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De goden der Germanen

Oud-Germaanse religie - De goden der Germanen

1.1 (§ 341-1) Inleiding tot de goden der Germanen
a. De
1.
2.
3.
4.

belangrijkste termen voor de Germaanse goden zijn
regin (zie 1.2);
höpt (zie 1.3);
bönd (zie 1.3);
goð (zie 1.4).

b. Het zijn neutra, die vooral de werkingssfeer van de goden benadrukken.
c. De goden zijn echter wel persoonlijk gedachte wezens.
d. Andere termen zijn:
1. germ. *teiwaz (zie 1.5);
2. on. véar (zie 1.6);
3. on. díar (zie 1.6).
e. Cultisch vereerde groepen zijn:
1. Asen (zie 1.8);
2. Wanen (zie 1.8).
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1.2 (§ 341-2) De term regin
a. Regin is een typisch cultuswoord en komt in veel verbindingen voor:
1. ginnregin ‘de goden in het bezit van magische krachten’;
2. uppregin ‘de goden heersend vanuit de hoge’;
3. reginkunnr:
i. betekenis:
‘van goddelijke natuur’;
ii. m.n. karakterisering van runen:
(1) Háv. 80: rúnom (…) reginkunnom ‘goddelijke runen’;
(2) Fyrunga-steen (Zw.):
runo raginoku(n)do;
(3) Sparlösa-inscriptie:
runaR rAkinukutu;
4. reginnaglar:
de cultisch belangrijke hogezetelnagels (zie § 587);
5. Heliand:
regan(o)giscapu:
i. betekenis:
‘door de goddelijke macht bepaald’;
ii. m.n. karakterisering van het lot;
6. got. ragin ‘raad, besluit’; garaginon ‘raadgeven, aanraden’;
7. on. ragna ‘bezweren’, maar afgeleid van de betekenis ‘raadgeven’;
8. oe. reğnian ‘bepalen, regelen’;
9. IJslandse plaatsnaam Ragnaborg met cultische betekenis.
b. Conclusie t.a.v. regin:
1. Karakterisering van de goden:
’beraadslagende, door overleg heersende machten’.
2. De regin zijn dus geen tovermachten, maar goden die in beraad bijeen zijn, hetgeen blijkt
uit:
i. de terminologie (zie a.);
ii. Vsp. 6:
gengo regin öll á rökstola;
iii. Skaldenpoëzie:
röð öll ok regin.
3. De ragnarök is het ‘noodlot der goden’, dat aan hen voltrokken wordt.
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1.3 (§ 342) De termen höpt en bönd
a. Bönd en höpt hebben drie gerelateerde betekenissen:
1. ‘boeien, banden’, de goddelijke machten die de wereld in hun boeien slaan:
i. Het Semnonische woud mocht men niet ongeboeid betreden.
ii. Idem t.a.v. het Fjöturlundr (zie § 366).
2. ‘goddelijke machten in ’t algemeen’, waaronder de dísir.
3. ‘de goden’:
i. Háv. 109:
Odin hoort bij de bönd.
ii. Skaldenpoëzie:
vé banda, vé hapta ‘de heiligdommen der goden’.
b. De bindende goden in IE verband:
1. India:
Varuṇa boeit de zondaren.
2. Thracië:
De god Darzales betekent ‘de boeier’ (Güntert).
3. Rome:
Religio hangt samen met ‘binden’ (religare).
c. Conclusie t.a.v. höpt en bönd:
1. De termen hebben betrekking op de magische en demonische zijde van de goddelijke
macht.
2. Er is ook verband met
i. het recht als magische binding;
ii. het mysterium tremendum.
3. Höpt en bönd zijn ‘de wezens die de wereld door hun beslissingen binden’.
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1.4 (§ 343-1) De term nl. god
a. De heidense betekenis:
germ. guþa-:
1. neutrum, oorspr. pluralis;
2. mogelijke betekenis:
i. ‘het aangeroepene’;
ii. ‘datgene waaraan geofferd wordt’;
iii. Baetke:
‘de goddelijke machten’;
iv. De Vries:
‘godheid’:
(1) Guþa- is oud:
Het staat naast got. gudja, on. goði ‘priester’ (zie § 277).
(2) Guþa- is een cultusnaam:
Het komt voor in theofore plaatsnamen, m.n. rond het gebied van het Kattegat: zw.
