Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest te Uppsala 
(Germ.) 

Uppsala en Hleiðr (nu Gammel Lejre): Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest te Uppsala 
(Germ.) 

Zweedse landelijke offerfeest Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest te Uppsala 
(Germ.) 

nieuwjaarsfeesten Feest: 3. tijd: nieuwjaarsfeest 

lentefeest Feest: 3. tijd: voorjaarsfeest (lentefeest) 

meifeesten Feest: 3. tijd: zomerfeest: meifeest 

zonnewendefeest Feest: 3. tijd: zonnewendefeest 

cultusfeest met demonenvoorstellingen Feest: 3. tijd: zonnewendefeest, winter- 

winterzonnewendefeest Feest: 3. tijd: zonnewendefeest, winter- 

midzomerfeest Feest: 3. tijd: zonnewendefeest, zomer- 

zomerzonnewendefeest Feest: 3. tijd: zonnewendefeest, zomer- 

landelijk feest Feest: 4. loc.: landelijk offerfeest 

landelijke offer Feest: 4. loc.: landelijk offerfeest 

Baduhenna-verering bij de Friezen Feest: 4. loc.: landelijk offerfeest van de Friezen (Germ.) 

Nerthus-verering bij de Oostzee Feest: 4. loc.: landelijk offerfeest van de Ingvaeonen (Germ.) 

Tamfana-verering in het gebied van de Feest: 4. loc.: landelijk offerfeest van de Marsen (Germ.) 

Alcis-verering bij de Naharnavalen Feest: 4. loc.: landelijk offerfeest van de Naharnavalen (Germ.) 

regnator omnium deus van de Semnonen Feest: 4. loc.: landelijk offerfeest van de Semnonen (Germ.) 

Semnoons feest Feest: 4. loc.: landelijk offerfeest van de Semnonen (Germ.) 

Mars Thingsus-verering bij de Tuihanti Feest: 4. loc.: landelijk offerfeest van de Tuihanten (Germ.) 

boerenplechtigheden Feest: 5. type: boerenplechtigheid 

Carnaval Feest: 5. type: carnaval 

doden- als een vruchtbaarheidsfeest Feest: 5. type: doden- of zielenfeest 

dodenfeesten Feest: 5. type: doden- of zielenfeest 

van de geheime genootschappen. Feest: 5. type: geheime genootschap, ~ van het 

herdersfeest Feest: 5. type: herdersfeest 

feesten waren, evenals de Christelijke Feest: 5. type: kerkelijk ~ (Chr.) 

kerkelijke feesten Feest: 5. type: kerkelijk ~ (Chr.) 

dult Feest: 5. type: kerkelijk ~: term: tult, dult (Germ.) 

tult Feest: 5. type: kerkelijk ~: term: tult, dult (Germ.) 

offerfeest Feest: 5. type: offerfeest 

periodieke cultusfeesten Feest: 5. type: offerfeest 

periodieke feesten Feest: 5. type: offerfeest 

potlach Feest: 5. type: potlach-feest (Am.) 

vriendenfeest Feest: 5. type: vriendenfeest 

vruchtbaarheidsfeest Feest: 5. type: vruchtbaarheidsfeest 

heidense feesten Feest: 6. geogr./rel.: Germaans ~ (Germ.) 

dulþs Feest: 7. term: dulþs (‘groei’) (Germ.) 

esoterisch Filosofie: esoterie 

formalistisch Filosofie: formalisme (formalisering, formeel) 

Dichtkunst heet Yggjar feng ‘buit van Filosofie: idee dat de wortels van de boom naar de verborgen 
diepten van de onderwereld leiden, waar wijsheid heerst 

Poëzie kon onder een gehangene geleerd Filosofie: idee dat de wortels van de boom naar de verborgen 
diepten van de onderwereld leiden, waar wijsheid heerst 

wortels van de boom reiken naar voor Filosofie: idee dat de wortels van de boom naar de verborgen 
diepten van de onderwereld leiden, waar wijsheid heerst 

voorstelling van de Wilde Jacht Filosofie: idee van de schare dodengeesten (de Wilde Jacht) 

winter als tijd van de dodenverering Filosofie: idee van de winter als tijd van de dodenverering 



Oud-Germaanse religie 

labyrint een verbeelding van het Filosofie: idee van het labyrint als dodenrijk 

oeroude kennis Filosofie: kennis van het mysterie (verborgen zaken, kosmisch 
inzicht) 

religieuze geheimenissen Filosofie: kennis van het mysterie (verborgen zaken, kosmisch 
inzicht) 

geheim Filosofie: kennis: geheim 

religieuze geheimenissen Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven 

 wijs [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Filosofie: kennis: wijsheid 

wijsheid Filosofie: kennis: wijsheid 

vruchtbaarheidsdemonen van het oude Filosofie: theorie over de gemaskerde midwintergebruiken (Nils 
Lid) 

Zwervende en strijdende dodengeesten Filosofie: theorie over de gemaskerde midwintergebruiken (Otto 
Höfler) 

Commentaar op de mythe van Odins Filosofie: theorie over de mythe van Odins zelfoffer (De Vries) 

Falk: Filosofie: theorie over de mythe van Odins zelfoffer (Falk) 

Güntert: Filosofie: theorie over de mythe van Odins zelfoffer (Güntert) 

Ohrt: Filosofie: theorie over de mythe van Odins zelfoffer (Ohrt) 

theorie van Otto Höfler over het Filosofie: theorie over het cultische element van de Germaanse 
mannenbond (Otto Höfler) 

vrij en kan niet gedwongen Filosofie: type: vrije wil, leer van de 
betekenis Filosofisch aspect: betekenis 

 zin [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Filosofisch aspect: betekenis 

bewezen Filosofisch aspect: bewijs 

bewijs Filosofisch aspect: bewijs 

Commentaar Filosofisch aspect: commentaar 

bedoeling Filosofisch aspect: doel (zin) 

doel Filosofisch aspect: doel (zin) 

zin: Filosofisch aspect: doel (zin) 

gevolg is van Filosofisch aspect: gevolg (resultaat, effect) 

uitkomsten Filosofisch aspect: gevolg (resultaat, effect) 

idee Filosofisch aspect: idee 

religieuze voorstellingswereld Filosofisch aspect: idee 

verbeelding Filosofisch aspect: idee 

voorstelling Filosofisch aspect: idee 

uitleg Filosofisch aspect: interpretatie 

Verklaring Filosofisch aspect: interpretatie 

dromen wil men vaak niet uitgelegd Filosofisch aspect: interpretatie: droomuitleg 

droomuitleg Filosofisch aspect: interpretatie: droomuitleg 

critici Filosofisch aspect: kritiek 

Bewering Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering) 

opvattingen Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering) 

teken gezien Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering) 

gierig gezien Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering) 

Oorzaken Filosofisch aspect: oorzaak 

veroorzaakt Filosofisch aspect: oorzaak 

Psychologische motieven Filosofisch aspect: reden (motief, drijfveer) 

Conclusie Filosofisch aspect: redenering: conclusie 

geordend Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling, 
schema, patroon, systeem) 

ordening Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling, 
schema, patroon, systeem) 

vast aantal Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling, 
schema, patroon, systeem) 

vast patroon Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling, 
schema, patroon, systeem) 
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verdeling van de Paas-, Maartens Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling, 
schema, patroon, systeem) 

indeling Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling, 
schema, patroon, systeem) 

systeem Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling, 
schema, patroon, systeem) 

contrast Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie, contrast) 
oppositie Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie, contrast) 
oppositionele Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie, contrast) 
gerelateerd Filosofisch aspect: verband (relatie) 

relatie Filosofisch aspect: verband (relatie) 

samen te hangen Filosofisch aspect: verband (relatie) 

samenhangen Filosofisch aspect: verband (relatie) 

verband Filosofisch aspect: verband (relatie) 

geassocieerd Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

verbonden Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

tegen elkaar afgewogen Filosofisch aspect: vergelijken 

onderscheid Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

verschilde Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

verwant met Filosofisch aspect: verwantschap 

verwante Filosofisch aspect: verwantschap 

Gudrun met de paardenstaart Geest: ‘Gudrun met de paardenstaart’ (Guro rysserova) (Germ.) 

Vṛtra Geest: ‘Tegenhouder’ (Vṛtra) (Ind.) 

chtonische demonen Geest: aardgeest 

dodengeesten in de aarde Geest: aardgeest 

patroon van de gilden Geest: beschermgeest van de gilden 

Koureten Geest: beschermgeest: Cureten (Κουρητες) (pl.) (Gr.) 

duivels Geest: demon (alg.) 

demon Geest: demon (alg.) 

demonische gestalten in theriomorfe Geest: demon: dier, - als 

walkure Geest: noodlotsdemon: walkure (Germ.) 

 reus [voorafgegaan door een spatie] Geest: reus (reuzin) 

reuzen Geest: reus (reuzin) 

oerreuzen Geest: reus, oer- (groot oerwezen) 

vruchtbaarheidsdemonen Geest: vruchtbaarheidsgeest 

vrouwelijke vruchtbaarheidsmachten Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke 

dís Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís (plur. dísir) (Germ.) 

dísir Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís (plur. dísir) (Germ.) 

Loga dís Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís, Loga 
(‘huwelijksgeest’) (kenning voor Skjálf Frostadóttir, 
geïdentificeerd als de huwelijksgodin (Freyja)) (Germ.) 

korendemon Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: korengeest: 
oogstgeest 

satyren Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: σατυρος (nl. 
satyr,sater) (Gr.) 

weerwolf Geest: wolfdemon: weerwolf 

gestorven voorouders Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene) 

zielen en geesten Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene) 

doden [passim] Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene) 

dodengeesten Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene) 

geesten der afgestorvenen Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene) 

vooroudergeesten Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene) 

dode koning Geest: ziel: dodengeest van een koning 

Lemovii, de ‘blaffenden’ Geluid: blaffen: term: Lemovii (de ‘blaffenden’) (volksnaam) 
(Germ.) 

olifantengebrul Geluid: brullen van olifanten 

barritus Geluid: brullen van olifanten: term: barritus (L/R) 
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gehinnik Geluid: hinniken en snuiven van paarden 

gesnuif Geluid: hinniken en snuiven van paarden 

hinniken Geluid: hinniken en snuiven van paarden 

snuiven Geluid: hinniken en snuiven van paarden 

Glommas, de ‘huilenden’ Geluid: huilen van wolven of honden: term: Glommas (de 
‘huilenden’) (volksnaam) (Germ.) 

klokgelui Geluid: klokkengelui 

krassende Geluid: krassen van raven (kraaien) 

lawaai Geluid: lawaai (gedreun) 

met stokken op hun schilden sloegen Geluid: lawaai (gedreun) 

stemmen Geluid: stem 

aiwa Germ. termen: aiwa 

til árs Germ. termen: ár 

til árbótar Germ. termen: árbót: til árbótar 

ársæll Germ. termen: ársæli: ársæll 

att helga Germ. termen: att helga Fruchten med på Jorden 

Aun < Auðunn ‘vriend der rijkdom’ Germ. termen: Aun 

barnstokkr Germ. termen: barnstokkr 
Scēaf betekent misschien ‘schoof’ Germ. termen: Bēow 

Berserkers Germ. termen: berserkr 

Deze ‘Berenhuiden’ vormden een Germ. termen: berserkr 

bjarki (‘strijdbeer’) Germ. termen: bjarki 
til árs Germ. termen: blóta til árs ok friðar 

eigenlijke betekenis van blóta Germ. termen: blōtan (got.), blóta (on.) 

Blōtmōnath Germ. termen: Blōtmōnath  

blótspánn Germ. termen: blótspánn 

bottenwerpen Germ. termen: bottenwerpen (nl.), knútukast (on.) 

bragarfull en bragafull Germ. termen: bragarfull en bragafull 

Bragi is Germ. termen: bragi 

Bragr ‘dichtkunst’ Germ. termen: bragr 

þriwa on geare burhgemōt Germ. termen: burhgemōt, þriwa on geare 

buulfeest Germ. termen: Buulfeest 

dísir Germ. termen: dís 

dísablót is een koningsoffer Germ. termen: dísablót 

Dísarskáld Germ. termen: dísarskáld 

tijdens het feest heette later disting Germ. termen: Dísaþing: disting 

njóta draum síns Germ. termen: draumr: njóta draum síns 

dulþs Germ. termen: dulþs 

ohd., mhd. tult, beiers dult ‘kerkelijk Germ. termen: dulþs: tult (ohd., mhd.), dult (beiers) 

Eiríkr heeft twee mogelijke Germ. termen: Eiríkr 

fimbulljóð Germ. termen: fimbulljóð 

fram fram bóandmenn Germ. termen: fram fram bóandmenn 

fram fram Kristimenn, krossmenn Germ. termen: fram fram Kristimenn, krossmenn, konungsmenn 

til friðar ok vetrarfars góðs (‘voor vrede Germ. termen: friðr: til friðar ok vetrarfars góðs 

full (offerdronk) werd vervangen door Germ. termen: full 

gadebassen of gadelam Germ. termen: gadebassen of gadelam 

galan* ‘zingen’ Germ. termen: galan* 

gala: Germ. termen: galan: gala 

und randir ek gel (‘in de schilden Germ. termen: galan: gala (on.): und randir ek gel 
galdr < galan* ‘zingen’ Germ. termen: galan: galdr 

betekenis van germ. geld Germ. termen: geld 

Het ME gilde Germ. termen: geld 

Miklagildi Germ. termen: geld 

gildiskálar Germ. termen: gildiskáli 

goðorð Germ. termen: goðorð (on.), ‘goði-schap’ 

grenja Germ. termen: grenja 

til gróðrar (‘voor de groei’) Germ. termen: gróðr: til gróðrar 
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Guro rysserova (no.) Germ. termen: Guro rysserova 

zeer heilige goden (ginnheilög goð) Germ. termen: hailagaz *: heilagr, ginn- 

þinghelgi Germ. termen: hailagaz *: helgi, þing- 

Hālægmōnath Germ. termen: Hālægmōnath 

Germ. hansa was een cultusgemeenschap Germ. termen: hansa 

De Hariërs streden, zwart geverfd Germ. termen: harja*: Hariërs 

Harilo Germ. termen: harja*: Harilo 

jötnaheiti Germ. termen: heiti, jötna 

heitstrenging (‘plechtig afleggen van Germ. termen: heitstrenging 

Helljäger Germ. termen: Helljäger 

hendingar Germ. termen: hending 

Hjaðningar ‘huidmensen’ Germ. termen: Hjaðningar 

hljóta (on.) Germ. termen: hljóta (on.), hliozan (ohd.), hléotan (oe.) 

Hlaut ‘offerbloed’, oorspr. ‘lot(staafje)’ Germ. termen: hljóta: hlaut (on.) 

hólmgang Germ. termen: hólmgang 

Ingaevonen < Ingvaeonen < Ing Germ. termen: Ingaevones 

Ítrek Germ. termen: Ítrekr 

Ítreksjóð ‘nageslacht van Odin’ Germ. termen: Ítreksjóð 

Ítrekstafl Germ. termen: Ítrekstafl 
Jolessveinar Germ. termen: jólasveinn (on.) (Jolessvein (no.)) 

Jólnir Germ. termen: Jólnir 

giuli Germ. termen: Jul: giuli 

fruma jiuleis Germ. termen: Jul: jiuleis, fruma 

ýlir Germ. termen: Jul: ýlir 

julbukk of julgeit Germ. termen: julbukk of julgeit 

Julgubbe of Stoddaren Germ. termen: Julgubbe of Stoddaren 

kappmæli Germ. termen: kappmæli 

kenningen: Germ. termen: kenning 

lācan (oe.), laikan (got.) ‘dansen Germ. termen: lācan (oe.), laikan 

Brýdlāc (oe.), híleich (ohd.), huwelijk Germ. termen: lācan: brýdlāc (oe.), híleich (ohd.) 

lāc (oe.) ‘offergave’ Germ. termen: lācan: lāc 

He onbleot þæt lāc goðe Germ. termen: lācan: lāc 

leih (ohd.) ‘lied, ritme’ Germ. termen: lācan: leih 

Leikgoði Germ. termen: lācan: leikgoði 

Leikvin en Leikvang zijn wel cultisch Germ. termen: lācan: Leikvin en Leikvang 
liozo, hliozari (ohd.) Germ. termen: liozo, hliozari (ohd.); hlýtta, hlýtja, hlýtare (oe.); 

tánhlýta, tánhlýtere (oe.) 

Loga dís Germ. termen: Loga dís 

maigreve en een maigrevinde Germ. termen: maigreve en maigrevinde (zw.) 

mannenbond is een cultische Germ. termen: mannenbond 

mannenvergelijking’ (Männervergleich Germ. termen: mannenvergelijking (nl.), Männervergleich (d.), 
mannjafnaðr (on.) 

Mannus de stamvader van de Germanen Germ. termen: Mannus 
miðsumarsblót Germ. termen: miðsumarsblót 

werd vervangen door de minni Germ. termen: minni 

Óðrœrir Germ. termen: Óðrœrir 

ölsiðr Germ. termen: ölsiðr 

Perchten Germ. termen: Perchten 

kilta Germ. termen: runeninscriptie: kilta 

til sigrs (‘voor de overwinning’) Germ. termen: sigr: til sigrs 

til sigrs, nl. de overwinning van het heil Germ. termen: sigr: til sigrs 

sonargöltr Germ. termen: sonargöltr 

Staffansritt Germ. termen: Staffansritt (d.) = Stefansrit (nl.) 

Stefansrit op Stefansdag Germ. termen: Staffansritt (d.) = Stefansrit (nl.) 

Steindanz of Adamsdanz Germ. termen: Steindanz of Adamsdanz 

strarijden Germ. termen: strarijden 

Sworddances Germ. termen: sworddance 
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tán (oe.) Germ. termen: tán 

tenos (plur.) (ofr.) Germ. termen: tenos 

Trojaburg (Troiborg Germ. termen: Trojaburg 

Trojaburg verwijst naar de Troiae ludus Germ. termen: Trojaburg 

Úlfheðnar Germ. termen: úlfheðinn 

veizlur (‘gastmalen’) Germ. termen: veizla 

Vergodendeel Germ. termen: Vergodendeel 

vetrnóttum Germ. termen: vetrnætr 

spelen een bordspel op de Iðavöllr Germ. termen: völlr: Iðavöllr 

völsi Germ. termen: völsi 
afstammelingen van Völsi Germ. termen: völsi 
Waur Germ. termen: Waur, Wōd, Wōld 

Waut of Waul Germ. termen: Waut of Waul 

Oskoreidi (of Stålesfærden) Germ. termen: Wilde Jacht 

Windelbahn Germ. termen: Windelbahn 

Wuotes her of Wutanes her Germ. termen: Wuotes her of Wutanes her 

das wütende Heer Germ. termen: wütende Heer, das 

Dichtkunst heet Yggjar feng ‘buit van Germ. termen: Yggjar feng 

Klopnachten Germ. termen: Zwölfnächte 

Zwölfnächte Germ. termen: Zwölfnächte (d.),  Klopnachten (nl.) < 
Klöpfelnächte (d.) 

verloop Geschiedenis: aspect: verloop 

begin van de jaartelling Geschiedenis: begin van de Chr. jaartelling 

Bronstijd Geschiedenis: Bronstijd 

klassieke Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode (klassieke tijd) (Gr.- L/R) 

 ME [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Geschiedenis: Middeleeuwen (Eur.) 

 ME. [voorafgegaan door een spatie] Geschiedenis: Middeleeuwen (Eur.) 

Middeleeuwse balladen Geschiedenis: Middeleeuwen (Eur.) 

middeleeuwen Geschiedenis: Middeleeuwen, Vroege (Eur.) 

na-heidense Geschiedenis: post-Germaans-heidense periode (‘na-heidens’) 
(Germ.) 

voorhistorische Geschiedenis: prehistorie 

vóór-IE Geschiedenis: pre-IE periode 

vóór-Germaans Geschiedenis: pre-IE periode: pre-Germaanse periode 

vóór-Romeins Geschiedenis: pre-Romeinse periode (Eur.) 

mythische geschiedenis Geschiedenis: type: legendarische (mythische) ~ 

Volksverhuizingstijd Geschiedenis: Volksverhuizingstijd (Eur.) 

jeugd Geslacht en rijpheid: jeugd 

jonge [+ spatie] Geslacht en rijpheid: jeugd 

jongeling Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen 

jongemannen Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen 

jongen Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen 

Koureten Geslacht en rijpheid: jonge man: term: κουρητες (pl.) (tevens 
naam van een groep geesten) (Gr.) 

kind Geslacht en rijpheid: kind 

meisje Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

man die Geslacht en rijpheid: man 

een man [+ spatie] Geslacht en rijpheid: man 

man, Geslacht en rijpheid: man 

man en Geslacht en rijpheid: man 

Mannus Geslacht en rijpheid: man 

man met Geslacht en rijpheid: man 

mannen Geslacht en rijpheid: man 

grijsaard Geslacht en rijpheid: oude man (grijsaard) 

oude man Geslacht en rijpheid: oude man (grijsaard) 

volwassenwording Geslacht en rijpheid: volwassenheid 
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vrouw Geslacht en rijpheid: vrouw 

aantal Getal: aantal (hoeveelheid, grootte) 

hoeveelheid Getal: aantal (hoeveelheid, grootte) 

grootte Getal: aantal (hoeveelheid, grootte) 

talrijke Getal: aantal: groot aantal 

juiste midden Getal: aantal: matigheid 
maat [+ spatie] Getal: aantal: matigheid 

matigheid Getal: aantal: matigheid 
8e Getal: acht 

‘Acht Getal: acht 

achtbenig Getal: acht 

negen Getal: negen 

twaalf Getal: twaalf 

zes Getal: zes 

zeven Getal: zeven 

god God 

regnator omnium deus God: ‘Alheerser’ (Regnator omnium deus) (L/R) + (Germ.) 

deus regnator God: ‘Alheerser’ (Regnator omnium deus) (L/R) + (Germ.) 

‘Beschermer van het koren en bepaalde God: ‘Beschermer van het koren en bepaalde vruchten’ (Gr.) 

Mars Thingsus God: ‘Dinggod’ (Thingsus = *þingsaz) (L/R-Germ.) 

Maruts God: ‘Doders’ (Maruts) (Ind.) (godengroep) 

Yama God: ‘Dubbele’ (Yama, Yamī) (Ind.) 

þorgerðr hölgabrúðr God: ‘Gemalin’ (Hölgabrúðr) (Germ.) 

Christus God: ‘Gezalfde’ (Μεσσιας) (Chr.-Gr.) + (Māšîaḥ) (Isr.) + (Χριστος) 

(Chr.-Gr.) 

Magna Mater God: ‘Grote Godin’ (Magna Mater) (L/R) 

Helljäger God: ‘Hellejager’ (Helljäger) (Germ.) 

Jólnir God: ‘Jul-man’ (Jólnir) (Germ.) 

Nacht en haar zuster God: ‘Nacht’ (Nótt) (Germ.) 

Ítrek God: ‘Verhevene’ (Ítrekr) (Germ.) 

Ygg God: ‘Verschrikkelijke’ (Yggr) (Germ.) 

Śiva God: ‘Welgezind’ (Śiva) (Ind.) 

zeer heilige goden God: ‘Zeer heilige goden’ (Ginnheilög goð) (Germ.) 

I.O.M. God: ‘Zeer verhevene’ (Optimus Maximus) (L/R) 

chtonische machten God: aardgod 

god van het nieuwe leven God: aardgod 

godin des doods God: aardgodin 

godin van de appels der verjonging God: aardgodin 

aardbruid God: aardgodin (chtonische godin, godin van de onderwereld) 

aardgodin God: aardgodin (chtonische godin, godin van de onderwereld) 

goden van het dobbelspel God: dobbelspel, ~ van het 

hemelgod God: hemelgod 

deus regnator God: hoogste ~: term: regnator omnium deus (L/R) + (Germ.) 

als een klein kind God: kindgod (goddelijk kind) 

Als kind slaapt God: kindgod (goddelijk kind) 

kind Pluto God: kindgod (goddelijk kind) 

rond het kind God: kindgod (goddelijk kind) 

vruchtbaarheidsgod God: vruchtbaarheidsgod 

god van de oogst God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod) 

vertegenwoordiger van de god van de God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod) 

zonnegod God: zonnegod 

Asinnen Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Asinnen’ (on. 
ásynjur) (Germ.) 

 Asen [voorafgegaan door een spatie] Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs, 
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.) 

Asen - Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs, 
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.) 



Oud-Germaanse religie 

Asen; Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs, 
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.) 

Ítreksjóð ‘nageslacht van Odin’ Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: ‘Ítreksjóð’ (‘nageslacht 

van Ítrekr (= Odin)’) (heiti) (Germ.) 
Maruts Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) = 

‘Rudriya’s’ (Ind.) 

Wanen Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’ (on. Vanir) (Germ.) 

zeer heilige goden Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’: ‘Ginnheilög goð’ (‘zeer 
heilige goden’) (Germ.) 

tweelinggoden Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar: tweelinggoden 
(dioscuren, dioscurische goden) (alg.) 

Alcis Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar: 
tweelinggoden: ‘Alcis’ (Germ.) 

driedeling Godenstelsel: godengroep: 03. triade, Germaanse (Germ.) 

grafheuvel Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus) 

ανειλε ό θεος Griekse termen: ‘ανειλε ό θεος’ 

τουλ τουλ (‘jul, jul’?) Griekse termen: ‘τουλ τουλ’ 

Geranos Griekse termen: γερανος 

Γοτθικον Griekse termen: Γοτθικον 

Dipylon Griekse termen: Διπυλον 

eiresione Griekse termen: ειρεσιωνη 

ευλαβεια Griekse termen: ευλαβεια 

θαλλω Griekse termen: θαλλω 

κωμος Έκατης Griekse termen: κωμος 

κωμος (feestoptocht van vrolijke schare) Griekse termen: κωμος 

πυρριχη Griekse termen: πυρριχη 

 held [voorafgegaan door een spatie] Halfgod: held (heldendom) 

zonnehelden Halfgod: heros, licht- (zonneheld) 

regering Heerschappij (heersen, regering) 

heerst Heerschappij (heersen, regering) 

eer en roem Heerschappij: eer (aanzien, roem, heerlijkheid) 

roemrijke Heerschappij: eer (aanzien, roem, heerlijkheid) 

goddelijke majesteit Heerschappij: gezag: verhevenheid (sublimiteit) 

Bragr Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: bragr (‘verhevenste’) 
(adj.) (Germ.) 

Ítrek Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: ítrekr (adj.) (Odin) 
(Germ.) 

I.O.M. Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: optimus maximus 
(‘zeer verhevene’) (adj.) (god) (L/R) 

onderwerping Heerschappij: onderwerping 

geledingen, leeftijdsklassen Heerschappij: rangorde (hiërarchie) 

hiërarchisch Heerschappij: rangorde (hiërarchie) 

graaf Heerser: graaf (grafin) 

grafin Heerser: graaf (grafin) 

Namen m.b.t. het meibruidspaar Heerser: graaf: meigraaf (-grafin; maigreve, -grevinne) (namen 
voor het rituele meibruidspaar) (Germ.) 

maigreve en een maigrevinde Heerser: graaf: meigraaf (-grafin; maigreve, -grevinne) (namen 
voor het rituele meibruidspaar) (Germ.) 

keizer Heerser: keizer 

Koning Heerser: koning 

Bragi Heerser: koning: term: bragi (Germ.) 

de enig machtige Heerser: leider 

heer [+ spatie] Heerser: leider 

heer’ Heerser: leider 

Vorst Heerser: leider 

heerser Heerser: leider 

machtigen Heerser: leider 

aanvoerder van het Heerser: leider, demonen- (dodengeesten) 
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leiders van de ruiters Heerser: leider, demonen- (dodengeesten) 

hertog Heerser: leider, militaire 

legeraanvoerder Heerser: leider, militaire 

Harilo Heerser: leider, militaire: term: harilo (persoonsnaam) (Germ.) 

leider van de optocht Heerser: leider, religieus: processieleider 

Ítrek Heerser: leider: term: ítrekr (‘verheven heerser’) (Odinsnaam) 
(Germ.) 

Jarl Heerser: leider: term: jarl (Germ.) 

Aanvoerster van de oskoreidi Heerser: leidster, demonen- (dodengeesten) 

Baduhenna-verering bij de Friezen Heiligdom: loc.: Friezen,  centraal ~ van de (Germ.) 
Gaular (Firðir, Fjalir en Sogn); Heiligdom: loc.: Gaular, tempel te (No.) 

Gotland. Heiligdom: loc.: Gotland (wrsch. te Roma), tempel te (Zw.) 

Hleiðr (Seeland); Heiligdom: loc.: Hleiðr, tempel te (De.) 

Hleiðr was de ding- en offerplaats Heiligdom: loc.: Hleiðr, tempel te (De.) 

Nerthus-verering bij de Oostzee Heiligdom: loc.: Ingvaeonen,  centraal ~ van de (Germ.) 
Lund (Schonen). Heiligdom: loc.: Lund, tempel te (De. (nu: Zw.)) 

Tamfana-verering in het gebied van de Heiligdom: loc.: Marsen,  centraal ~ van de (Germ.) 
Alcis-verering bij de Naharnavalen Heiligdom: loc.: Naharnavalen,  centraal ~ van de (Germ.) 
Odense (Funen); Heiligdom: loc.: Odense, tempel te (De.) 

Marklohe was ding- en cultusplaats van 
de 

Heiligdom: loc.: Saksen, centraal ~ van de; te Marklohe (Du.) 

Cultusplaats van regnator omnium deus Heiligdom: loc.: Semnonen,  centraal ~ van de (Germ.) 

Skíringssalr (Oslofjord). Heiligdom: loc.: Skíringssalr, tempel te (No.) 

Skíringssalr aan de Oslofjord: idem Heiligdom: loc.: Skíringssalr, tempel te (No.) 

Hlaðir (Trondheim); Heiligdom: loc.: Trondheim, tempel te (No.) 

Hlaðir in Trondheim: idem Heiligdom: loc.: Trondheim, tempel te (No.) 

Viborg (Jutland); Heiligdom: loc.: Viborg,  tempel te (De.) 

Mariakerk van Sigtuna Heiligdom: naam: Mariakyrkan te Sigtuna (Zw.) 

Stonehenge Heiligdom: naam: Stonehenge (heiligdom) (Eng.) 

Disen-tempel Heiligdom: tempel van de Disen te Uppsala (Germ.) 

heiligdom van de godin op een eiland Heiligdom: tempel van Nerthus (De.) 

heiligdom van Nerthus Heiligdom: tempel van Nerthus (De.) 

centrale cultusplaatsen Heiligdom: type: ~, centraal (landelijk en/of voor verscheidene 
stammen) 

Denen met heiligdommen Heiligdom: type: ~, centraal (landelijk en/of voor verscheidene 
stammen) 

verenigen en een gemeenschappelijk Heiligdom: type: ~, centraal (landelijk en/of voor verscheidene 
stammen) 

landelijke offers, centrale Heiligdom: type: ~, centraal (landelijk en/of voor verscheidene 
stammen) 

Noren met heiligdommen Heiligdom: type: ~, centraal (landelijk en/of voor verscheidene 
stammen) 

Zweden met heiligdommen Heiligdom: type: ~, centraal (landelijk en/of voor verscheidene 
stammen) 

openbare tempel Heiligdom: type: ~, openbaar 

heiligdom van de godin op een eiland Heiligdom: type: ~, stam- 

kerk Heiligdom: type: kerk (Chr.) 

tempel Heiligdom: type: tempel 

hoofdoffer werd in Uppsala Heiligdom: type: tempel 

Uppsala (zie Heiligdom: type: tempel 

de hof Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.) 

hoftollr Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.) 

hoofdtooien Hoofd 

zijn hoofd Hoofd 

wolfskop Hoofd: wolfskop 

gehoornde Hoorn 

hoorn drinkt Hoorn: drinkhoorn 
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uit de hoorn Hoorn: drinkhoorn 

huid Huid 

antilopenvel Huid: antilopenvel 

berenhuiden Huid: berenhuid: term: berserkr (Germ.) 

dierenvellen Huid: dierenvel 

velschieten Huid: dierenvel 

 vel [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Huid: dierenvel 

vel. Huid: dierenvel 

koeienvel Huid: runderhuid: koeienvel 

schapenvel Huid: schapenvel 

Hjaðningar Huid: term: hjaðningar (‘huid-mensen’) (naam mil. gemeenschap) 
(Germ.) 

Úlfheðnar Huid: wolfshuid: term: úlfheðinn (adj.) (lid mil. gemeensch.) 
(Germ.) 

wolvenhuiden Huid: wolfshuid: term: úlfheðinn (adj.) (lid mil. gemeensch.) 
(Germ.) 

bruiloft Huwelijk 

huwelijk Huwelijk 

bruidspaar Huwelijk: echtpaar (bruidspaar) 

menselijk paar Huwelijk: echtpaar (bruidspaar) 

bruidegom Huwelijk: gemaal 

echtgenoot Huwelijk: gemaal 

gemaal Huwelijk: gemaal 

kaaza Huwelijk: gemaal: term: kaaza (Est.) 

bruid [+ spatie] Huwelijk: gemalin 

bruid; Huwelijk: gemalin 

gemalin Huwelijk: gemalin 

zijn vrouw Huwelijk: gemalin 

hölgabrúðr Huwelijk: gemalin: term: brúðr, Hölga- (‘vrouw van Hölgi’) 
(bijnaam van de godin þorgerðr) (Germ.) 

heilig huwelijk Huwelijk: heilig ~ 

rituele coïtus Huwelijk: heilig ~ 

meibruidspaar Huwelijk: meibruidspaar (mei-(of pinkster-)bruid of –bruidegom, 
meigraaf en –grafin, meikoning en –koningin) 

meigraaf Huwelijk: meibruidspaar (mei-(of pinkster-)bruid of –bruidegom, 
meigraaf en –grafin, meikoning en –koningin) 

meipaar Huwelijk: meibruidspaar (mei-(of pinkster-)bruid of –bruidegom, 
meigraaf en –grafin, meikoning en –koningin) 

Namen m.b.t. het meibruidspaar Huwelijk: meibruidspaar (mei-(of pinkster-)bruid of –bruidegom, 
meigraaf en –grafin, meikoning en –koningin) 

maigreve en een maigrevinde Huwelijk: meibruidspaar: term: maigreve en maigrevinde (Germ.) 

Brýdlāc Huwelijk: term: brýdlāc (Germ.) 

híleich Huwelijk: term: híleich (Germ.) 

huwelijk (nl.) Huwelijk: term: huwelijk (Germ.) 

sacrale koning Instelling en organisatie: ambt: koningschap, sacraal (god-koning) 

god-koning Instelling en organisatie: ambt: koningschap, sacraal (god-koning) 

Śūdra Instelling en organisatie: kaste der śūdra’s (Ind.) 

organisatie Instelling en organisatie: organisatie 

religieus-sociale organisatie Instelling en organisatie: organisatie, religieuze 
religieus-sociale organisatie Instelling en organisatie: organisatie, sociale 
stedelijke organisatie Instelling en organisatie: organisatie, stedelijke 

hanzefactorij in Bergen Instelling en organisatie: organisatie: hanzefactorij in Bergen 
(Germ.) 

Christelijke kerk Instelling en organisatie: organisatie: kerk, de Christelijke (Chr.) 

kerkelijke Instelling en organisatie: organisatie: kerk, de Christelijke (Chr.) 

politieke Instelling en organisatie: politiek 

nieuwe cultus (in Birka) te stichten Instelling en organisatie: stichting van een godsdienst (cultus) 
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vergadering der goden Instelling en organisatie: vergadering der goden 

gezanten samenkomen Instelling en organisatie: vergadering, religieuze 

religieuze samenkomst Instelling en organisatie: vergadering, religieuze 

Synode van Nantes (begin 9e eeuw) Instelling en organisatie: vergadering, religieuze: synode te 
Nantes (9e eeuw) (Chr.) 

gerechtelijke en politieke vergadering Instelling en organisatie: vergadering, volks- (gerechtelijke, 
politieke -) 

dingvergadering Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding (Germ.) 

alding Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding, al- (van volk of 
stam) (Germ.) 

ding- en cultusplaats van de Saksen Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding, al- (van volk of 
stam) (Germ.) 

Morrathing Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: ‘Morrathing’ 
(bij Uppsala) (Germ.) 