Gudhem, de. Gudum.
b. De Christelijke betekenis:
1. De Christenen kozen de term god voor de benaming van de Christelijke god, omdat het ook
in het enkelvoud voorkomt.
2. Het woord is mannelijk geworden om de Christelijke god aan te duiden.
3. In het Oud-Noors staat guð ‘god’ naast goð ‘afgod’ (< got. adj. afguþs i.v.m. missiewerk).
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1.5 (§ 343-2) De term germ. *teiwaz
a. Scandinavië:
1. sigtívar ‘goden der overwinning’;
2. valtívar ‘oorlogsgoden’;
3. tíva rök naast ragna rök;
4. týr (sing.):
i. de god Týr (zie 2.5.4.3);
ii. ‘god’ in ’t algemeen:
(1) bij Odin:
Sigtýr, Hangatýr;
(2) bij Thor:
reiðar týr;
(3) Haustlöng (skaldenpoëzie):
með fróðgum tívi ‘met de vroede god’.
b. Zuid-Germanië:
1. Helm van Negau (200 v. Chr.):
i. hariΧastiteiva ‘voor de god Harigast’.
ii. Commentaar Berends:
De Vries schrijft hariXastateiwa, maar de derde a is zeker een i.
2. Nederrijn:
Alateivia (zie § 541) heeft de vrouwelijke vorm *teiwī.
c. Finland:
reeds vroeg uit het Germaans in het Fins overgenomen:
Runkoteivas, een naam van de gerstgod (zie § 469).
d. Opmerking:
Door het heidense karakter van *teiwaz raakte de term snel in onbruik na 1000.
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1.6 (§ 343-3) De termen on. véar en díar
1. Véar:
oude term in het jonge Edda-lied Hym. 39.
2. Díar:
a. Kormákr (in de skaldenpoëzie):
día fjarðar breytir ‘dichter’.
b. Hij gebruikt de term, die hij van moederszijde uit het Iers heeft overgenomen, als
pronkwoord.
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1.7 (§ 344) Het concept van god bij de Noord-Germanen
a. De diverse termen voor ‘god’ hebben verschillende religieuze waarden en ouderdom.
b. Ze drukken vanouds een collectivum uit, omdat de bedoelde goden allen deelnemen in
hetzelfde werkingsgebied, nl. als de bepalende machten die de wereld in hun greep hebben.
c. De godennamen zelf kunnen twee mogelijke eigenschappen uitdrukken:
1. een geestelijke eigenschap:
Odin, Ullr, Njörðr;
2. een zinnelijke eigenschap, weergegeven door de voorstelling van een dier dat met een god
verbonden wordt:
i. Kerényi:
De theriomorfe god is de personificatie van het collectieve onbewuste.
ii. De Vries:
(1) De goddelijke dieren zijn de begeleiders en de symbolen van de antropomorfe
godheid.
(2) Voorbeelden van met goden verbonden dieren:
(a) ever - Freyr;
(b) ram – Heimdallr;
(c) bok – Thor;
(d) Odin wordt, onder invloed van in de initiatieriten voorkomende demonen (zie §
384), verbonden met
(i)
paard: Jálkr, Hrosshársgrani;
(ii)
os: Jörmunr;
(iii)
ever: þrór;
(iv)
beer: Jalfaðr;
(v)
bok: Grímr;
(vi)
arend: Arnhöfði;
(vii)
havik: Geirlöðnir;
(viii)
slang: Ófnir.
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1.8 Asen en Wanen
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1.8.1 (§ 345-1) Inleiding tot de Asen en Wanen
a. Ze hebben als godengroepen cultische betekenis.
b. Ze staan in oppositie tot elkaar, m.n. d.m.v. oorlog en het sluiten van vrede (zie §§ 474 – 475).
c. De Wanen zijn vruchtbaarheidsgoden, tot wie Freyr, Njörðr en Freyja horen (zie § 471).
d. De Asen worden vooral in de laatste eeuwen van het heidendom belangrijk. Odin is de hoogste
Ase (Áss). Ze wonen in Ásgarðr, een late systematisering (zie 1.8.2 en 1.8.3).
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1.8.2 (§ 345) De term ans- in de overlevering
1. (§ 345-1) Goten:
a. Jordanes (De origine actibusque Getarum):
Gothi (…) semideos id est Ansis vocaverunt.
b. Commentaar De Vries:
Jordanes wilde wellicht de goden van zijn volk niet als afgoden, maar als oorspronkelijke
heroën afschilderen.