þriwa on geare burhgemōt Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: term: 
burhgemōt (Germ.) 

tria generalia placita Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: term: 
placitum: ‘tria generalia placita’ (‘drie algemene vergaderingen’) 
(pl.) (Germ.-L/R) 

Mars Thingsus Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: term: þingsaz* 
(tevens als Thingsus bijnaam van de Germ. Mars) (Germ.) 

angst Karakter en gedrag: angst (huivering) 

bevreesd Karakter en gedrag: angst (huivering) 

schrikaanjagend Karakter en gedrag: angstaanjagendheid (afschrikwekkendheid) 

bespotting Karakter en gedrag: bespotting 

blijdschap Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde) 

vrolijke Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde) 

eerbied Karakter en gedrag: eerbied, respect 

eerzucht Karakter en gedrag: eerzucht 

ernst Karakter en gedrag: ernst 

plechtige Karakter en gedrag: ernst (plechtig) 

gastvrijheid Karakter en gedrag: gastvrijheid 

gedragingen Karakter en gedrag: gedrag 

geldingsdrang Karakter en gedrag: geldingsdrang 

gierig Karakter en gedrag: gierigheid 

nuk Karakter en gedrag: grilligheid, wispelturigheid, nuk 

opschepperij Karakter en gedrag: grootspraak, opschepperij 

streng Karakter en gedrag: hardheid, strengheid 

trekken al grappen Karakter en gedrag: ironie, plagerij, kattenkwaad 

 aard, [voorafgegaan door een spatie] Karakter en gedrag: karakter 

aard: Karakter en gedrag: karakter 

karakter Karakter en gedrag: karakter 

Kenmerk Karakter en gedrag: karakter 

lachen Karakter en gedrag: lach, glimlach 

moed [+ spatie] Karakter en gedrag: moed, dapperheid, heroïek 

onrustige Karakter en gedrag: onrust 

besteedden geen zorg Karakter en gedrag: onverschilligheid (veronachtzamen) 

veronachtzaamden Karakter en gedrag: onverschilligheid (veronachtzamen) 

ongunstig Karakter en gedrag: onwelgezindheid (ongunstig, schadelijk) 

Slechte dromen Karakter en gedrag: onwelgezindheid (ongunstig, schadelijk) 

beschamend Karakter en gedrag: schaamte 

Schaamte Karakter en gedrag: schaamte 

starre Karakter en gedrag: starheid (onbuigzaamheid) 

trouw Karakter en gedrag: trouw (betrouwbaarheid) 

edele Karakter en gedrag: uitnemendheid (edelheid, aanzienlijkheid) 

uitnemendste Karakter en gedrag: uitnemendheid (edelheid, aanzienlijkheid) 

beklaagt Karakter en gedrag: verdriet (droefheid, smart, klacht, 
weeklacht, beklagen, bewenen, treurnis) 
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Voorzichtigheid Karakter en gedrag: voorzichtigheid 

ευλαβεια Karakter en gedrag: voorzichtigheid: term: ευλαβεια (Gr.) 

gunstige Karakter en gedrag: welgezindheid 

ársæll Karakter en gedrag: welgezindheid: term: ársæll (Germ.) 

bard ‘dichter’ uit de streek van de Kelt. termen: bard 

crannchur ‘lotwerpen’ Kelt. termen: crannchur 

Lemovices Kelt. termen: Lemovices 

 dracht [voorafgegaan door een spatie] Kleding 

gehuld Kleding: aankleden 

gekleed Kleding: aankleden 

hoofdtooien Kleding: hoofddeksel 

helm [+ spatie] Kleding: hoofddeksel: helm 

helmen Kleding: hoofddeksel: helm 

helmplaat Kleding: hoofddeksel: helm 

gehuld in loof en kransen Kleding: kledingstuk: kleed van loof 

mantel Kleding: kledingstuk: mantel 
Naakte Kleding: naaktheid 

blote voeten Kleding: naaktheid van de voeten (barrevoets) 

schoen Kleding: schoen 
dracht uit stro Kleding: type: strobedekking (strokleed) 

strokleed Kleding: type: strobedekking (strokleed) 

kleur Kleur 

bruine Kleur: bruin 

beschilderd Kleur: schilderen (verven, kleuren) 

geverfd Kleur: schilderen (verven, kleuren) 

 wit [voorafgegaan door een spatie] Kleur: wit (blank) 

verborgen diepten Kosmografie en geografie: aarde 

 aarde [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: aarde 
aardse Kosmografie en geografie: aarde 
aardgodin Kosmografie en geografie: aarde 

aardgeboren Kosmografie en geografie: aarde 
Moeder Aarde Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’ (alg.) 

midden van Kosmografie en geografie: centrum 

Labyrint met in het midden Kosmografie en geografie: centrum van de steenkring 

middelpunt Kosmografie en geografie: centrum van de steenkring 

chaos Kosmografie en geografie: chaos i.t.t. kosmos 

eiland Kosmografie en geografie: eiland 

eiland, afgeperkt met hazeltakken Kosmografie en geografie: eiland: term: hólmr als strijdplaats 
(hólmgöngustaðr) (Germ.) 

hólmgang Kosmografie en geografie: eiland: term: hólmr als strijdplaats 
(hólmgöngustaðr) (Germ.) 

gebied Kosmografie en geografie: gebied 

dinggebied Kosmografie en geografie: gebied, ding- 

moederland Kosmografie en geografie: gebied, stam-: oorsprongs-, stamland 

woonden Kosmografie en geografie: gebied, woon- 

akker Kosmografie en geografie: gebied: akker 

inheems Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen, 
autochthoon, inheems) 

buitenlandse Kosmografie en geografie: gebied: buitenland 

streek Kosmografie en geografie: gebied: district (streek, regio, 
stamgebied, gouw) 

gouw Kosmografie en geografie: gebied: district (streek, regio, 
stamgebied, gouw) 

landsdeel Kosmografie en geografie: gebied: district (streek, regio, 
stamgebied, gouw) 

kerkprovincie Kosmografie en geografie: gebied: kerkprovincie 

kust Kosmografie en geografie: gebied: kust (strand) 
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 veld [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: gebied: veld 

velds [+ spatie] Kosmografie en geografie: gebied: veld 

velden Kosmografie en geografie: gebied: veld 

Iðavöllr Kosmografie en geografie: gebied: veld: ‘Iðavöllr’ (Germ.) 

Leikvin en Leikvang zijn wel cultisch Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vangr (Germ.) 
Leikvin en Leikvang zijn wel cultisch Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vin (Germ.) 
Iðavöllr Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: völlr, Iða- (‘Iða-

veld’) (naam van een weide in Asgard) (Germ.) 

hemel Kosmografie en geografie: hemel 

kosmologisch Kosmografie en geografie: kosmologie 

 land [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: land (rijk) 

land; Kosmografie en geografie: land (rijk) 

 land. [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: land (rijk) 

landelijk Kosmografie en geografie: land (rijk) 

plaatselijk Kosmografie en geografie: plaats (localiteit, plaatselijk aspect) 

plaats waar het leven oprijst, dus een Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en 

schepping 

binnen de heilige omheining Kosmografie en geografie: plaats van verering (cultusplaats) 

heidense cultusplaats, waar ook recht Kosmografie en geografie: plaats van verering (cultusplaats) 

hoofdoffer werd in Uppsala gehouden Kosmografie en geografie: plaats van verering (cultusplaats) 

offerplaats Kosmografie en geografie: plaats van verering (cultusplaats) 

cultusplaats Kosmografie en geografie: plaats van verering (cultusplaats) 

heidense cultusplaats, waar ook recht Kosmografie en geografie: plaats, gerechts- 

heilige plaats Kosmografie en geografie: plaats, heilige 

 ding [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: ding- (Germ.) 

dingvergaderingen Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: ding- (Germ.) 

dinggebied Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: ding- (Germ.) 

dingplaats Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: ding- (Germ.) 

alding Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: ding- (Germ.) 

binnen de heilige omheining Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: ding- (Germ.) 

ding- en cultusplaats Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: ding- (Germ.) 

ding- en offerplaats Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: ding- (Germ.) 

dingplaats Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: ding- (Germ.) 

tegelijk met de dingvergadering Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: ding- (Germ.) 

huis Kosmografie en geografie: plaats, woon-  

woonden Kosmografie en geografie: plaats, woon-  

woning Kosmografie en geografie: plaats, woon-  

woonhuis Kosmografie en geografie: plaats, woon- 

Localisering Kosmografie en geografie: plaats: localisering (plaatsbepaling) 

kosmische Kosmografie en geografie: universum 

kosmos Kosmografie en geografie: universum 

wereld Kosmografie en geografie: universum 

profane levenswereld Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen 
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse, profane wereld) 

paden Kosmografie en geografie: weg (pad, route) 

zonneloop Kosmografie en geografie: weg der zon 

weg door het dodenrijk Kosmografie en geografie: weg van de god door de dood 

Eriksgata Kosmografie en geografie: weg: ‘Eriksgata’ (Eriksweg) (Germ.) 

Eriksweg Kosmografie en geografie: weg: ‘Eriksgata’ (Eriksweg) (Germ.) 

Pitṛyāna Kosmografie en geografie: weg: pad der doden: Vaderen, - der: 

term: pitṛyāna (Ind.) 

richting Kosmografie en geografie: weg: richting 

in de zonnerichting Kosmografie en geografie: weg: richting, overeenkomstig de 
zonnebaan 
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in tegengestelde zonnerichting Kosmografie en geografie: weg: richting, tegengesteld aan de 
zonnebaan 

noordwaarts Kosmografie en geografie: windstreek: noorden 

oosten Kosmografie en geografie: windstreek: oosten 

cirkel Kringloop: cirkel (kring) 

kransen Kringloop: cirkel: krans 

ommegang Kringloop: rite: locale ~ (processie, ommegang, circumambulatio, 
cultische optocht) in de richting van de zonnebaan) 

processie Kringloop: rite: locale ~ (processie, ommegang, circumambulatio, 
cultische optocht) in de richting van de zonnebaan) 

door de bucoliasten rondgedragen Kringloop: rite: locale ~ (processie, ommegang, circumambulatio, 
cultische optocht) in de richting van de zonnebaan) 

liepen de jongens rond Kringloop: rite: locale ~ (processie, ommegang, circumambulatio, 
cultische optocht) in de richting van de zonnebaan) 

optocht Kringloop: rite: locale ~ (processie, ommegang, circumambulatio, 
cultische optocht) in de richting van de zonnebaan) 

dansen om het vuur Kringloop: rite: locale ~ rond het (haard)vuur 

rijden rond de grafheuvel Kringloop: rite: locale ~ rond het graf of de grafheuvel 

Athena werd in een scheepskar Kringloop: rite: locale ~: Athena, ~ van (Gr.) 

processies met heidense beelden Kringloop: rite: locale ~: beeldenommegang 

Processies met heiligenbeelden Kringloop: rite: locale ~: beeldenommegang 

Dionysos werd in Smyrna Kringloop: rite: locale ~: Dionysos, ~ van (Gr.) 

Eriksprocessie Kringloop: rite: locale ~: Erik, ~ van (Germ.) 

met zijn gevolg door het land Kringloop: rite: locale ~: Erik, ~ van (Germ.) 

ommegangen op Eriksdag Kringloop: rite: locale ~: Erik, ~ van (Germ.) 

Freyr-ommegangen Kringloop: rite: locale ~: Freyr, ~ van (Germ.) 

Freyr-processie Kringloop: rite: locale ~: Freyr, ~ van (Germ.) 

gemaskerde midwintergebruiken Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang 

achter de gemaskerde Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang 

gemaskerde optochten Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang 

optochten van gemaskerde mannen Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang 

gemaskerde ommegangen tijdens Jul Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang: Jul-
ommegang (Germ.) 

Jul-ommegangen Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang: Jul-
ommegang (Germ.) 

ommegangen gedurende Jul Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang: Jul-
ommegang (Germ.) 

optochten tijdens Jul met maskers Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang: Jul-
ommegang (Germ.) 

Perchten-ommegangen Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang: 
Perchten-ommegang (Germ.) 

wordt ze rondgereden Kringloop: rite: locale ~: Magna Mater, ~ van (L/R) 

ommegang van het meipaar Kringloop: rite: locale ~: meipaarprocessie (Germ.) 

Nerthus-ommegang Kringloop: rite: locale ~: Nerthus, ~ van (Germ.) 

priester rijdt haar rond Kringloop: rite: locale ~: Nerthus, ~ van (Germ.) 

nieuwjaarsprocessie Kringloop: rite: locale ~: nieuwjaarsprocessie 

Babylonische nieuwjaarsprocessie Kringloop: rite: locale ~: nieuwjaarsprocessie,  Babylonische 
(Mes.) 

κωμος Kringloop: rite: locale ~: term: κωμος (Gr.) 

Nerthus-ommegang Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang 

ommegang van een priesteres in een Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang 

rijdt haar rond in deze wagen Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang 

wagenommegang Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang 

wordt ze rondgereden Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang 

afbeelding Kunst en schrift: afbeelding 

afbeelding op een munt uit Knossos Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding 

Wandschildering Kunst en schrift: afbeelding: muurschildering (-tekening) 

dierfiguren Kunst en schrift: afbeelding: reliëf: dierenfiguur 
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Rotstekeningen Kunst en schrift: afbeelding: rotstekening (-schildering) 

afbeelding op het tapijt Kunst en schrift: afbeelding: tapijtafbeelding 

cultusbeeld Kunst en schrift: beeld (sculptuur, cultusbeeld) 

Abstract cultusbeeld Kunst en schrift: beeld, abstract 

Fallisch symbool op een wagen Kunst en schrift: beeld, fallus- 

godenbeeld Kunst en schrift: beeld, goden- 

heiligenbeelden Kunst en schrift: beeld, heiligen- 

pop Kunst en schrift: beeld: pop 

stroman Kunst en schrift: beeld: pop, stro- 

Waul Kunst en schrift: beeld: pop, stro-: ‘Waut’ of ‘Waul’ (Germ.) 

Waut Kunst en schrift: beeld: pop, stro-: ‘Waut’ of ‘Waul’ (Germ.) 

Julgubbe of Stoddaren Kunst en schrift: beeld: pop: ‘Julgubbe’ of ‘Stoddaren’ (Germ.) 

opgezette dier Kunst en schrift: beeld: pop: opgezet dier 

opgezette os Kunst en schrift: beeld: pop: opgezet dier 

simulacra Kunst en schrift: beeld: term: simulacrum (L/R) 

versierd Kunst en schrift: esthetiek: versiering 

Houtsnijwerk Kunst en schrift: kunst, houtsnij- 

munt Kunst en schrift: kunst: numismatiek 

runen Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune) (Germ.) 

beginletter Kunst en schrift: schrift: letterteken 

Lettertekens Kunst en schrift: schrift: letterteken 

Labyrint met in het midden een Kunst en schrift: voorstelling: labyrint met in het midden een 
vrouwelijke figuur, op een wandschildering in de kerk te Sibbo 
(Finland) 

afbeelding op een munt uit Knossos Kunst en schrift: voorstelling: labyrint, op een munt uit Knossos 
(Kret.) 

bronzen platen van Torslunda (Zw.) Kunst en schrift: voorstelling: man met gehoornde helm en man 
met wolfskop; een wapen in al hun handen, op helmplaat uit 
Torslunda (Germ.) 

Man met gehoornde helm en man met Kunst en schrift: voorstelling: man met gehoornde helm en man 
met wolfskop; een wapen in al hun handen, op helmplaat uit 
Torslunda (Germ.) 

Man met speer/dolk, strijdend met twee Kunst en schrift: voorstelling: man met speer/dolk, strijdend met 
twee dieren, op helmplaat uit Torslunda (Germ.) 

man, bewapend met een bijl, houdt een Kunst en schrift: voorstelling: man, bewapend met een bijl, houdt 
een beerachtig dier aan een touw vast, op helmplaat uit Vendel 
(Germ.) 

Zelfde type afbeelding als bij 1. Kunst en schrift: voorstelling: man, bewapend met een bijl, houdt 
een beerachtig dier aan een touw vast, op helmplaat uit Torslunda 
(Germ.) 

op het tapijt uit het Osebergschip Kunst en schrift: voorstelling: offers aan Odin, die in een boom 
hangen, op het tapijt uit het Oseberg-schip (Germ.) 

Afbeeldingen van schepen Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.), w.o. 
mensen, dieren, schepen, wagens, ploegen 

Dansvoorstellingen (zie Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.), w.o. 
mensen, dieren, schepen, wagens, ploegen 

Twee krijgers met helmen, versierd met Kunst en schrift: voorstelling: twee krijgers met helmen, versierd 
met everzwijnen, op bronzen plaat uit Torslunda (Germ.) 

Cultuswagen van Dejbjerg Kunst en schrift: voorwerp: cultuswagen uit Dejbjerg (Germ.) 

paardentuig, misschien behorend bij een Kunst en schrift: voorwerp: paardentuig uit Eskelhem (Zw.) 

Bronzen platen uit Torslunda Kunst en schrift: voorwerp: plaat [helm-] uit Torslunda (Germ.) 

bronzen platen van Torslunda (Zw.) Kunst en schrift: voorwerp: plaat [helm-] uit Torslunda (Germ.) 

Helmplaat uit Vendel Kunst en schrift: voorwerp: plaat [helm-] uit Vendel (Germ.) 

Osebergschip Kunst en schrift: voorwerp: schip uit  Oseberg (Germ.) 

tapijt uit het Osebergschip Kunst en schrift: voorwerp: tapijt uit het Oseberg-schip (Germ.) 

Urn van Ödenburg (Hallstatt) Kunst en schrift: voorwerp: urn met tekening van cultuswagen 
waarop een fallisch symbool uit Ödenburg-Sopron (Hong.) (Kelt.) 

augurium Latijnse termen: augurium 
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auguriis equorum Latijnse termen: augurium equorum 

barditus Latijnse termen: barditus 

barritus Latijnse termen: barditus 

cantus funereus Latijnse termen: cantus funereus 

comitatus is een gevolg van jongelingen Latijnse termen: comitatus 

gastmalen (convivia) Latijnse termen: convivium 

exercitus feralis (‘dodenleger’) Latijnse termen: exercitus ferali 

geldoniae Latijnse termen: geldonia 

I.O.M. Latijnse termen: I.O.M. 

idololatria Latijnse termen: idololatria 

lupus Latijnse termen: lupus 

tria generalia placita Latijnse termen: placitum: ‘tria generalia placita’ 

deus regnator Latijnse termen: regnator omnium deus 

simulacra Latijnse termen: simulacrum 

talamascae Latijnse termen: talamasca 

Troiae ludus Latijnse termen: Troiae ludus 

viscera terrae Latijnse termen: viscera terrae 

schoot Lichaam: baarmoeder (moederschoot) 

viscera Lichaam: baarmoeder: term: viscera (pl.) (L/R) 

botten van de opgegeten reus Lichaam: bot (been), reuzen- 

buik Lichaam: buik 

in een bepaalde houding Lichaam: gestalte: gebedshouding 

Men stond op een steen of stok Lichaam: gestalte: staande houding 

zat ik Lichaam: gestalte: zittende houding 

haar en baard groeien Lichaam: haar, ongeknipt (ongeschoren) 

baard Lichaam: haar: baard 

baard groeien Lichaam: haar: baard: ongeknipt 

borstels Lichaam: haar: borstels (v. zwijn) 

handen Lichaam: hand 

Handlegging Lichaam: handgebaar: handlegging (bij eed) 

Heffen van de heildronk Lichaam: handgebaar: heffing van de heildronk (bij eed) 

ingewanden Lichaam: ingewand 

viscera Lichaam: ingewand: term: viscera (pl.) (L/R) 

neus Lichaam: neus 

 ogen [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: oog 

 oren [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: oor 

paardenstaart Lichaam: staart: paardenstaart 

rysserova Lichaam: staart: paardenstaart: term: rova, rysse- (‘met de 
paardenstaart’) (epith.) (Germ.) 

hanenveren Lichaam: veer: hanenveer 

voeten Lichaam: voet 

zwart Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

zonnestraal Licht en duisternis: licht, zon- (zonnestralen) 

nacht Licht en duisternis: nacht 

literatuur Literatuur 

Aeneïs Literatuur: Aeneïs (door Vergilius) (L/R) 

Anabasis Literatuur: Anabasis (door Xenophon) (Gr.) 

Bēowulf Literatuur: Bēowulf (Germ.) 

Flat. Literatuur: codex: Flateyjarbók (Flat.) (Germ.) 

geschiedenis van Gunnarr Helmingr Literatuur: codex: Flateyjarbók: Ögmundar þáttr dytts ok Gunnars 
helmings (sage) (Germ.) 

Ldn. Literatuur: codex: Landnámabók (Ldn.) (hs.) (Germ.) 

Caesar Literatuur: Commentarii de bello Gallico (door C.J. Caesar) (L/R) 

Conflictus Veris et Hiemis Literatuur: Conflictus Veris et Hiemis (ME gedicht) (L/R) 

De divinatione Literatuur: De divinatione (door Cicero) (L/R) 

Dialogorum de vita et miraculis patrum Literatuur: Dialogorum de vita et miraculis patrum Italicorum etc. 
(door Gregorius I) (L/R) 
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Dialogus Miraculorum I (1225) Literatuur: Dialogus Miraculorum I (door Caesarius van 
Heisterbach) (Germ.-L/R) 

Edda-liederen Literatuur: Edda, Poëtische (Germ.) 

Atlamál Literatuur: Edda, Poëtische: Atlamál: Droomstrofen (Germ.) 

Fm. Literatuur: Edda, Poëtische: Fáfnismál (Fm.) (Germ.) 

Grm. Literatuur: Edda, Poëtische: Grímnismál (Grm.) (Germ.) 
Tweede lied van Gudrun Literatuur: Edda, Poëtische: Guðrúnarkviða II (Germ.) 

Hárbarðsljóð Literatuur: Edda, Poëtische: Hárbarðsljóð (Germ.) 

Háv. Literatuur: Edda, Poëtische: Hávamál (Háv.) (Germ.) 
HHj. Literatuur: Edda, Poëtische: Helgakviða Hjörvarðssonar (HHj.) 

(Germ.) 
Ls. 11 Literatuur: Edda, Poëtische: Lokasenna (Ls.) (Germ.) 

Sigrdrífumál Literatuur: Edda, Poëtische: Sigrdrifumál (Sd.) (Germ.) 

Sd. Literatuur: Edda, Poëtische: Sigrdrifumál (Sd.) (Germ.) 

Skírnismál Literatuur: Edda, Poëtische: Skírnismál (Germ.) 

Fjölsvinsmál Literatuur: Edda, Poëtische: Svipdagsmál: Fjölsvinsmál (Fj., niet 
in Codex Regius) (Germ.) 

Vsp. Literatuur: Edda, Poëtische: Völuspá (Vsp.) (Germ.) 
Frank. doopgelofte Literatuur: Frankische doopgelofte (Germ.) 

Germania Literatuur: Germania = De origine et situ Germanorum (door 
Tacitus) (L/R) 

Tacitus Literatuur: Germania = De origine et situ Germanorum (door 
Tacitus) (L/R) 

Saxo Grammaticus Literatuur: Gesta Danorum (door Saxo Grammaticus) (L/R) 

Gesta regum Anglorum Literatuur: Gesta regum Anglorum (door William of Malmesbury) 
(Germ.) 

Jordanes Literatuur: Getica = De rebus Geticis (door Jordanes) (L/R) 

Hkr. Literatuur: Heimskringla (door Snorri Sturluson), uitgave AD 1900 
in 4 delen door Finnur Jónsson (Hkr.) (Germ.) 

jongere Óláfs saga Tryggvasonar Literatuur: Heimskringla: Óláfs saga Tryggvasonar (Germ.) 

Historia Brittonum door ‘Nennius’ Literatuur: Historia Brittonum (door ‘Nennius’) (L/R) 

Historia de gentibus septentrionalibus Literatuur: Historia de gentibus septentrionalibus (door Olaus 
Magnus) (L/R) 

Gregorius van Tours 4, 14 Literatuur: Historiae Francorum (door Gregorius van Tours) (L/R) 

koningslijst ‘Generatio regum’ Literatuur: koningslijst, Frankische: Generatio regum (Germ.) 

Kroniek van St. Truyen (1133) Literatuur: Kroniek van St. Truyen (1133) 

Γοτθικον Literatuur: lied: Γοτθικον (Byz.) 

Mahābhārata Literatuur: Mahābhārata (Ind.) 

Poenitentiale Literatuur: Poenitentiale (door Theodorus van Canterbury) (L/R) 

Rerum gestarum Saxonicarum libri tres Literatuur: Rerum gestarum Saxonicarum libri tres (door 
Widukind) (L/R) 

Saga-literatuur Literatuur: saga (sagaliteratuur) (alg.) (Germ.) 

Bjarnar saga Literatuur: saga: Bjarnar saga hítdælakappa (Germ.) 

Egs. Literatuur: saga: Egilssaga Skallagrímssonar (Egs.) (Germ.) 

Fær. Literatuur: saga: Færeyinga saga (Fær.) (Germ.) 

Fgr. Literatuur: saga: Fagrskinna (Fgr., verzameling saga’s) (Germ.) 
Fornmannasögur Literatuur: saga: Fornmanna sögur eptir gömlum handritum (door 

Egilsson, Rask, Rafn e.a.) (Fms., verzameling Konungasögur) 

(Germ.) 
Guta saga Literatuur: saga: Guta saga (Germ.) 

Hálfs saga Literatuur: saga: Hálfs saga ok Hálfsrekka (Hálf.) (Germ.) 
Hervarar saga ok Heiðreks Literatuur: saga: Hervarar saga ok Heiðreks (Germ.) 

Hrafnk. Literatuur: saga: Hrafnkels saga Freysgoða (Hrafnk.) (Germ.) 

Hrafnkels saga Freysgoða Literatuur: saga: Hrafnkels saga Freysgoða (Hrafnk.) (Germ.) 

Saga van Hrólfr kraki Literatuur: saga: Hrólfs saga kraka (Germ.) 

Ld. 48 Literatuur: saga: Laxdœla saga (Ld.) (Germ.) 

Njála Literatuur: saga: Njáls saga (Germ.) 
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Víga-Glúms saga Literatuur: saga: Víga-Glúms saga (Germ.) 

Germanisches Sakralkönigtum Literatuur: secundaire ~: Germanisches Sakralkönigtum (door Otto 
Höfler) 

Kultische Geheimbünde der Germanen Literatuur: secundaire ~: Kultische Geheimbünde der Germanen 
(door Otto Höfler) 

Skaldenpoëzie Literatuur: skaldenpoëzie (verzamelterm) (Germ.) 

Húsdrápa Literatuur: skaldenpoëzie: Húsdrápa (door Úlfr Uggason) (Germ.) 

Jómsvíkingadrápa Literatuur: skaldenpoëzie: Jómsvíkingadrápa (Germ.) 

Middeleeuwse balladen Literatuur: type: balladen, Europese middeleeuwse (Eur.) 

droomboeken. Literatuur: type: droomboeken, laat-Griekse (Gr.) 

Vita Lebuini antiqua Literatuur: Vita Lebuini antiqua (L/R) 

Plutarchus (Marius) Literatuur: Vita Marii (door Plutarchus) (L/R) 

Vita Ansgarii Literatuur: Vita S. Ansgarii (door Rimbert) (L/R) 

Vita Barbati Literatuur: Vita S. Barbati (L/R) 

Vita Willebrordi Literatuur: Vita S. Willebrordi (door Alcuin) (L/R) 

Vita Willehadi (welke laatste echter Literatuur: Vita S. Willehadi (door Ansgar) (L/R) 

capitulare (819) Literatuur: wet: Capitulare (819, niet gespecificeerd) (Chr.-L/R) 

Capitulare van Karel de Grote (779) Literatuur: wet: Capitulare Haristallense (779) (Chr.-L/R) 

Capitulare uit 884 van Karloman Literatuur: wet: capitulare: Karlomanni capitula apud Vernis 
palatium (884) (Chr.-L/R) 

Karlmanns uit 742) Literatuur: wet: capitulare: Karlomanni principis capitularia (742-
744) (Chr.-L/R) 

Indiculus Literatuur: wet: Capitularium (Indiculus superstitionum et 
paganiarum) (ca 743) (Chr.) 

Edictum Rothari Literatuur: wet: Edictum Rothari (Germ.) 

Leges Burgundionum Literatuur: wet: Leges Burgundionum (Germ.) 

Leges Liutprandi Literatuur: wet: Leges Liutprandi (Germ.) 

Lex Frisonum Literatuur: wet: Lex Frisonum (Germ.) 

Wídsíð Literatuur: Wídsíð (Germ.) 

Waarzegger Lot: lotsbepaler: lotenwerper 

hlýtta, hlýtja, hlýtare (oe.) Lot: lotsbepaler: lotenwerper: term: liozo, hliozari; hlýtta, 
hlýtja, hlýtare; tánhlýta, tánhlýtere (Germ.) 

liozo, hliozari (ohd.) Lot: lotsbepaler: lotenwerper: term: liozo, hliozari; hlýtta, 
hlýtja, hlýtare; tánhlýta, tánhlýtere (Germ.) 

tánhlýta, tánhlýtere (oe.) Lot: lotsbepaler: lotenwerper: term: liozo, hliozari; hlýtta, 
hlýtja, hlýtare; tánhlýta, tánhlýtere (Germ.) 

geritste tekens Lot: lotsteken 

tekens bij een ontmoeting Lot: lotsteken 

tekens te duiden Lot: lotsteken 

waarop tekens worden Lot: lotsteken 

tekens zijn geen runen Lot: lotsteken 

tekens zijn niet bekend Lot: lotsteken 

Lot (het voorwerp) Lot: lotsvoorwerp 

dobbelsteen Lot: lotsvoorwerp: dobbelsteen 

dobbelstenen Lot: lotsvoorwerp: dobbelsteen 

lot opneemt Lot: lotsvoorwerp: lotstokje 

lot(staafje) Lot: lotsvoorwerp: lotstokje 

 loten [voorafgegaan door een spatie] Lot: lotsvoorwerp: lotstokje 

lotstaafjes Lot: lotsvoorwerp: lotstokje 

Hlaut ‘offerbloed’, oorspr. ‘lot(staafje)’ Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: term: hlaut (oorspr. betekenis), 
hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos (plur.) 
(Germ.) 

blótspánn Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: term: hlaut (oorspr. betekenis), 
hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos (plur.) 
(Germ.) 

hlauttein Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: term: hlaut (oorspr. betekenis), 
hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos (plur.) 
(Germ.) 
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tán Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: term: hlaut (oorspr. betekenis), 
hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos (plur.) 
(Germ.) 

tenos Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: term: hlaut (oorspr. betekenis), 
hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos (plur.) 
(Germ.) 

speelborden van de vroegere goden Lot: lotsvoorwerp: speelbord: tafel van het lot 

noodlot Lot: noodlot (noodlotsmacht) 

noodlotsbepalende factor Lot: noodlot: onpersoonlijke noodlotsmacht 

Dobbelen als noodlotsbepalende factor Lot: noodlot: onpersoonlijke noodlotsmacht: dobbelen 

zwanger raakte, werd dit als een goed Lot: voorteken, goed: zwangerschap als – van een goede oogst 

 maan [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Maan 

maan, zon Maan 

maanjaren Maan 

volle maan Maan: maanfase: volle ~ 

versterking Macht en kracht: aspect: versterking 

versterkt Macht en kracht: aspect: versterking 

krachtdadigheid Macht en kracht: daadkracht (krachtdadigheid) 

donder geeft de aarde kracht Macht en kracht: donder, kracht van de 

chtonische machten Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad), macht 
van de 

geneeskrachtig Macht en kracht: genezende kracht (heilzaam) 

goddelijke machten Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze, 
bovennatuurlijke) macht 

macht van bovenmenselijke Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze, 
bovennatuurlijke) macht 

kracht Macht en kracht: kracht (sterk) 

groeikracht in de natuur Macht en kracht: leven der aarde, kracht van het verrijzende 
(planten- en dierenwereld) 

kracht van de natuur Macht en kracht: leven der aarde, kracht van het verrijzende 
(planten- en dierenwereld) 

kracht voor een nieuwe productie Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van 

krachten der vruchtbaarheid Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van 

machten der vruchtbaarheid Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van 

verering van de machten der Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van 

vruchtbaarheidsmachten Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van 

levenschenkende krachten Macht en kracht: levenbevestigende en –gevende kracht 

macht Macht en kracht: macht (alg.) 

Eiríkr heeft twee mogelijke Macht en kracht: macht: term: ríkr, ei- (‘de enig of eeuwig 
machtige’) (adj.) (persoonsnaam) (Germ.) 

mana Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana) 

macht van het woord en de eed Macht en kracht: magische kracht van het woord: eed- en 
gerechtsformule 

gave van Odin die de boeien van de sleur Macht en kracht: object: boeien, macht over de verbreking van de 

weerbaar Macht en kracht: wapens, ~ der (weerbaarheid) 

magisch Magie en mantiek: magie 

regenmagie Magie en mantiek: magie: doel: regen 

voor. De versterking Magie en mantiek: magie: doel: versterking van de zonnekracht 

om de vruchtbaarheid te bevorderen Magie en mantiek: magie: doel: versterking van levenskracht en 
groei 

vruchtbaarheidsbevordering Magie en mantiek: magie: doel: versterking van levenskracht en 
groei 

Magie door analogie Magie en mantiek: magie: methode: imitatieve of homeopatische 
magie 

zonnemagie Magie en mantiek: magie: type: zonnemagie 

in de toekomst te kunnen zien Magie en mantiek: mantiek 

orakel Magie en mantiek: mantiek 



Oud-Germaanse religie 

voorspelling Magie en mantiek: mantiek 

voorzagen Magie en mantiek: mantiek 

waarzeggerij Magie en mantiek: mantiek 

Dromen openbaren de toekomst Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van droom of visioen 
(vreemde waarneming) 

droom als orakel Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van droom of visioen 
(vreemde waarneming) 

godsgericht Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een godsoordeel 
zie ook tweekamp 

godsoordeel Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een godsoordeel 
zie ook tweekamp 

snuiven van een paard als orakel Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van het gedrag van dieren: gehinnik van paarden 
(paardenorakel) 

auguriis equorum Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van het gedrag van dieren: gehinnik van paarden 
(paardenorakel): term: augurium equorum (L/R) 

augurium Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van het gedrag van dieren: term: augurium (L/R) 

raven komen aangevlogen ten Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van het gedrag van dieren: vlucht en stemgeluid van 
vogels: term: auspicium = augurium = nl. vogelwichelarij (L/R) 

vlucht der vogels als orakel Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van het gedrag van dieren: vlucht en stemgeluid van 
vogels: term: auspicium = augurium = nl. vogelwichelarij (L/R) 

vlucht van vogels als orakel Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van het gedrag van dieren: vlucht en stemgeluid van 
vogels: term: auspicium = augurium = nl. vogelwichelarij (L/R) 

Stemmen der vogels als orakel Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van het gedrag van dieren: vlucht en stemgeluid van 
vogels: term: auspicium = augurium = nl. vogelwichelarij (L/R) 

voorspelling van krassende vogels Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van het gedrag van dieren: vlucht en stemgeluid van 
vogels: term: auspicium = augurium = nl. vogelwichelarij (L/R) 

waarschuwing door mezen Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van het gedrag van dieren: vlucht en stemgeluid van 
vogels: term: auspicium = augurium = nl. vogelwichelarij (L/R) 

drievoudige werping Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling: gooien van het lot (lotsorakel) 

Loten (de handeling) Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling: gooien van het lot (lotsorakel) 

lotsorakel Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling: gooien van het lot (lotsorakel) 

lotwerpen Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling: gooien van het lot (lotsorakel) 

werping van de loten Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling: gooien van het lot (lotsorakel) 

werpt driemaal het lot Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling: gooien van het lot (lotsorakel) 

wierp driemaal loten Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling: gooien van het lot (lotsorakel) 

crannchur Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling: gooien van het lot: term: crannchur (Kelt.) 

hléotan Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling: gooien van het lot: term: hljóta, hliozan, hléotan 
(Germ.) 

hliozan Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling: gooien van het lot: term: hljóta, hliozan, hléotan 
(Germ.) 
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hljóta Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling: gooien van het lot: term: hljóta, hliozan, hléotan 
(Germ.) 

beslisten door een zwaardduel de uitslag Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een tweekamp 
(bepaling van de zege in de oorlog) 

tweekamp als orakel Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een tweekamp 
(bepaling van de zege in de oorlog) 

krijgsgeschreeuw als orakel Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van krijgsgeschreeuw 
(bepaling van de zege in de oorlog) 

bordspel als orakel Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van zowel een 
technische handeling als een wedstrijd, het bord- en dobbelspel: 
werpen van de dobbelsteen (spelorakel) 

dobbelen Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van zowel een 
technische handeling als een wedstrijd, het bord- en dobbelspel: 
werpen van de dobbelsteen (spelorakel) 

door de worp geopenbaard Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van zowel een 
technische handeling als een wedstrijd, het bord- en dobbelspel: 
werpen van de dobbelsteen (spelorakel) 

magische zin tijdens de strijd Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van zowel een 
technische handeling als een wedstrijd, het bord- en dobbelspel: 
werpen van de dobbelsteen (spelorakel) 

Delphische lotsorakel Magie en mantiek: mantiek: spec.: Delphi, orakel van (Pythische 
Orakel)(Gr.) 

orakel van Delphi Magie en mantiek: mantiek: spec.: Delphi, orakel van (Pythische 
Orakel)(Gr.) 

mensen Mens 

sterveling Mens 

dorpelingen Mens: inwoner: dorpeling 

κωμος Mens: menigte: term: κωμος (Gr.) 

stam [+ spatie] Mens: volk (stam) 

stam; Mens: volk (stam) 

stam: Mens: volk (stam) 

zeven stammen Mens: volk (stam) 

stamoffer Mens: volk (stam) 

stamvader Mens: volk (stam) 

stamverbanden Mens: volk (stam) 

volk Mens: volk (stam) 

arctische volkeren Mens: volk, arctisch 

stamverbanden Mens: volk: stamverband (van div. stammen) 

gazze = kāzi Mens: volk: term: gazze = kāzi (Laps) 

kansa Mens: volk: term: kansa (Fins) 

dans Muziek en dans: dans (cultusdans) 

danste men rond de Waut Muziek en dans: dans, kring- (rei) 

kringdans Muziek en dans: dans, kring- (rei) 

reidans Muziek en dans: dans, kring- (rei) 

afsluitende dans Muziek en dans: dans, labyrintische 

labyrintische cultusdans Muziek en dans: dans, labyrintische 

labyrintische dans Muziek en dans: dans, labyrintische 

Troiae ludus Muziek en dans: dans, labyrintische: ‘Troiae ludus’ (‘spel van 
Troje’) (L/R) 

Windelbahntanz Muziek en dans: dans, labyrintische: ‘Windelbahntanz’ (Germ.) 

dans uit na de bevrijding Muziek en dans: dans, labyrintische: ‘γερανος-dans’ 
(‘kraanvogeldans’) (Gr.) 