2. (§ 345-2) Angelsaksen:
toverspreuk tegen heksensteken:
esa gescot (…) ylfa gescot (…) hægtessan gescot.
3. (§ 345-3) Friezen:
a. Sage van de twaalf Asega’s en de dertiende god:
Karel de Grote vraagt de twaalf Friese Asega’s naar hun recht. Aangezien ze dat niet
kunnen, duwt hij hen in hun roerloze schip de zee in. Dan verschijnt een dertiende god in
hun midden and ene geldene axe up siner axla. Daarna gaat deze aan land, laat een bron
ontspringen en verkondigt het recht.
b. Er lijkt een verband met de topografische namen Axenshowe en Eswei, maar het is
twijfelachtig of Eswei ‘Asenweg’ betekent wegens de Christelijke context.
c. Von Richthofen:
De dertiende god is Forsite (zie § 518).
4. (§ 345-4) Persoonsnamen met Ans- of Ōs- als infix:
a. got. Ansila;
b. burg. Ansemundus;
c. lang. Ansegranus;
d. ohd. Anshelm, Ansperht;
e. os. Ōsgēr, Ōslef, Ōsborn;
f. oe. Ósbeald, Ósdæg, Ósgar, Ósmund.
5. (§ 346-1) Runeninscripties uit de Volksverhuizingstijd:
a. speerschacht van Kragehul (5e eeuw):
Asugisalas (eigennaam);
b. steen van Myklebostad (6e eeuw):
Asugas (eigennaam);
c. spang van Vimose (3e eeuw):
aasau wija gaadagas alu:
i. betekenis volgens Marstrander:
‘gand (zie § 214) vrezend wijd ik (deze gordel) aan de Ase, alu’;
ii. vroege verering van Asen op Funen.
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1.8.3 (§ 346-2) Etymologie en betekenis van ans1. De Vries:
a. verwantschap met:
i. skt. asu- ‘leven’, asura- ‘levenbrengende god’;
ii. av. añhu (anghu) ‘leven’;
iii. lat. anima ‘ziel’;
iv. got. usanan ‘uitademen’.
b. Conclusie:
i. skt. asu- betekent:
(1) ‘levensadem, -kracht’, ‘leven’;
(2) de ziel (psyche) die het lichaam verlaat
(a) tijdens de slaap of bewusteloosheid;
(b) na de dood.
ii. skt. asura- betekent:
(1) ‘hij die als wezenlijk element de asu (het leven, de numineuze levenskracht) in
zich heeft’;
(2) volgens de Ariërs:
’drager van magische krachten’;
(3) R. Otto:
De asura- was meer gevreesd dan geliefd.
(4) De Vries:
Door de overeenkomst tussen het asura-paar Mitra-Varuṇa en Wodan-Odin lijkt het
verband tussen Wodan en de Asen aannemelijk (zie § 412).
iii. De Asen zijn niet de zielen der gestorvenen, zoals volgens Jordanes (zie 1.8.2-1), maar
de goden met bovennatuurlijke, vreesaanjagende krachten, zoals de asura’s.
2. Grimm en Meringer:
verband met on. áss ‘paal’.
3. Kluge:
verband met ansti- ‘genadige machten’.
4. Loewenthal:
a. verband met lat. ensis, skt. asi ‘zwaard’;
b. ‘Vuur op het graf van de overledene’.
5. Polomé:
a. verband met
i. het. ḫassus ‘koning’;
ii. gr. ήνια ‘teugel’;
iii. on. æs ‘gaatje’;
b. relatie met de ‘bindende goden’, vgl. bönd en höpt.
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2.1 (§ 347) De Germaanse god Mars volgens volgens de interpretatio Romana
a. De bronnen voor Mars:
1. Tacitus (Hist. XIII):
De Hermunduren wonnen de slag tegen de Chatten in 58 na Chr., omdat ze de vijanden aan
Mars en Mercurius gewijd hadden.
2. Tacitus (Hist. IV):
De Tencteren dankten vooral Mars bij de opstand der Bataven.
3. Tacitus (Germania 9):
De Germanen brengen dieroffers aan Mars, met wie Mercurius in scherpe tegenstelling stond
(zie § 361).
4. Jordanes:
De Goten vereerden Mars in ’t bijzonder, nl. met offers van mensen, buit en
wapenrustingen.
5. Procopius (De bello Gothico II, 15, 25):
De Thuliten brachten mensenoffers aan Ares, omdat hij de hoogste god was.
b. De bronnen voor Mars-*Tīwaz:
1. De theofore dagnaam voor dinsdag bij de Germanen, behalve bij de West- en OostGermanen, is:
i. lat. dies Martis;
ii. alem. Zīstac;
iii. oe. Tīwesdæg, ne. Tuesday;
iv. fr. Tisdei;
v. skand. Týsdagr;
vi. oorspr. germ. *Tīwaz = on. Týr.
2. Wijstenen:
i. Er waren aan Mars gewijde votiefstenen in de Romeinse tempels in de legerkampen.
ii. Verspreiding:
Germania superior, m.n. Mainz, weinig in Neder-Germanië.
iii. Enkele inscripties met de bijnaam van Mars:
(1) Inscriptie uit Horn (Z-Limburg) (CIL 13, 8707):
gewijd aan ‘Marti Halamarð’;
(2) Inscripties, gewijd aan Mars Thingsus (zie 2.2).

Oud-Germaanse religie - De god *Tīwaz-Týr

2.2 De god Mars Thingsus
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2.2.1 (§ 348) De inscripties uit Housesteads (muur van Hadrianus)
a.

Twee aan Mars Thingsus gewijde inscripties:
1. Deo Marti Thincso et duabus Alaesiagis Bede et Fimmilene et n(umini) Aug(usti) Germ(ani)
cives Tuihanti v.s.l.m. (RIB 1593 = Dessau 4760 = Riese 2460);
2. Deo Marti et duabus Alaisiagis et n(umini) Aug(usti) Germ(ani) cives Tuihanti cunei
Frisorum Ver…Ser…Alexandriani v.l.m. (RIB 1594 = Eph. ep. 7, 1041).

b. Commentaar:
1. Tijdens de regering van keizer Alexander Severus (222 – 235) bevond zich hier een
ruitertroep, genaamd cunei Frisorum, waartoe een groep Twentenaren behoorde.
2. Verklaring van Mars Thingsus:
i. De afbeeldingen, bij of op de steen gevonden, geven geen uitsluitsel:
(1) een vrouwelijke figuur;
(2) krijger met zwaan of gans.
ii. De Alaisiagen zijn onbekend.
iii. De etymologie lijkt samen te hangen met þing ‘dingvergadering’ (< þingsaz* of þenhaz*
‘tijd’, (Wortschatz der Germanischen Spracheinheit).
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2.2.2 (§ 349) De dagnaam nl. dinsdag
De verklaring van nl. dinsdag, hd. Dienstag is omstreden:
1. Volgens sommigen zijn de godennamen, genoemd in Tīwesdæg en Dienstag verschillend (*Tīwaz–
þingsaz), maar als goden identiek.
2. De dagnaam dinsdag/Dienstag was slechts inheems in Noord-Duitsland (Beierern: Ertac, OostZwaben: Aftermontag).
3. Hij verspreidde zich als bijzondere woordvorming naast woensdag en zaterdag. Er zijn ook
dialectische nevenvormen.
4. De oorspronkelijke dagnaam was misschien Diestag < *tīwesdag.
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2.2.3 (§ 350) De god Mars Thingsus en het ding
De god is zowel beschermheer van de strijd als van het ding, want er is geen fundamenteel verschil
tussen beide:
1. Beide zijn op te vatten als een gerechtelijke handeling, waarbij procedures afgesproken
werden en een tweekamp als godsoordeel kon beslissen wie van beide partijen gelijk had.
2. Tislund (Denemarken) was een dingplaats.
3. d. Schwertding en on. vápnadómr duiden op een martiale wijze van beslissen.
4. De speer als cultisch wapen van *Tīwaz:
a. De Romeinse oorlogsverklaring met een in het vuur geharde lans. Vergelijk:
i. De Germaanse bodestaf was half verbrand.
ii. Houten zwaard van Arum (Friesland): idem.
b. De Spartaanse πυρφορος wierp een fakkel naar de vijand.
c. De Germanen wierpen een speer over het vijandelijke leger bij aanvang van de strijd.
d. De speer stond in het midden van de dingplaats.
e. Týr voerde de speer als symbolisch wapen.