Geranos-dans Muziek en dans: dans, labyrintische: ‘γερανος-dans’ 
(‘kraanvogeldans’) (Gr.) 

Kraanvogeldans Muziek en dans: dans, labyrintische: ‘γερανος-dans’ 
(‘kraanvogeldans’) (Gr.) 

Dans tussen man en vrouw op de akker Muziek en dans: dans, magische 
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wapendans Muziek en dans: dans, wapen- 

dans der Koureten Muziek en dans: dans, wapen-: dans der Cureten: term: πυρριχη 
(Gr.) 

πυρριχη Muziek en dans: dans, wapen-: dans der Cureten: term: πυρριχη 
(Gr.) 

dans van de Maruts Muziek en dans: dans, wapen-: dans van de Maruts (Ind.) 

dans van de Saliërs Muziek en dans: dans, wapen-: dans van de Saliërs (L/R) 

zwaarddans Muziek en dans: dans, wapen-: zwaarddans 

Sworddance Muziek en dans: dans, wapen-: zwaarddans: term: sworddance 
(Germ.) 

Steindanz of Adamsdanz Muziek en dans: dans: term: danz, Stein- (of Adams-) (naam van 
een labyrint) (Germ.) 

lācan Muziek en dans: dans: term: lācan, laikan (Germ.) 

laikan Muziek en dans: dans: term: lācan, laikan (Germ.) 

harp Muziek en dans: harp 

klok Muziek en dans: klok 

luren Muziek en dans: lure 

muziek Muziek en dans: muziek (muzikaal) 

muzikale Muziek en dans: muziek (muzikaal) 

mythe Mythe 

mythische Mythe 

der goden bij de begrafenis van Baldr Mythe: Baldr (Germ.) 

Mythe van Baldr Mythe: Baldr (Germ.) 

Doornroosje Mythe: Doornroosje (Germ.) (sprookje) 

mythe van Hainuwele Mythe: Hainuwele (Indon.) 

Indra tegen Vṛtra Mythe: Indra’s slachting van Vṛtra (Rg Veda) (Ind.)* 

geschiedenis van koning Aun Mythe: Koning Aun (Hkr.) (sage) (Germ.) 

sage van koning Aun Mythe: Koning Aun (Hkr.) (sage) (Germ.) 

mythe van koning Vikarrs dood Mythe: Koning Vikarrs dood (Germ.) 

mythe van Mannus Mythe: Mannus (Tacitus, Germ.) (Germ.) 
mythe van de Minotaurus Mythe: Minotaurus, De (Gr.) 

van Odins beproeving door het vuur Mythe: Odins beproeving door het vuur (Germ.) 
mythe van Odins zelfoffer Mythe: Odins zelfoffer (Háv.) (Germ.) 

Scēaf komt in een schip zonder roer Mythe: Scēaf of Scyld Scēfing (Germ.) 

Scyld Scēfing komt als een klein kind Mythe: Scēaf of Scyld Scēfing (Germ.) 

Thor tegen de reuzen Hrungnir en de Mythe: Thors slachting van Hrungnir (Germ.) 

mythe van Yama Mythe: Yama en Yami (Ind.) 

mythe van de geboorte van Zeus Mythe: Zeus’ geboorte (Gr.) 

motief van het weerwolfleven Mythologie: motief, mythologisch (mythologem) 

verandering van rietje in dodelijk wapen Mythologie: motief: schijnbaar ongevaarlijke band of strop e.d., 
die verandert in een dodelijk wapen 

geboren uit een appel Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte 
de goden en de schepping der wereld Mythologie: thema: scheppings~ (kosmogonische ~) en vroegste 

geschiedenis van de mens, ~ van de 

wereldschepping (vergelijk Mythologie: thema: scheppings~ (kosmogonische ~) en vroegste 
geschiedenis van de mens, ~ van de 

Thors avonturen Mythologie: Thor, ~ van (Germ.) 

etnogonische mythe Mythologie: type: etnogonische ~ (stamsage) 
Oorsprongsmythe Mythologie: type: oorsprongs~ (oertijd~) 

donder Natuurverschijnsel: donder (onweer) 

onweer Natuurverschijnsel: donder (onweer) 

wind, Natuurverschijnsel: wind (storm) 

offer Offer 

dísablót Offer: ~ aan de disen: term: dísablót (Germ.) 

feest van zijn vrouw Logadís Offer: ~ aan de disen: term: dísablót (Germ.) 

offer aan de dísir Offer: ~ aan de disen: term: dísablót (Germ.) 

bereid en een offer gebracht Offer: ~ aan de doden (dodenoffer) 
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aan de goden geofferd Offer: ~ aan de goden 

offer gebracht aan de goden Offer: ~ aan de goden 

Eriksoffer Offer: ~ aan Erik (Germ.) 

Offer van een oude os aan Freyr Offer: ~ aan Freyr (Germ.) 

Offer van het paard Freyfaxi aan Freyr Offer: ~ aan Freyr (Germ.) 

schijnoffer aan Odin Offer: ~ aan Odin (Germ.) 

Offer aan de godin Tamfana Offer: ~ aan Tamfana (Germ.) 

Offers aan Thor Offer: ~ aan Thor (Germ.) 

Offer van zilver aan þorgerðr hölgabrúðr Offer: ~ aan þorgerðr hölgabrúðr (Germ.) 

offergebruik Offer: asp.: offerhandeling 

overgoten Offer: asp.: offerhandeling: besprenkeling (van godenbeelden, 
tempelwanden en deelnemers) met bloed of water ed. 

schijnoffer Offer: kar.: schijnoffer 

Aśvamedha Offer: naam: ‘Aśvamedha’ (Ind.), Āśvamedhika (lit.) 

Bouphonia Offer: naam: ‘βουφονια’ (Gr.) 

offergave Offer: obj. (offergave) 

bloedig, heidens offer Offer: obj.: dierenoffer 

dierenoffer Offer: obj.: dierenoffer 

bokoffer Offer: obj.: dierenoffer: geitenoffer: bokoffer 

Offer van het paard Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer 

Offer van een oude os Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: ossenoffer 

hunsl Offer: obj.: dierenoffer: term: hunsl (Germ.) 

Offers van drie emmers bier Offer: obj.: drankoffer: bieroffer 

soma-offer Offer: obj.: drankoffer: soma-offer (somayajña) (Ind.) 
koningsoffer Offer: obj.: mensenoffer: koningsoffer 

bij de oogst zeker een offer Offer: obj.: oogstoffer 

oogstoffer Offer: obj.: oogstoffer 

lāc Offer: obj.: term: lāc (Germ.) 

Offer van zilver Offer: obj.: voorwerpen, ~ van (wijgeschenken) 

zelfoffer Offer: obj.: zelfoffer 

dorsoffer Offer: rel.: dors(vloer)offer 

stamoffer Offer: rel.: stamoffer 

zaaioffer Offer: rel.: zaaioffer 

miðsumarsblót Offer: term: blót, miðsumars- (‘midzomeroffer’) (Germ.) 

blóta Offer: term: blōtan, blóta (verb.) (Germ.) 

bluostar Offer: term: bluostar (nom. act.) (Germ.) 

bluostrum Offer: term: bluostar (nom. act.) (Germ.) 

gelt Offer: term: geld (gelt) (Germ.) 

gelton Offer: term: geld (gelt) (Germ.) 

germ. geld Offer: term: geld (gelt) (Germ.) 

husli Offer: term: husli (Germ.) 

eerste offer Offer: tijd: oeroffer aan het begin der schepping 

herfstoffer Offer: tijd: seizoensoffer: herfstoffer 

lenteoffer Offer: tijd: seizoensoffer: lenteoffer 

midwinteroffer Offer: tijd: seizoensoffer: midwinteroffer 

zomeroffer Offer: tijd: seizoensoffer: zomeroffer 

Chasse Arthur Overige IE termen: Chasse Arthur 

Chasse St. Hubert Overige IE termen: Chasse St. Hubert 

Hirpi Sorani Overige IE termen: Hirpi Sorani 

hirpus Overige IE termen: Hirpi Sorani 

Hellequin of Hennequin < germ. Herleke Overige IE termen: Mesnie Herlequin = Hellequin = Hennequin 

Soranus Overige IE termen: Soranus 

paard Paard 

heilige paarden Paard: heilige ~ 

Helljäger Paard: Helljäger (Wodan), ~ van (Germ.) 

witte paarden Paard: schimmel (wit ~) 

zonnepaarden Paard: zonnepaard 
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hof van keizer Paleis: zaal (hal, koningshof) 

koningshof Paleis: zaal (hal, koningshof) 

huisdeur Poort 

Dipylon Poort: loc.: Athene, ~ van: ‘Dipylon’ (Διπυλον) (Gr.) 

hiëratische Priester 

priester Priester 

priester die de cultusdans uitvoert Priester: functie: danspriester 

priesteres Priester: functie: priesteres 

Hirpi Priester: groep: ‘Hirpi Sorani’ (L/R) 

Saliërs Priester: groep: ‘Salii’ (Saliërs) (L/R) 

priesterschap Priester: priesterschap als ambt 

goðorð Priester: priesterschap: term: goðorð (Germ.) 

aan Soranus (de god van de berg Soracte) Priester: spec. god: Soranus-priester (L/R) 

Bisschop Priester: term: bisschop (Chr.) (rel. leider) 

goði Priester: term: gotinc, *goto, gudja, goði, gudija, kuþa (‘aan god 
toebehorende’) (Germ.) 

goði, die verbonden was aan de hof Priester: term: hofgoði (Germ.) (tempelpriester) 

Leikgoði Priester: term: leikgoði (Germ.) (danspriester) 

Pastoor Priester: term: pastoor (Chr.) 

Psychologische Psychologie 

wakend Psychologie: bewustzijn: stadium: waaktoestand 

dromen Psychologie: droom  

dromer Psychologie: droom  

droom Psychologie: droom  

njóta draum síns Psychologie: droom: term: njóta draum síns (verbale uitdrukking) 
(Germ.) 

trance Psychologie: extase 

extase Psychologie: extase (trance, roes, mystieke vervoering, staat van 
passie, uitzinnigheid) 

extatische Psychologie: extase (trance, roes, mystieke vervoering, staat van 
passie, uitzinnigheid) 

gegrepenheid Psychologie: extase (trance, roes, mystieke vervoering, staat van 
passie, uitzinnigheid) 

razernij Psychologie: extase (trance, roes, mystieke vervoering, staat van 
passie, uitzinnigheid) 

Berserkerwoede Psychologie: extase: term: ‘Berserkerwoede’ (Germ.) 

minni Psychologie: gedachte: herinnering: term: minni (Germ.) 

ziener- en dichtergave Psychologie: helderziendheid (zienergave, voorspellende gave) 

wek Psychologie: ontwaken (wekken) 

geestelijke wedergeboorte Psychologie: psychologische wedergeboorte 

slaapt Psychologie: slaap (slaper) 

slapen Psychologie: slaap (slaper) 

fantasie Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk, verzinsel) 

verzinsel Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk, verzinsel) 

lustratie Reiniging en verzorging: reiniging(srite), lustratie 

kathartische werking Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door het vuur 

vuur en springen er paarsgewijs doorheen Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door het vuur 

vee werd door het vuur gedreven Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door het vuur 

gebaad Reiniging en verzorging: wassing, bad 

godenbeeld gewassen Reiniging en verzorging: wassing, bad 

lustratiebad Reiniging en verzorging: wassing, bad 

reinigingsbad Reiniging en verzorging: wassing, bad 

Binnenleid Reis: begeleiden: binnenleiding 

betreding Reis: binnengaan 

binnendringen Reis: binnengaan 

cultusreis Reis: cultische traditionele goddelijke ~ 

Door het hele gebied van de zeven Reis: cultische traditionele goddelijke ~ 
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Eerst wordt de wagen gebruikt, dan het Reis: cultische traditionele goddelijke ~ 

loopt als overwinnaar Reis: cultische traditionele goddelijke ~ 

aankomst Reis: komst 

aangekomen Reis: komst: landen 

aangevaren Reis: komst: landen 

aanvaren Reis: komst: landen 

landing Reis: landen 

Bezoek Reis: ontmoeten (bezoeken) 

ontmoeting Reis: ontmoeten (bezoeken) 

 rijden [voorafgegaan door een spatie] Reis: rijden (berijden, rit) 

 rijdt [voorafgegaan door een spatie] Reis: rijden (berijden, rit) 

rondgereden Reis: rijden (berijden, rit) 

strarijden Reis: rijden: term: rijden, stra- (‘strandrijden’) (benaming voor 
de Wilde Jacht) (Germ.) 

Staffansritt Reis: rijden: term: ritt, Staffans- (‘Stefansrit’) (benaming voor de 
Wilde Jacht) (Germ.) 

Stefansrit Reis: rijden: term: ritt, Staffans- (‘Stefansrit’) (benaming voor de 
Wilde Jacht) (Germ.) 

Teruggekeerd Reis: terugkeer (terugvoeren) 

terugkeer Reis: terugkeer (terugvoeren) 

Terugvoering Reis: terugkeer (terugvoeren) 

vertrek Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten) 

aangevlogen Reis: vliegen 

uitvliegt Reis: vliegen 

 vlucht [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Reis: vliegen 

vluchten Reis: vluchten 

vinden hier de speelborden Reis: zoektocht: vinden (ontdekken) 

vindt de runen Reis: zoektocht: vinden (ontdekken) 

rondzwerft Reis: zwerven 

rondzwervende Reis: zwerven 

Zwervende Reis: zwerven 

geestenrit Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’ (Germ.) 

Wilde Jacht Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’ (Germ.) 

wilde rit Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’ (Germ.) 

Chasse Arthur Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: Chasse Arthur (Frankr.) 

Chasse St. Hubert Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: Chasse St. Hubert (Frankr.) 

oskoreidi Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: oskoreidi (Germ.) 

Staffansritt Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: Staffansritt = Stefansrit 
(Germ.) 

Stefansrit Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: Staffansritt = Stefansrit 
(Germ.) 