5. Conclusie:
Mars Thingsus was een god van het recht, die door de Romeinen slechts als oorlogsgod gezien
werd.
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2.3 De god Irmin
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2.3.1 (§ 351-1) De bronnen voor *ermina-, *ermanaIrmin was een andere naam van *Tīwaz en komt voor in veel samenstellingen:
1. Tacitus (zie § 329):
a. De van Mannus afstammende volken zijn:
i. Ingaevones;
ii. Istaevones;
iii. Herminones (of Hermiones).
b. Commentaar De Vries:
i. De naam Herminones komt terug in Hermunduri.
ii. De vorm *Erminones ligt hieraan ten grondslag wegens een oorspronkelijk stafrijm dat
in etnogonische liederen gebruikt werd. Een dergelijk lied is Tacitus’ bron geweest.
iii. Tot de Herminonen hoorden de volgende volkeren:
(1) Hermunduren;
(2) Sueben;
(3) Semnonen.
2. Veel composita:
a. Persoonsnamen:
i. Oost-Goten: Ermanaricus;
ii. West-Goten: Ermenegildus;
iii. Warnen: Hermegiselus;
iv. Thüringers: Herminafridus;
v. Cherusci: Arminius < Erminomerus (twijfelachtig).
b. Irminsūl, door de Saksen vereerd, misschien i.v.m. een Irmin-cultus (zie § 586);
c. Hildebrandslied:
ohd. wēttu irmingot (misschien oorspronkelijk heidense sacrale formule: ‘ik roep god als
getuige aan’ bij weizzen ‘tonen, bewijzen’);
d. Heliand:
os. irminman (‘mens’), irminthiod (‘volk’);
e. oe. eormengrund (‘aarde’), eormenþeod (‘volk’);
f.

on. jörmungrund (‘aarde’);

g. on. jörmungandr, de kosmische slang (zie § 188);
h. on. jörmunr, een os en een naam van Odin;
i.

on. jörmuni, heiti voor een os en een naam van Odin (zie § 384).
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2.3.2 (§ 351-2) De betekenis van *ermina-, *ermanaa. Het woord heeft een oude betekenis die gemeenschappelijk was voor Zuid- en Noord-Germanen
op grond van overeenkomstige termen, vergelijk 2.3.1-2.d-g.
b. Latere betekenis:
‘groot, geweldig, verheven’.
c. Etymologie is verschillend beoordeeld:
De Vries en Sverdrup:
1. Een religieuze term:
‘de god behorend, van god stammend, goddelijk, heilig’;
2. Irmin was de naam van een god, vergelijk:
i. skt. Aryaman;
ii. oi. Éremón;
iii. nl. topon. Ermelo < Irminlo (855) en columpna Ermelo.
d. Conclusie:
1. Irmin is dezelfde als *Tīwaz, een oude hemelgod (zie 2.5.4.3).
2. De wereldzuil is zijn symbool, m.n. bij de Saksen.
3. Neckel en Müllenhoff:
i. Irmin is de goddelijke ondersteuner van de wereld en waarborger van de kosmische
orde.
ii. Hij is verbonden met Yngvi-Freyr, die misschien geassocieerd was met een zuil.
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2.3.3 (§ 352) De zuilverering bij de Zwaben
De Tīwaz*-cultus bij de Zwaben (= Sueben) blijkt uit
1. de Jupiter-Gigant-zuilen:
a. verspreiding en datering:
Gallië en Romeins Germanië (Middel-Rijn en bij de Treveri) 170 – 240.
b. afbeeldingen op de Jupiter-Gigant-zuilen:
i. bovenaan:
(1) een ruiter ‘Jupiter’;
(2) bewapend met speer of zonnerad (swastika);
(3) onder het paard een baardige reus (misschien een chtonisch wezen);
ii. overig:
de kringloop der tijd, gesymboliseerd door
(1) de zeven planetengoden of
(2) de vier goden:
(a) Juno;
(b) Mercurius;
(c) Hercules;
(d) Minerva.
c. oorsprong van de Jupiter-Gigant-zuilen:
i. waarschijnlijk Keltisch (en dus met Keltische voorstellingen) op grond van de
verspreiding tot diep in Gallië;
ii. het idee van de Jupiter-Gigant-zuil is later door de Germanen overgenomen wegens de
overeenkomst met de Irmin-zuil.
d. Conclusie:
De Zwaben vestigden zich in de 2e eeuw aan de Middel-Rijn en hebben hun eigen
voorstelling van de hemelgod afgebeeld op de zuilen, nl. *Tīwaz met speer of zonnerad
(dus niet de Romeinse Jupiter).
2. de Zio-verering:
a. Wessobrunner gebed:
glosse Cyuuari suapa voor ‘Martem colentes’ (i.e. ‘de Zwaben zijn Zio-vereerders’).
b. Notitia Galliarum (ca 400):
Augsburg heette oorspronkelijk Ciesburc.
c. Conclusie:
De Zio-verering en de Jupiter-Gigant-zuilen passen bij elkaar, zodat een Tīwaz*-cultus bij
de Zwaben is aan te nemen.
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2.4 (§ 353) De god Saxnōt
Saxnōt was eveneens een andere vorm voor *Tīwaz:
a. Bronnen:
1. Neder-Duitse doopgeloften:
afwijzing van de goden Thunaer ende Uuóden ende Saxnōte;
2. Oud-Engelse stamboom van de koning van Essex:
Seaxnēat of Saxnēat als zoon van Wōden.
b. Commentaar:
1. Saxnōt was ten minste gelijkwaardig aan Donar en Wodan, zodat *Tīwaz voor de hand ligt.
2. De toevoeging ‘zoon van Wōden’ klopt niet, maar is een gevolg van de groeiende
populariteit van Wodan.
3. Etymologie en betekenis:
i. < Sahsginōt ‘zwaardgenoot’, de oude volksnaam van de Saksen;
ii. als stamgod van de Saksen kreeg *Tīwaz deze naam.
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2.5 De god Týr (Scandinavië)
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2.5.1 (§ 354) Týr in de literatuur
Bronnen en commentaar:
a. SnE 32:
Týr is zeer dapper en verklaart de overwinning.
b. Kenningen:
Zijn naam is een deel van een kenning voor ‘man’ en betekent hier waarschijnlijk ‘god’ (zoals
tívar ‘goden’) (zie 1.5).
c. SnE 35-37:
De mythe van Týr en de boeiing van de Fenriswolf:
1. Týr heeft één hand.
2. Vergelijk einhendr ása in de runenliederen.
d. Ls. 38:
Týr kon twee personen niet verzoenen (door zijn functie als oorlogsgod bij een tweekamp).
e. SnE 72:
Týr zou met Garmr gevochten hebben (wat waarschijnlijk niet juist is, wel met Fenrir).
f.

Hymiskviða:
1. Týr is de zoon van de reus Hymir.
2. Commentaar:
i. De reuzen werden gezien als voorouders van de goden.
ii. Odin als vader van Týr is een latere voorstelling (zie 2.4-b.2).
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2.5.2 (§ 355) De cultus van Týr
a. De weinige gegevens over een cultus van Týr in Scandinavië komen voornamelijk van
plaatsnamen:
Theofore plaatsnamen:
1. Denemarken:
i. cultus in het woud:
(1) Tislund;
(2) Tiset < Týsviðr;
(3) Tibirke;
ii. cultus op heuvels:
Tisbjerg;
iii. cultus aan een water:
(1) Tisvilde;
(2) Tissø;
(3) Tirsbæk, Tisvad, Tisted bevatten geen theofore tweede component.
(4) Commentaar Berends:
ad a.1.iii. (3):
(a) Deze namen kunnen wel naar Týr verwijzen volgens C.Lyngdrup Madsen (2018).
(b) De Vries schrijft Tisvad, d.i. Tiiswath (ca 1407), nu Tirsvad.
2. Zweden:
i. Tisjön;
ii. Tyrskälla.
3. Noorwegen:
i. Tysnes;
ii. Tislauan < *Týslög ‘district, gewijd aan Týr’.
b. Commentaar:
1. De Týr-cultus concentreerde zich in Denemarken.
2. Het was geen levende cultus.
3. De cultus was verbonden met natuurobjecten:
berg, lund, nes e.d. Daarom zijn er misschien weinig plaatsen naar hem vernoemd.
4. Als god van het recht is hij toch belangrijk.
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2.5.3 (§ 356) Týr en de magie
a. De god Týr is vast verbonden met de runenmagie:
1. Bracteaten:
ti (vocatief).
2. Bracteaat uit Seeland:
het driearmige Týr-symbool (zie § 227).