Stålesfærden Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: stålesferden (Germ.) 

strarijden Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: strarijden (Germ.) 

religie Religie 

Christelijk Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen 

Christendom Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen 

geloof Religie: geloof 

geloof in een geestenrit Religie: geloof in dodenscharen 

geloof in het woedende leger der doden Religie: geloof in dodenscharen 

geloof in het visionaire karakter van de Religie: geloof in het visionaire karakter van de droom 

alruingeloof Religie: geloof, alruin- 

heidendom Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

heidens Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

Oud-Germaanse religie Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

mysteriecultus Religie: type: mysteriegodsdienst 

totemistische Religie: type: totemisme (geloof in een relatie tussen mens en 
dier, en schijnbare dierverering) 
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met blote voeten door vuren liepen Religieus fenomeen: ascese: met blote voeten door vuren lopen 

zat ik tussen de vlammen Religieus fenomeen: ascese: verhitting tussen vuren 

in een antilopenvel naast het offervuur Religieus fenomeen: ascese: verhitting tussen vuren 

heilig Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal) 

sacraal Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal) 

þinghelgi Religieus fenomeen: heiligheid van plaats: term: helgi, 
þing- (‘heiligheid van het ding’ of de ‘dingvrede’) (Germ.) 

godsvrede Religieus fenomeen: heiligheid van tijd (periodieke heiligheid) 

gewijd Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding) 

wijdt het paard Freyfaxi aan Freyr Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding) 

zegenen Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding) 

ter dood te wijden Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding ter dood 

ginnheilög Religieus fenomeen: heiligheid: term: heilagr, ginn- (‘zeer heilig’) 
(adj.) (epith.) (Germ.) 

negenjaarlijkse vervanging van de Religieus fenomeen: negenjaarlijkse vervanging van de koning als 
vertegenwoordiger van de god van de oogst 

wisseling van de sacrale koningen Religieus fenomeen: negenjaarlijkse vervanging van de koning als 
vertegenwoordiger van de god van de oogst 

profaan Religieus fenomeen: profaniteit (wereldlijk) 

profane Religieus fenomeen: profaniteit (wereldlijk) 

heilige voorwerpen Religieus voorwerp 

altaar Religieus voorwerp: altaar 

hūsl Religieus voorwerp: altaar: term: hūsl (Germ.) 

blótspánn Religieus voorwerp: bloedsprenkelkwast: term: blótspánn (Germ.) 

rite Rite 

ritueel Rite 

rituele Rite 

uitvaart van de dode Rite: behandeling van de dode (dodenritueel) 

begrafenis Rite: behandeling van de dode: begrafenis (van lijk of as) 

Behandeling van het gedode dier Rite: behandeling van het dode dier 

gedode dier te vullen met stro of Rite: behandeling van het dode dier: vullen met stro e.d. en 
opzetten 

huiselijk offer Rite: huisritueel (private cultus) 

huiselijke (locale) feesten Rite: huisritueel (private cultus) 

Niet-periodieke private offers Rite: huisritueel (private cultus) 

inwijdingsrite Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding) 

wijdt zijn leerling Höttr in Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding) 

initiatierite Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding) 

koning gekozen Rite: initiatierite: kroningsrite (tot koning verheffen) 

kroning Rite: initiatierite: kroningsrite (tot koning verheffen) 

dīkṣā Rite: initiatierite: term: dīkṣā (Ind.) 

rite van de dood en Rite: koningsrite: rituele dood en wederopstanding van de god-
koning (Eg.) 

mannenwijding, een initiatierite Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding 

Opneming in de hanzefactorij in Bergen Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding 

jongelingen die d.m.v. een initiatierite Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding 

Inwijding in de mannenbond Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding 

initiatiegebruiken van de mannenbond Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding 

initiatierite voor de mannenbond Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding 

initiatierite die bestond in de bestrijding Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
bestrijding van een imitatiemonster 

gerookt en geslagen Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
beproevingen 

initiatieproef Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
beproevingen 

lijden aan honger, dorst en pijn Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
beproevingen 
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nieuweling wordt opgehangen Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
beproevingen 

Op een huid gejonast Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
beproevingen 

verwond door een speer en krijgt geen Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
beproevingen 

tussen twee vuren opgehangen Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 

beproevingen door vuur 
initiatieproef is militair van aard Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 

beproevingen door strijd 

in een antilopenvel naast het offervuur Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 

beproevingen door vuur 
liepen door vuur Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 

beproevingen door vuur 
vuur in initiatieriten Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 

beproevingen door vuur 

vuurproef Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 

beproevingen door vuur 
krachtproef als initiatierite Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 

beproevingen door kracht 

wijdt zijn leerling Höttr in in het gevolg Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
beproevingen door kracht 

inwijding in de geheimen van de stam Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
inwijding in de geheimen van de stam en onderricht 

krijgt hij de mededrank Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
inwijding in de geheimen van de stam en onderricht 

leert de zoon van Bölþorr (of Bölþorn) Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
inwijding in de geheimen van de stam en onderricht 

vindt de runen en leert de toverliederen Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
inwijding in de geheimen van de stam en onderricht 

wijsheid verwerven, nl. de kennis van Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
inwijding in de geheimen van de stam en onderricht 

runen, die hij schreeuwend oppakt Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
inwijding in de geheimen van de stam en onderricht 

mythische oerinitiatie Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
mythische oerinitiatie 

Odins zelfoffer als mythische oerinitiatie Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
mythische oerinitiatie: Odins zelfoffer (Germ.) 

Opneming in de gemeenschap van de Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
opneming in de gemeenschap van de vooroudergeesten 

schijndood Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
symbolische dood en wederopstanding 

betreding van de wereld der doden Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
symbolische dood en wederopstanding 

geestelijke wedergeboorte Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
symbolische dood en wederopstanding 

groeit en wordt wijs Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
symbolische dood en wederopstanding 

dagen lang aan een boom als zelfoffer Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
symbolische dood en wederopstanding 

Initiatieriten met schijndood als kenmerk Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
symbolische dood en wederopstanding 

keert door de dood terug in het leven Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
symbolische dood en wederopstanding 

schijndood Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
symbolische dood en wederopstanding 

Wedergeboorte en inwijding Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
symbolische dood en wederopstanding 
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Terugvoering naar de profane wereld Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
terugvoering naar de oude, profane wereld 

verlening van een nieuwe naam Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
verlening van een nieuwe naam 

krijgers weerbaar gemaakt Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
wapenreiking (weerbaar maken) 

initiant wordt gescheiden van zijn oude Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
wegvoering uit de oude, profane wereld 

handelingen behoren Rite: rituele handeling (cultushandeling, religieuze handeling) 

verschillende handelingen Rite: rituele handeling (cultushandeling, religieuze handeling) 

religieuze handeling Rite: rituele handeling (cultushandeling, religieuze handeling) 

Handlegging op de borstels van het zwijn Rite: rituele handeling: eedshandeling (aanraking van de eedring, 
offerdier of lichaamsdeel) 

richtte de ogen ten hemel Rite: rituele handeling: ogen ten hemel richten (bij een gebed) 

Op een huid gejonast Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin 
hullen 

wakend in een antilopenvel Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin 
hullen 

gekleed in dierenvellen Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin 
hullen 

gekleed in een zwart schapenvel Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin 
hullen 

sacrament Rite: rituele handeling: sacrament (heilige levenshandeling, 
sacramentaliteit) 

cultusmaaltijd Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal, 
cultisch feestmaal, gastmaal) 

gastmalen Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal, 
cultisch feestmaal, gastmaal) 

gemeenschappelijke maaltijd Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal, 
cultisch feestmaal, gastmaal) 

offermaaltijd Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal, 
cultisch feestmaal, gastmaal) 

cultische feestmalen Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal, 
cultisch feestmaal, gastmaal) 

gastmaal Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal, 
cultisch feestmaal, gastmaal) 

avondmaal Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: avondmaal (Chr.) 

hūsl Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: avondmaal: term: 
hūsl (Chr.-Germ.) 

dodenmaal Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: dodenmaal 
(erfmaal) 

erfmaal Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: dodenmaal 
(erfmaal) 

convivia Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: convivium 
(L/R) 

germ. geld Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: geld (gildi) 
(Germ.) 

gildi Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: geld (gildi) 
(Germ.) 

veizlur Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: veizla 
(Germ.) 

gildi Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: veizla: gildi 
(Germ.) 

hvirfingsdrykkjar Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: veizla: 
hvirfingsdrykkja (Germ.) 

vinaboð Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: veizla: 
vinaboð (Germ.) 

boerengebruiken Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte) 
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gebruiken Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte) 

praktijken Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte) 

volksgebruik Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte) 

bierzede Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte) 

Christelijk gebruik Rite: volksgebruik, Christelijk 

jaarvuurgebruik Rite: volksgebruik: jaarvuurgebruik 

Idem tijdens Jul-avond Rite: volksgebruik: jaarvuurgebruik: naar beneden rollen van 
brandende wielen 

rollen van het rad tijdens Kerst Rite: volksgebruik: jaarvuurgebruik: naar beneden rollen van 
brandende wielen 

rollen van het vuurrad Rite: volksgebruik: jaarvuurgebruik: naar beneden rollen van 
brandende wielen 

meibruidspaargebruik Rite: volksgebruik: lentefeestgebruik: meibruidspaargebruik 

meileen Rite: volksgebruik: lentefeestgebruik: meibruidspaargebruik: 
meileen 

gadebassen of gadelam Rite: volksgebruik: lentefeestgebruik: meibruidspaargebruik: 
meileen: term: gadebassen of gadelam (Germ.) 

graskoning als meigebruik Rite: volksgebruik: lentefeestgebruik: meispel van de graskoning 

spel de strijd tussen twee groepen te Rite: volksgebruik: lentefeestgebruik: meispel van de strijd tussen 
zomer en winter 

strijd tussen zomer en winter als Rite: volksgebruik: lentefeestgebruik: meispel van de strijd tussen 
zomer en winter 

tonnenslaan Rite: volksgebruik: lentefeestgebruik: tonnenslaan 

midwintergebruiken Rite: volksgebruik: midwintergebruik 

oogstgebruiken Rite: volksgebruik: oogstgebruik 

laatste (deel van de oogst) blijft Rite: volksgebruik: oogstgebruik: behandeling van de laatste 
opbrengst (onaangeroerd laten) 

laatste schoof Rite: volksgebruik: oogstgebruik: behandeling van de laatste 
opbrengst: behandeling van de laatste schoof (schoofgebruik) 

schoofgebruiken Rite: volksgebruik: oogstgebruik: behandeling van de laatste 
opbrengst: behandeling van de laatste schoof (schoofgebruik) 

ölsiðr Rite: volksgebruik: term: siðr, öl- (‘bierzede’) (naam voor een 
bierdrinkwedstrijd) (Germ.) 

vegetatieriten Rite: vruchtbaarheidsrite: landbouwrite (vegetatierite) 

rituele coïtus van een menselijk paar op Rite: vruchtbaarheidsrite: landbouwrite (vegetatierite) 

en het opnieuw ontsteken van de vuren Rite: vuurritueel: ontsteking van het vuur (Germ.) 

doven en het opnieuw ontsteken van de Rite: vuurritueel: uitdoving van het vuur (Germ.) 

zonnerite Rite: zonnerite 

runderen Rund 

koe Rund: koe 

 os [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Rund: stier: os 

Brahman ‘offerhymne’ Sansk. termen: Brahman 

pāśa(ka) ‘boei’ Sansk. termen: pāśa = -pāśaka 

Pitṛyāna ‘de weg der Vaderen’ Sansk. termen: pitṛyāna 

schepping Schepping 

wereld en de mensheid te scheppen Schepping: antropogenie (mens, ~ van de) 

herschapen Schepping: herschepping (nieuwe ordening of ~) 

schepping der wereld Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

wereld en de mensheid te scheppen Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

wereldschepping Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

schepping van de voedselgewassen Schepping: levensmiddelen, ~ van de 

fallus Seksualiteit: fallus 

völsi Seksualiteit: fallus: term: völsi (tevens naam van een goddelijke 
stamvader) (Germ.) 

liefdesscène Seksualiteit: geslachtsdaad (seks. vereniging, liefdesspel, paring) 

bloedschande Seksualiteit: incest (bloedschande) 

Orgiastische Seksualiteit: orgie (losbandigheid) 
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Erotische Seksualiteit: sensualiteit, zinnelijkheid, erotiek 

zwanger Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

genoot Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de 
gemeenschap 

collega Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de 
gemeenschap 

deelgenomen Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de 
gemeenschap 

deelnemer Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de 
gemeenschap 

wiens leden Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de 
gemeenschap 

zijn leden Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de 
gemeenschap 

opgenomen wordt Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de 
gemeenschap 

toegang krijgen Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de 
gemeenschap 

kaaza Sociologie: deelneming: term: kaaza (nom. ag.) (Est.) 

kilta Sociologie: deelneming: term: kilta (‘gildegenoot’) (runeninscr.) 
(Germ.) 

gemeenschap Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap) 

gezelschap Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap) 

schaar Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap) 

schare Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap) 

gazze = kāzi Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap): term: gazze = kāzi 
(Laps) 

hansa ‘schaar, cohort’ Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap): term: hansa 
(Germ.) 

hōs ‘schaar, gevolg’ Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap): term: hōs (Germ.) 

kansa Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap): term: kansa (Fins) 

handelsgenootschap Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep 

d. Hansa Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: ‘Hansa’ (hanze) 
(Germ.) 

heidense gilde Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: gilde, heidens 
(Germ.) 

geldoniae Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: gilde, heidens: 
term: geldonia (Germ.-L/R) 

gildi Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: gilde, heidens: 
term: gildi (Germ.) 

gilden onder Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: gilde, 
middeleeuws-christelijk (Germ.) 

ME gilde Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: gilde, 
middeleeuws-christelijk (Germ.) 

Noord-Germaanse gilden Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: gilde, 
middeleeuws-christelijk (Germ.) 

organisatie op basis van een Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: gilde, 
middeleeuws-christelijk (Germ.) 

Zuid-Germaanse gilden Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: gilde, 
middeleeuws-christelijk (Germ.) 

Miklagildi Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: gilde, 
middeleeuws-christelijk: ‘Miklagildi’ (Chr.-Germ.) 

gildi Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: gilde, 
middeleeuws-christelijk: term: gildi (Germ.) 

hanze Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: term: hansa 
(hanze) (Germ.) 

dodenleger Sociologie: gemeenschap van geesten (geestenleger, dodenschare) 

geestenlegers Sociologie: gemeenschap van geesten (geestenleger, dodenschare) 
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gemeenschap der voorouders Sociologie: gemeenschap van geesten (geestenleger, dodenschare) 

gemeenschap van de vooroudergeesten Sociologie: gemeenschap van geesten (geestenleger, dodenschare) 

leger der doden Sociologie: gemeenschap van geesten (geestenleger, dodenschare) 

leger der gestorven voorouders Sociologie: gemeenschap van geesten (geestenleger, dodenschare) 

Zwervende en strijdende dodengeesten Sociologie: gemeenschap van geesten (geestenleger, dodenschare) 

menigte dodengeesten Sociologie: gemeenschap van geesten (geestenleger, dodenschare) 

das wütende Heer Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Das wütende Heer’ (‘het 
woedende leger’) (Germ.) 

Einherjar Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Einherjar’ (Germ.) 

Harërs Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Hariërs’ (Harii) 
(volksnaam) (Germ.) 

La Mesnie Herlequin, Hellequin of Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Mesnie Herlequin’, ‘M. 
Hellequin’, ‘M. Hennequin’, ‘familia Herlequini’, ‘f. Herlechini’ 
(Frankr.) 

Wuotes her of Wutanes her Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Wuotes her’ of ‘Wutanes 
her’ (Germ.) 

schare van Hekate Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘κωμος Έκατης’ (‘schare 
van Hekate’) (Gr.) 

κωμος Έκατης Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘κωμος Έκατης’ (‘schare 
van Hekate’) (Gr.) 

woedende leger Sociologie: gemeenschap van geesten: das wütende Heer (‘het 
woedende leger’) (Germ.) 

exercitus feralis Sociologie: gemeenschap van geesten: term: exercitus feralis 
(Germ.) 

bonden met een streng ritueel Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap 

geheim genootschap Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap 

esoterisch genootschap Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap 

geheime genootschappen Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap 

zijn gevolg Sociologie: gemeenschap van het gevolg 

gevolg’ Sociologie: gemeenschap van het gevolg 

gevolg van jongelingen Sociologie: gemeenschap van het gevolg 

gevolg van de koning Sociologie: gemeenschap van het gevolg 

koningsgevolg Sociologie: gemeenschap van het gevolg 

gevolg van mannen Sociologie: gemeenschap van het gevolg 

comitatus Sociologie: gemeenschap van het gevolg: term: comitatus (L/R) 

hōs ‘schaar, gevolg’ Sociologie: gemeenschap van het gevolg: term: hōs (Germ.) 

uitgelezen krijgers Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia) 

cultusgemeenschap der krijgers Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia) 

krijgersbond Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia) 

leger Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia) 

militair Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia) 

cohort Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia) 

Berserkers Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Berserkir’ (Germ.) 

Berserkir Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Berserkir’ (Germ.) 

Hjaðningar Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Hjaðningar’ (Germ.) 

Hōcingas Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Hōcingas’ (Germ.) 

Ulfheðnar Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Úlfheðnir’ (‘wolfshuidigen’) 
(Germ.) 

exercitus Sociologie: gemeenschap, militaire: term: exercitus (L/R) 

hansa ‘schaar, cohort’ Sociologie: gemeenschap, militaire: term: hansa (Germ.) 

cultische gemeenschap Sociologie: gemeenschap, religieuze 

cultusgemeenschap Sociologie: gemeenschap, religieuze 

amfictyonieën Sociologie: gemeenschap, religieuze: amfictyonie (cultusgem. van 
verscheidene volken) 

mannenbond Sociologie: gemeenschap, religieuze: mannenbond, Germaanse 
(Odinische en latere) (Germ.) 

Perchten Sociologie: gemeenschap, religieuze: mannenbond, Germaanse: 
‘Perchten’ (Germ.) 
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Jolessveinar Sociologie: gemeenschap, religieuze: mannenbond: ‘Jólasveinar’ = 
mod. ‘Jolessveinar’ (pl.) (Germ.) 

germ. geld Sociologie: gemeenschap, religieuze: term: geld (gildi) (Germ.) 

hansa Sociologie: gemeenschap, religieuze: term: hansa (Germ.) 

maatschappij Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal) 

samenleving Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal) 

sociaal Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal) 

band versterkt Sociologie: relatie, menselijke 

inheemse verhoudingen Sociologie: relatie, menselijke 

tussen de gever en de ontvanger Sociologie: relatie, religieuze 

sociale chaos Sociologie: sociale chaos of sacrale vrijheid 

 stok [voorafgegaan door een spatie] Staf: stok 

steen Steen 

stenen Steen 

richten een steen op Steen: heilige opgerichte ~: runensteen (ook liggend) (Germ.) 

Inscriptie van Bjälbo (Östergötland) Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Bjälbo (Zw.) 

U 379 Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Sigtuna (Kyrkogården-
runesteen U 379 bij de Mariakerk) (Zw.) 

steenkring Steen: heilige opgerichte ~: steenkring 

stenen die binnen een cirkel Steen: heilige opgerichte ~: steenkring 

labyrint Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint (cultuslabyrint) 

Steindanz of Adamsdanz Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint: ‘Steindanz’ of 
‘Adamsdanz’ (Germ.) 

Windelbahn Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint: ‘Windelbahn’ 
(Germ.) 

labyrint van Minos Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint: Minos of de 
Minotaurus, - van (Gr.) 

labyrint van Visby Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint: term: Trojaburg 
te Visby (Zw.) 

(vgl. de Trojaburg Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint: term: Trojaburg 
te Visby (Zw.) 

Trojaburg Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint: term: Trojaburg 
(Germ.) 

vijand Strijd en vrede: antagonisme 

monster Strijd en vrede: antagonisme: monster 

bedreigend Strijd en vrede: bedreiging (dreigen) 

bescherming Strijd en vrede: beschermen 

hoeden Strijd en vrede: beschermen 

toevlucht Strijd en vrede: beschermen 

verdedigen Strijd en vrede: beschermen 

beet Strijd en vrede: bijten 

bijt Strijd en vrede: bijten 
beet men in de randen van de schilden Strijd en vrede: bijten in de rand van het schild tijdens de 

krijgsroep 
Man die in zijn schild bijt Strijd en vrede: bijten in de rand van het schild tijdens de 

krijgsroep 
ok beit í skjöld sinn Strijd en vrede: bijten in de rand van het schild tijdens de 

krijgsroep 
gedreven Strijd en vrede: drijven 

gedwongen Strijd en vrede: dwingen 
verovering Strijd en vrede: inval (verovering) 

overwinning Strijd en vrede: overwinning 

zege, Strijd en vrede: overwinning 

overwinning van het heil van de wasdom Strijd en vrede: overwinning op de dood 

til sigrs Strijd en vrede: overwinning: term: sigr (Germ.) 

verzet Strijd en vrede: rebellie (opstand, verzet) 

competitie Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie) 
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eindgevecht Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

oorlog Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

streden Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

strijd Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

vecht Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

veldslag Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

eigen strijd tegen de demonen Strijd en vrede: strijd tussen mensen en goden enerzijds en 
demonen anderzijds 

tussen de vruchtbaarheidsdemonen Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

strijd tussen zomer en winter Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

groep bruine en een groep witte vrouwen Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

kosmische strijd Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

kosmologisch contrast weer (twee Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

strijd tussen goden en demonen Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

twee mannen die naar het ding rijden Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

Strijd tussen twee groepen (zomer en Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, 
zomer en winter) 

schijnstrijd Strijd en vrede: strijd, schijn- (schijngevecht) 

strijd tegen een onecht monster Strijd en vrede: strijd, schijn- (schijngevecht) 

streden een Ariër en een Śūdra Strijd en vrede: strijd, wed- 

bottenwerpen Strijd en vrede: strijd, wed-: bottenwerpen 

knútukast Strijd en vrede: strijd, wed-: bottenwerpen: term: knútukast 
(Germ.) 

bierzede Strijd en vrede: strijd, wed-: drinkwedstrijd: term: ölsiðr 
(bierzede) (Germ.) 

ölsiðr Strijd en vrede: strijd, wed-: drinkwedstrijd: term: ölsiðr 
(bierzede) (Germ.) 

paardenwedren Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren 

wedren Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren 

Heraia-feest in Argos Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren tussen mensen of goden: 
‘Heraia’ (Gr.) 

Zwemwedstrijd Strijd en vrede: strijd, wed-: zwemwedstrijd 

meet zich met Strijd en vrede: strijd, woorden- 

Männervergleich Strijd en vrede: strijd, woorden-: kappmæli: mannjafnaðr 
(mannenvergelijking,  Männervergleich) (Germ.) 

mannjafnaðr Strijd en vrede: strijd, woorden-: kappmæli: mannjafnaðr 
(mannenvergelijking,  Männervergleich) (Germ.) 

kappmæli Strijd en vrede: strijd, woorden-: term: kappmæli (Germ.) 

mannenvergelijking Strijd en vrede: strijd, woorden-: term: kappmæli: mannjafnaðr 
(mannenvergelijking,  Männervergleich) (Germ.) 

tweekamp Strijd en vrede: strijd: tweekamp 

oorlogstweekamp Strijd en vrede: strijd: tweekamp, oorlogs- 

sacraal-gerechtelijke tweekamp Strijd en vrede: strijd: tweekamp, sacraal-gerechtelijke 

hólmgang Strijd en vrede: strijd: tweekamp: holmgang (Germ.) 

zwaardduel Strijd en vrede: strijd: tweekamp: zwaardduel 

verwond Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper) 

uitgedaagd Strijd en vrede: uitdagen 

vrede Strijd en vrede: vrede 

friðar Strijd en vrede: vrede: term: friðr (Germ.) 

vriend Strijd en vrede: vriendschap 

symbolisch Symboliek 
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zinnebeelden Symboliek 

teken van onderwerping Symboliek: armring of halster bij krijgers als symbool (teken) dat 
de drager nog geen vijand gedood heeft; tevens symbool van 
onderwerping en van schande 

Ítrek Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ítrekr’ (Germ.) 

Ítreksjóð ‘nageslacht van Odin’ Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ítreksjóð’ (Germ.) 
Jólnir Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Jólnir’ (Germ.) 

Loga dís Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Loga dís’ (Germ.) 

Yggjar feng Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Yggjar feng’ (Germ.) 

jötnaheiti Symboliek: beeldspraak: metafoor: heiti, jötna- (h. voor een reus) 
(Germ.) 

kenningen Symboliek: beeldspraak: metonymia: term: kenning (Germ.) 

als belofte voor de lente Symboliek: boom [kerst] als symbool van de belofte voor de lente 

gesymboliseerd door de meiboom Symboliek: boom [mei] als symbool van de kracht van de natuur 
(groei) 

Bordspel als weergave van een Symboliek: bordspel als symbool van de kosmische strijd 

(de Ítrekstafl) weergegeven Symboliek: bordspel als symbool van de kosmische strijd 

cultusdans drukt de verwerving van een Symboliek: dans [labyrintische] als symbool van de verwerving van 
de aardbruid of de godin des doods door de zonnegod 

cultusdans is dan voornamelijk een Symboliek: dans [labyrintische] als symbool van de verwerving van 
de aardbruid of de godin des doods door de zonnegod 

dobbelstenen zijn de ‘boeien’ van het Symboliek: dobbelsteen als symbool van de boei van het noodlot 
dat door de worp geopenbaard wordt 

kerstpap en kerstbier Symboliek: kerstpap en kerstbier als symbool van de goede oogst 

labyrint het symbool van de Symboliek: labyrint als het symbool van de schoot van Moeder 
Aarde en het dodenrijk 

laatst gesneden schoof Symboliek: schoof [laatst gesneden] als symbool van de goede 
oogst 

Symbolen van de oogst Symboliek: symboliek van de oogst 

paringssymbool Symboliek: symboliek van de seksualiteit 

vruchtbaarheidssymbool Symboliek: symboliek van de vruchtbaarheid 

De twee koeien Symboliek: symboliek van het dier: koesymboliek 

huis- of sibbeteken Symboliek: teken, huis- 

kruis [+ spatie] Symboliek: teken, kruis- 

huis- of sibbeteken Symboliek: teken, sibbe- 

symbolische tekens Symboliek: teken: figuursymbool (symboolteken) 

wit, rond vel Symboliek: vel [dieren-] als symbool van de zon 

bevel Taal: bevel (machtswoord) 

epische Taal: epiek 

heldenliederen Taal: epiek: epos (heldendicht) 

heldensagen Taal: epiek: sage, helden- (heroën-) 

vertelstof Taal: epiek: verhaal (vertelling) 

romanliteratuur Taal: epiek: verhaal: romanliteratuur 

 bad [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Taal: gebed (aanroeping, invocatie) 

gebed Taal: gebed (aanroeping, invocatie) 

Brahman Taal: gebed: term: brahman (Ind.) 

dialogen Taal: gesprek (dialoog) 

gesprek tussen zomer en winter Taal: gesprek (dialoog) 

lied [+ spatie] Taal: lied (zang, cultuslied) 

lied, Taal: lied (zang, cultuslied) 

lied: Taal: lied (zang, cultuslied) 

lied. Taal: lied (zang, cultuslied) 

liederen Taal: lied (zang, cultuslied) 

hymne Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied, gebedshymne) 

goden geprezen Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied, gebedshymne) 

godenhymne Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied, gebedshymne) 

loflied Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied, gebedshymne) 
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offerhymne Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied, gebedshymne) 

lofliederen voor een dís Taal: lied, lof-; ter ere van een dís (Germ.) 

lofliederen ter ere van Hercules Taal: lied, lof-; ter ere van Hercules (Donar) (Germ.) 

lofliederen op Thor Taal: lied, lof-; ter ere van Thor (Germ.) 

toverliederen Taal: lied, tover- 

fimbulljóð Taal: lied, tover-: term: ljóð, fimbul- (‘machtig lied’) (Germ.) 

leih Taal: lied: term: leih (Germ.) 

koningslijst Taal: lijst, konings- 

spreekt zijn cultusnamen uit Taal: litanie (gebed of lied) 

eerbetoon Taal: lofprijzing 

loflied op de mensen Taal: lofprijzing 

prijsliederen Taal: lofprijzing 

Kroningsliederen Taal: lofprijzing: kroningslied 

Benaming Taal: naam 

naam Taal: naam 

namen Taal: naam 

godennaam Taal: naam, goden- (theofoor) 

godennamen Taal: naam, goden- (theofoor) 
titel Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

bijnaam Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

cultusnamen Taal: naam, persoons-: bijnaam: cultische naam 

patronymische Taal: naam, persoons-: patronymicum 

plaatsnamen Taal: naam, plaats- (toponiem) 

Leikvin en Leikvang zijn wel cultisch Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische - 

reuzennaam Taal: naam, reuzen- 

dierennamen Taal: naam, theriofore 

theriomorfe namen Taal: naam, theriofore 

naam van het eigen volk Taal: naam, volks- 

Gemeenschappen met theriomorfe Taal: naam, volks-; met verwijzing naar dieren 

voorstellingen bij volksnamen Taal: naam, volks-; met verwijzing naar voorouderdieren (totems) 

overlevering Taal: overlevering 

dichtkunst Taal: poëzie (dichtkunst) 

gedicht Taal: poëzie (dichtkunst) 

Poëzie Taal: poëzie (dichtkunst) 

mythenpoëzie Taal: poëzie, religieuze (godengedichten) 

balladen Taal: poëzie: ballade 

Yggjar feng Taal: poëzie: term: ‘Yggjar feng’ (‘buit van Yggr (= Odin)’) 
(kenning) (Germ.) 

Bragr Taal: poëzie: term: bragr (Germ.) 

toppen van het Oud-Germaanse vers Taal: rijm: alliteratie 

assonanties Taal: rijm: assonantie 

hendingar Taal: rijm: assonantie: term: hending (Germ.) 

scène Taal: scène 

schreeuwend Taal: schreeuw 

spreuk Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -) 

toverspreuk Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -) 

til árbótar Taal: spreuk: frase: ‘til árbótar’ (Germ.) 

til árs ok friðar Taal: spreuk: frase: ‘til árs ok friðar’ (Germ.) 

til árs Taal: spreuk: frase: ‘til árs ok friðar’ (Germ.) 

til friðar ok vetrarfars góðs Taal: spreuk: frase: ‘til friðar ok vetrarfars góðs’ (Germ.) 

til gróðrar Taal: spreuk: frase: ‘til gróðrar’ (Germ.) 

til sigrs Taal: spreuk: frase: ‘til sigrs’ (Germ.) 

ανειλε ό θεος Taal: spreuk: frase: ‘ανειλε ό θεος’ (Gr.) 

galdr Taal: spreuk: term: galdr (Germ.) 

droomboeken Taal: tekst over uitleg van dromen (droomboek) 

Inscriptie van Bjälbo Taal: tekst: inscriptie 

scheldrede Taal: toespraak: scheldrede 
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τουλ τουλ (‘jul, jul’?) Taal: uitroep: ‘τουλ τουλ’ (Germ.-Gr.) 

heilroep Taal: uitroep: heilroep 

krijgsgeschreeuw Taal: uitroep: krijgsroep 

krijgsroepen Taal: uitroep: krijgsroep 

schreeuwen beet men in de randen Taal: uitroep: krijgsroep 
fram fram bóandmenn Taal: uitroep: krijgsroep: ‘fram fram bóandmenn’ (Germ.) 

fram fram Kristimenn, krossmenn Taal: uitroep: krijgsroep: ‘fram fram Kristimenn, krossmenn, 
konungsmenn’ (Germ.-Chr.) 

tók at grenja illiliga Taal: uitroep: krijgsroep: grenja ‘brullen’ (Germ.) 
Roepen van de naam van het eigen volk Taal: uitroep: krijgsroep: naam van het eigen volk 

barditus Taal: uitroep: krijgsroep: term: barditus (L/R) 

gala: Taal: uitroep: krijgsroep: term: gala (‘schreeuwen’) (Germ.) 
und randir ek gel Taal: uitroep: krijgsroep: term: gala (‘schreeuwen’) (Germ.) 
grenja Taal: uitroep: krijgsroep: term: grenja (‘brullen’) (Germ.) 

uitspraken Taal: uitspraak 

uitspreekt Taal: uitspraak 

goddeloos gedicht Taal: uitspraak: laster (belediging, grove taal) 

schandelijke taal Taal: uitspraak: laster (belediging, grove taal) 

 vers [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Taal: vers 

vers. Taal: vers 

vers; Taal: vers 

hiëratische vorm Taal: versvorm 

skaldische strofe Taal: versvorm: skaldische versvorm 

skaldische vers Taal: versvorm: skaldische versvorm 

strofe Taal: versvorm: strofe 

toppenvers Taal: versvorm: toppenvers (Germ.) 

glossen Taal: vertaling: glosse 

droegen een goddeloos gedicht Taal: voorlezing (recitatie, voordracht) 

voordraagt Taal: voorlezing (recitatie, voordracht) 

voordracht Taal: voorlezing (recitatie, voordracht) 

cultusrede Taal: voorlezing: cultusrede 

 woord [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Taal: woord 

woorden Taal: woord 

heilige woord Taal: woord, heilig 

woord voor Taal: woord: terminologie (term, begrip, woordenschat, 
vocabulaire) 

Terminologie Taal: woord: terminologie (term, begrip, woordenschat, 
vocabulaire) 

zongen Taal: zang (zingen, gezang) 

bezingen Taal: zang (zingen, gezang) 

zang Taal: zang (zingen, gezang) 

zingen’ Taal: zang (zingen, gezang) 

zong men een lied Taal: zang, samen- 

zongen ze een hymne Taal: zang, samen- 

zongen liederen Taal: zang, samen- 

Dodenzangen Taal: zang, samen-: dodenzang 

cantus funereus Taal: zang, samen-: dodenzang: term: cantus funereus (L/R) 

barditus Taal: zang, samen-: krijgsgezang: term: barditus (L/R) 

galan* Taal: zang: term: galan* (Germ.) 

zegen der godin Taal: zegening (met woorden) 

dag Tijd: dag(indeling) 

iedere dag Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag) 

geboortedag Tijd: dag, geboorte- 

dag van het lenteoffer Tijd: dag, offer- 

avond Tijd: dag: avond 
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vetrnóttum Tijd: dag: nacht: term: nætr, vetr- (‘winternachten’) (pl.) (naam 
v.e. jaarperiode) (Germ.) 

nieuwjaarsdag Tijd: dag: nieuwjaarsdag 

jaar Tijd: jaar(indeling) 

jaarlijkse Tijd: jaar, elk (jaarlijks) 

maanjaren Tijd: jaar, maan- 

nieuwe jaar Tijd: jaar, nieuw- 

nieuwjaar Tijd: jaar, nieuw- 

herfst Tijd: jaargetijde: herfst (najaar) 

lente Tijd: jaargetijde: lente (voorjaar) 

voorjaar Tijd: jaargetijde: lente (voorjaar) 

winter Tijd: jaargetijde: winter 

zomer Tijd: jaargetijde: zomer 

Klopnachten Tijd: jaarperiode: ‘Klopnachten’ = ‘Klöpfelnächte’ (Germ.) 

Zwölfnächte Tijd: jaarperiode: ‘Klopnachten’: ‘Zwölfnächte’ (Germ.) 

vetrnóttum Tijd: jaarperiode: ‘Vetrnætr’ (Germ.) 

lenteëvening Tijd: jaarperiode: evening, lente- 

wendepunt Tijd: jaarperiode: zonnewende 

zonnewende Tijd: jaarperiode: zonnewende 

midwinter Tijd: jaarperiode: zonnewende, winter- 

winterzonnewende Tijd: jaarperiode: zonnewende, winter- 

midzomer Tijd: jaarperiode: zonnewende, zomer- 

zomer- en winterzonnewende Tijd: jaarperiode: zonnewende, zomer- 

rekende in maanjaren Tijd: kalender, maan- 

maand Tijd: maand 

Blōtmōnath Tijd: maand (Germ.): ‘Blōtmōnath’ = november 

Hālægmōnath Tijd: maand (Germ.): ‘Hālægmōnath’ = september 

Bysios Tijd: maand (Gr.): Βυσιος  februari 

april Tijd: maand (mod.): april 

december Tijd: maand (mod.): december 

februari Tijd: maand (mod.): februari 

januari Tijd: maand (mod.): januari 

juni Tijd: maand (mod.): juni 

maart Tijd: maand (mod.): maart 

 mei [voorafgegaan door een spatie] Tijd: maand (mod.): mei 

november Tijd: maand (mod.): november 

oktober Tijd: maand (mod.): oktober 

september Tijd: maand (mod.): september 

Hālægmōnath Tijd: maand: term: hālægmōnath (‘de heil brengende maand’) 
(Germ.) 

Blōtmōnath Tijd: maand: term: mōnath, blōt- (‘offermaand’) (november) 
(Germ.) 

13 maart Tijd: offer, ~ van het 

14 januari Tijd: offer, ~ van het 

14 oktober Tijd: offer, ~ van het 

afhankelijk van de stand van de maan Tijd: offer, ~ van het 

Blōtmōnath (november) Tijd: offer, ~ van het 

december - half januari Tijd: offer, ~ van het 

eind december – begin januari Tijd: offer, ~ van het 

eind november – begin december Tijd: offer, ~ van het 

fruma jiuleis: november Tijd: offer, ~ van het 

Hālægmōnath (september) Tijd: offer, ~ van het 

half februari – half maart Tijd: offer, ~ van het 

half maart – half april Tijd: offer, ~ van het 

in de lente Tijd: offer, ~ van het 

late zomer Tijd: offer, ~ van het 

tijdstip verricht Tijd: offer, ~ van het 



Oud-Germaanse religie 

tijd van de dodenverering Tijd: offer, ~ van het 

tijd van de verering der voorvaderen Tijd: offer, ~ van het 

tussen half januari en half februari Tijd: offer, ~ van het 

verplaatste het zomeroffer naar Pasen Tijd: offer, ~ van het 

periodieke Tijd: periode 

jaarlijkse huiselijke (locale) feesten Tijd: periode, cultus-: tijdstip: jaarlijks 

jaarlijkse landelijke offerfeest Tijd: periode, cultus-: tijdstip: jaarlijks 

eens in de negen jaar Tijd: periode, cultus-: tijdstip: negenjaarlijks 

negen dagen lang Tijd: periode: negen dagen (negen nachten) 

negenjaarlijkse Tijd: periode: negen jaren (negenjaarlijks) 

onophoudelijk Tijd: temporaliteit: continuïteit (zonder onderbreking) 

eeuwig Tijd: temporaliteit: eeuwigheid 

ouderdom Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

 oude [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

oude, Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

oudere Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

oude man Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

oeroude Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

ritme Tijd: temporaliteit: ritme 

leih Tijd: temporaliteit: ritme: term: leih (Germ.) 

tijdelijke Tijd: temporaliteit: tijdelijkheid (eindigheid) 

belangrijke momenten Tijd: temporaliteit: tijdstip 

Tijdstip Tijd: temporaliteit: tijdstip 

toekomst Tijd: temporaliteit: toekomst 

collectief Totaliteit: gezamenlijkheid (collectiviteit) 

vulde Totaliteit: vullen (vol maken, vol) 

vullen Totaliteit: vullen (vol maken, vol) 

hogezetel Troon: zetel, hoge (Germ.) 

paarsgewijs Twee 

twee Twee 

dualistische Twee: dualisme 
gescheiden Twee: splitsing (scheiding, loskoppeling) 

 vat [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Vat (vloeistofhouder, holte) 

bragafull Vat: beker: term: bragarfull, bragafull (‘beker van de roemrijke 
daad’ resp. ‘beker van Bragi’) (tevens heildronk) (Germ.) 

bragarfull Vat: beker: term: bragarfull, bragafull (‘beker van de roemrijke 
daad’ resp. ‘beker van Bragi’) (tevens heildronk) (Germ.) 

bevat Vat: bevatten (inhouden) 

emmers Vat: emmer 

Urn [+ spatie] Vat: grafurn 

Óðrœrir Vat: honingvat: ‘Óðrœrir’ (Germ.) 

gewas [+ spatie] Vegetatie 

loof Vegetatie 

planten Vegetatie 

vegetatie Vegetatie 

gras Vegetatie: gras 

hout Vegetatie: hout 

Jul-blok Vegetatie: hout: vuurblok: Jul-blok (Germ.) 

koren Vegetatie: koren (graan) 

stro [+ spatie] Vegetatie: koren: stro 

stro, Vegetatie: koren: stro 

stroman Vegetatie: koren: stro 

strokleed Vegetatie: koren: stro 

schoof Vegetatie: korenschoof 

bundel van de laatst gesneden halmen Vegetatie: korenschoof: laatste schoof (halm) 
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laatste halm Vegetatie: korenschoof: laatste schoof (halm) 

laatste schoof Vegetatie: korenschoof: laatste schoof (halm) 

Vergodendeel Vegetatie: korenschoof: laatste schoof: term: ‘Vergodendeel’ (en 
var.) (Germ.) 

Scēaf betekent misschien ‘schoof’ Vegetatie: korenschoof: term: scēaf (Germ.) 

kransen Vegetatie: krans (van vegetatie) 

rietje Vegetatie: riet 

appels der verjonging Vegetatie: toverkruid: levenskruid: appels der verjonging of 
gouden appels van Iðunn (Germ.) 

vruchten Vegetatie: vrucht 

vruchtdragende Vegetatie: vrucht 

appel Vegetatie: vrucht: appel 

wortels Vegetatie: wortel 

alruin Vegetatie: wortel, alruin- 

bos Vegetatie: woud 

bossen gehouden werden Vegetatie: woud, heilig 

zaden Vegetatie: zaad (kiem) 

bevrijden Verlossing 

mochten ze zich van deze boeien Verlossing: separ.: banden (gebondenheid) 

teneinde zijn boeien te Verlossing: separ.: banden (gebondenheid) 

van iedere dag verbreekt Verlossing: separ.: banden (gebondenheid) 

apotropeïsche Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

korendemon verdreven Verlossing: separ.: demonen (demonenverdrijving) 

bevrijding van de jongens en meisjes uit Verlossing: separ.: machten van het noodlot (god van de dood) 

bevrijdt de bruidegom van de dood Verlossing: separ.: machten van het noodlot (god van de dood) 

Reiniging van zonde en ziekte Verlossing: separ.: ziekte 

Reiniging van zonde en ziekte Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis) 

vrijheid Verlossing: vrijheid 

doden van vijanden waren ze bevrijd Verlossing: weg naar ~: doden van vijanden 

hernieuwde Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing, herstel 

til árbótar Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing: term: bót, ár- 
(‘oogstverbetering’) (term uit een spreuk) (Germ.) 

leven wekken Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken 

leven oprijst Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 
keert door de dood terug in het leven Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

regeneratie Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

staat van herschapenheid Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

wedergeboorte Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

wedergeboren Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

wederkeer van het nieuwe leven Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

wederopstanding Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

(soms) zijn wederopstanding Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte: wederopstanding 
van de held (motief) 

godin aanwezig Verschijning: aanwezigheid, goddelijke (geestes-) 

niets Verschijning: afwezigheid 

ontbreken Verschijning: afwezigheid 

Uiterlijk Verschijning: alg. verschijningsvorm 

vorm [+ spatie] Verschijning: alg. verschijningsvorm 

vorm: Verschijning: alg. verschijningsvorm 

vormen: Verschijning: alg. verschijningsvorm 

antropomorf Verschijning: antropomorfisme 

mensen zouden hier tijdens een Verschijning: gedaantewisseling (transformatie) 

veranderd in demonische machten Verschijning: gedaantewisseling (transformatie) 

ongevaarlijk lijken Verschijning: illusie  

schijndood Verschijning: illusie  

schijnstrijd Verschijning: illusie 
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schijnoffer Verschijning: illusie  

figuren uit de Oskoreidi lijken op Odin Verschijning: illusie: imitatie 

gemaskerd Verschijning: illusie: imitatie 

imitatiemonster Verschijning: illusie: imitatie  

lemen Mökkurkálfi Verschijning: illusie: imitatie  

onecht monster Verschijning: illusie: imitatie  

ruiters lijken op demonen of Verschijning: illusie: imitatie 

vermomd Verschijning: illusie: imitatie 

vermommingen Verschijning: illusie: imitatie 

mismaakte Verschijning: misvormdheid 

door de worp geopenbaard Verschijning: openbaren (openbaring) (alg.) 

goddelijke majesteit te tonen Verschijning: openbaren (openbaring) (alg.) 

Dromen openbaren de toekomst Verschijning: openbaren (openbaring) (alg.) 

openbaringen Verschijning: openbaren (openbaring) (alg.) 

als vruchtbaarheidsgod in de lente Verschijning: openbaren, zich 

epifanie Verschijning: openbaren, zich  

god verschijnt Verschijning: openbaren, zich  

openbaart Verschijning: openbaren, zich 

verschijnende vruchtbaarheidsgod Verschijning: openbaren, zich 

tonen Verschijning: openbaren: tonen 

verband zien Verschijning: openbaren: tonen 

Bordspel als weergave van een Verschijning: overig specifiek: bordspel 

verschijning in het woord Verschijning: overig specifiek: gezaghebbend woord 

schoof (zie Verschijning: plantvormige gedaante 

Erik de Heilige is een voortzetting van Verschijning: substitutie 

full (offerdronk) werd vervangen door Verschijning: substitutie 

religieus-historische ontwikkeling Verschijning: substitutie 

vervang Verschijning: substitutie 

vertegenwoordigen Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

vertegenwoordiger Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

theriomorfe Verschijning: theriomorfisme 

vermommingen stellen dieren voor Verschijning: theriomorfisme 

visioen Verschijning: visioen (hallucinatie) 

visionaire Verschijning: visioen (hallucinatie) 

voorbeelden Verschijning: voorbeeld 

vogels Vogel 

hanen Vogel: haan 

Kraanvogel Vogel: kraanvogel 

Geranos Vogel: kraanvogel: term: γερανος (Gr.) 

mezen Vogel: mees 

raven Vogel: raaf 

boei Voorwerp: band 

ijzeren armring (een boei) Voorwerp: band: armring bij krijgers 

halsters Voorwerp: band: halster 

pāśa(ka) Voorwerp: band: term: pāśa (band met samsara) 

touw Voorwerp: band: touw 

op dit stro slapen Voorwerp: bed, stro- 

doek Voorwerp: doek 

hoefijzer Voorwerp: hoefijzer 

linnen Voorwerp: linnengoed 

masker Voorwerp: masker 

maskers en vermommingen van dieren Voorwerp: masker, dieren- 

talamascae Voorwerp: masker, dieren-: term: talamasca (L/R) 

paardenbitten Voorwerp: paardenbit 

paardentuig Voorwerp: paardentuig 

platen Voorwerp: plaat, metalen 

ploeg Voorwerp: ploeg 
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schoenriemen Voorwerp: schoenriem 
bord Voorwerp: spelbord 

tafel Voorwerp: tafel 

tapijt Voorwerp: tapijt 

Eriksbanier Voorwerp: vlag: banier van Erik (Germ.) 

wol [+ spatie] Voorwerp: wol 

wol (ειρος) Voorwerp: wol: term: ειρος (Gr.) 

zak [+ spatie] Voorwerp: zak 

vlammen Vuur 

vuren Vuur 

vuur Vuur 

Paas-, Maartens- Vuur: ‘St. Maartensvuur’ (Chr.) 

vasten- en Johannis Vuur: ‘Vastenavondvuur’ (Chr.) 

ontsteken Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken 

Ontsteking Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken 

ontstoken Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken 

schroeien Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken 

verbrand Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken 

Ontsteking door wrijving van stokjes Vuur: branden: ontsteking door wrijving 

doven Vuur: doven (trans. en intrans.) 

Cultusvuren Vuur: heilig ~ (cultusvuur) 

noodvuur Vuur: heilig ~: term: noodvuur (Germ.) 

jaarvuren Vuur: jaarvuur (zonnewendevuur) 

jaarvuur Vuur: jaarvuur (zonnewendevuur) 

zonnewendevuur Vuur: jaarvuur (zonnewendevuur) 

zomerjaarvuur Vuur: jaarvuur, zomer- 

Johannis-vuren Vuur: jaarvuur, zomer-: ‘Johannis-vuur’ (Germ.) 

Johannis-vuur Vuur: jaarvuur, zomer-: ‘Johannis-vuur’ (Germ.) 

offervuur Vuur: offervuur 

Paas-, Maartens- Vuur: paasvuur 

merkt Waarneming 

ziet Waarneming: zien 

cultuswagen Wagen: cultuswagen 

met een doek bedekte wagen Wagen: cultuswagen 

wagen met het cultusbeeld Wagen: cultuswagen 

wagen, getrokken door runderen Wagen: cultuswagen 

scheepskar Wagen: scheepswagen (schip op wielen) 

wagen gebruikt Wagen: scheepswagen (schip op wielen) 

kattenspan Wagen: wagenspan 
wapen Wapen 

dolk Wapen: dolk 

pijl Wapen: pijl 

schild Wapen: schild 

speer Wapen: speer 

speren Wapen: speer 

bewapend met een bijl Wapen: strijdbijl 

bijldragende Wapen: strijdbijl 

strop Wapen: strop 

zwaard Wapen: zwaard 

water Water 

overzee Wateren: oceaan (zee) 

zee. Wateren: oceaan (zee) 

zee, Wateren: oceaan (zee) 

zeekust Wateren: oceaan (zee) 

rivier Wateren: rivier 

sumblekla Welzijn en ziekte: behoefte: karigheid van de offermaaltijd: term: 
sumblekla (Germ.) 
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dorst Welzijn en ziekte: dorst 

gevaar Welzijn en ziekte: gevaar (risiko) 

gevaren Welzijn en ziekte: gevaar (risiko) 

gezondheid Welzijn en ziekte: gezondheid 

 heil [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen) 

heilroep Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen) 

heildronk Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen) 

zegenrijke Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen) 

ársæll Welzijn en ziekte: heil: term: sæli, ár- (sæll, ár-) (‘de zegen der 
voorspoed’, resp. ‘voorspoedbrengend’) (Germ.) 

honger Welzijn en ziekte: honger (hongersnood) 

lijden Welzijn en ziekte: lijden 

pijn Welzijn en ziekte: lijden 

ongevaarlijk Welzijn en ziekte: ongevaarlijkheid 

schipbreuk Welzijn en ziekte: onheil 

ongevoelig Welzijn en ziekte: onkwetsbaarheid 

goede oogst Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde (goede oogst) 

oogst, de rijkdom der aarde Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde (goede oogst) 

van de oogst die Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde (goede oogst) 

rijkdom der aarde Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde (goede oogst) 

rijkdom van de aarde Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde (goede oogst) 

rijke oogst Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde (goede oogst) 

nieuwe jeugd Welzijn en ziekte: rijkdom der jeugd (nieuw nageslacht) 

vermeerdering van de veestapel Welzijn en ziekte: rijkdom van de veestapel 

 ár [voorafgegaan door een spatie] Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ár (Germ.) 

vruchtbaarheid Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid 

veeziekten Welzijn en ziekte: ziekte: veeziekte 

activiteiten Werkzaamheid 

daden Werkzaamheid 

bevorder Werkzaamheid: aanzetten 

Opwekking Werkzaamheid: aanzetten 
wekken de vruchtbaarheid Werkzaamheid: aanzetten 

bedekte Werkzaamheid: bedekken 

proef Werkzaamheid: beproeven (proef, test) zie ook Rite: 
overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
beproevingen 

beweging Werkzaamheid: bewegen 

rollen Werkzaamheid: bewegen: rollen 

springen Werkzaamheid: bewegen: springen 

Zwem Werkzaamheid: bewegen: zwemmen, drijven 

dier aan een touw vast Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen, 
aantrekken van gordels) 

daden van de goden Werkzaamheid: daad, goddelijke 

daden bezingen Werkzaamheid: daad, helden- 

heldendaden Werkzaamheid: daad, helden- 

roemrijke daad Werkzaamheid: daad, helden- 

streken die ze uithalen Werkzaamheid: daad: streek (verstorende daad) 

dorsoffer Werkzaamheid: ec. ~: dorsen 

dorsen Werkzaamheid: ec. ~: dorsen 

boerenarbeid Werkzaamheid: ec. ~: landbouw 

oogst Werkzaamheid: ec. ~: oogst (opbrengst) 

productie Werkzaamheid: ec. ~: oogst (opbrengst) 

ploegen Werkzaamheid: ec. ~: ploegen 

ingezaaide Werkzaamheid: ec. ~: zaaien 

zaai Werkzaamheid: ec. ~: zaaien 

ondersteuning Werkzaamheid: helpen (hulp) 
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bestreken Werkzaamheid: smeren (zich insmeren, zalven, strijken) 

gesneden Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen) 

sneed Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen) 

snijden Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen) 

stromende Werkzaamheid: stromen, vloeien 

gasten te kunnen ontvangen Werkzaamheid: uitnodiging 

verbergen Werkzaamheid: verbergen 

verborgen Werkzaamheid: verbergen 

waarschuwing Werkzaamheid: waarschuwen 

arbeid Werkzaamheid: werken (arbeiden) 

werking Werkzaamheid: werking 

gestrooid Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren) 

geworpen Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren) 

 werpen [voorafgegaan door een spatie] Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren) 

lotwerpen Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren) 

bottenwerpen Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren) 

schieten Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren) 

wierpen Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren) 

toestand van heiligheid en vrede Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: vrede 
(volksvrede) (Germ.) 

ordening van de samenleving Wet en orde: orde, maatschappelijke (sociale -) 

sociale orde Wet en orde: orde, maatschappelijke (sociale -) 

tijdelijke opheffing van de sociale orde Wet en orde: orde, tegen- (omgekeerde orde) 

mannenbond is niet Wet en orde: orde: juistheid: onjuistheid 

droomvisioen heeft altijd gelijk Wet en orde: orde: waarheid 

verstorende macht van bovenmenselijke Wet en orde: orde: wanorde: verstorende macht van 
bovenmenselijke wezens 

juridische Wet en orde: recht (rechtssysteem, juridisch, gerechtelijk) 

recht [+ spatie] Wet en orde: recht (rechtssysteem, juridisch, gerechtelijk) 

staatsrechtelijke Wet en orde: recht (rechtssysteem, juridisch, gerechtelijk) 

gerechtelijke Wet en orde: recht (rechtssysteem, juridisch, gerechtelijk) 

recht gesproken Wet en orde: rechtspraak 

gerechtelijk Wet en orde: rechtspraak 

rechtzaak Wet en orde: rechtspraak: rechtzaak (gerechtelijk proces) 

gerechtelijk proces Wet en orde: rechtspraak: rechtzaak (gerechtelijk proces) 

gerechtsprocedure Wet en orde: rechtspraak: rechtzaak (gerechtelijk proces) 

wet Wet en orde: wet 

capitularium Wet en orde: wet, Germaanse: Frankische -: term: term: 
capitularium (L/R) 

Viking-wetten Wet en orde: wet, Germaanse: Viking-wetten (Germ.) 

aiwa Wet en orde: wet: term: aiwa (Germ.) 

regels van recht Wet en orde: wet: voorschrift 

 eis [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Wet en orde: wet: voorwaarde: machtseis 

Vondst Wetenschap: archeologie: bodemvondst 

leert de zoon Wetenschap: onderwijs, instructie 

onderricht Wetenschap: onderwijs, instructie 

geleerd Wetenschap: studie (leren, lezen) 

ontleningen Wetenschap: taalkunde: etymologie 

lettergrepen Wetenschap: taalkunde: lettergreep 

leenwoord Wetenschap: taalkunde: ontlening (leenwoord) 

strop en pijl ongevaarlijk lijken Wisseling: kalfsdarmen in een strop, verandering van 

overgangsstadium Wisseling: overgang 

in de Byzantijnse kerstceremonie Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze elementen: syncretisme (overnemen  en samengaan van 
vreemde religieuze elementen) 

verandering van rietje in dodelijk wapen Wisseling: rietje in een speer, verandering van 
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in de lente naar hemelgoden Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking 
(apotheose) 

als god in hun midden willen opnemen Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking 
(apotheose) 

vergoddelijkt Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking 
(apotheose) 

regen  Wolk en regen: regen 

regenmagie Wolk en regen: regen 

 zon [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Zon 

zon, Zon 

zonne Zon 

rad [+ spatie] Zon: zonnewiel (zonnerad) 
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