3. Inscriptie uit Lindholmen, Schonen:
driemaal de Týr-rune ‘t’.
4. Historische gegevens:
Týs ætt, lett.: ‘Týrs geslacht’, d.w.z. ‘het derde achttal’ (de derde rune heet Týr).
5. Codex Leidensis:
TiuR-rune.
6. Oud-Engels runenfuthark:
ti-rune.
7. De Epinaler glossen:
tiig-rune.
8. Salzburg-Wiener-Alcuin-handschrift:
tyz-rune (got.).
9. Sigrdrífumál 6:
i. Men ritst de sigrúnar op een zwaard en noemt tweemaal de naam van de god (Týr). (In
inscripties soms driemaal).
ii. Commentaar:
Týr wordt dus geassocieerd met de oorlog en de overwinning.
b. Týrs verbondenheid met de plantenmagie is onduidelijk:
1. zw. Tiveden:
woud, gewijd aan Týr (waarschijnlijk);
2. zw. tived:
de plant Daphne mezereum, die vroeg in het jaar bloeit en giftig is (associatie met Týr is
vaag).
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2.5.4 Het probleem van de oorsprong van Týr
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2.5.4.1 (§ 358) De oorsprong van Týr in de Oud-Noorse overlevering
De Oud-Noorse overlevering bewijst niet dat Týr een oude IE hoogste hemelgod geweest is, die op
bergen vereerd werd:
a. Týr heeft, evenals *Tīwaz, de oorlog en het recht als werkingssferen (functies):
1. Tislund (Seeland) was een dingplaats (zie 2.2.3).
2. In Denemarken was alleen aan Týr een dergelijke openbare plaats gewijd.
b. de. topon. Tisbjerg e.a.:
verering van Týr op bergen (zwakke verwijzing).
c. Dat Týr een hemelgod was omdat hij plaats moest maken voor jongere goden (Freyr, Baldr,
Heimdallr), is niet bewezen.
d. Oorspronkelijke functies als maangod, zwaardgod of wolfsgod zijn on-Germaans.
e. Conclusie:
De natuurmythologische zijde van Týr is vervaagd.
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2.5.4.2 (§ 359) Het probleem van Týrs eenhandigheid
Er zijn veel verklaringen gegeven voor Týrs verlies van zijn ene hand:
a. Af te wijzen verklaringen:
1. De natuurmythologische interpretatie is niet te bewijzen. nl. dat Týr het licht symboliseert
en dat de wolf met wie hij vecht, de duisternis is.
2. Latere ontleningen van het motief van het verlies van de ene hand uit de Christelijke of
Keltische iconografie zijn evenmin te bewijzen.
3. Ontlening van de Ierse god Nuadu (oorlogsgod met één hand) is niet aannemelijk).
b. Theorie van De Vries t.a.v. het probleem van de eenhandigheid of het verlies van de ene
hand van Týr:
1. De IE parallellen duiden op een gemeenschappelijke oorsprong:
i. De Ierse Nuadu verliest zijn hand in de strijd en krijgt een zilveren hand (argetlám).
ii. De Indische Sūrya verliest zijn hand door een wolf en krijgt een gouden hand.
iii. De Scandinavische Týr verliest zijn hand door een wolf, maar van een kunsthand is geen
sprake.
2. Týrs eenhandigheid berust op de opvatting en het gebruik dat men bij een valse eed de
zwerende hand (de eedshand) verliezen zal:
i. SnE:
De mythe van Týr en de boeiing van Fenrir:
Týr stak zijn hand in de bek van de wolf als onderpand om de goden te verzekeren van
zijn gelofte, dus als straf voor meineed.
ii. IE parallellen t.a.v. het verlies van de eedshand als straf voor meineed:
(1) Osseten (een Scythisch volk): afhakken van de rechterarm bij een meineed;
(2) Ierse sage van de ring van Morann, die arm en been kon afsnoeren bij een valse eed
(dit moet zijn: de ring van Morann, die de hals kon afsnoeren bij een valse eed,
Berends);
(3) de sage van Mucius Scaevola, die als list zijn hand offert om de tegenstander
Porsenna te overtuigen van zijn verklaring.
iii. Conclusie:
(1) De overeenkomst tussen Týr en Mucius Scaevola is niet toevallig, zodat de mythe
van Týr zeer oud moet zijn.
(2) Opvallend is dat juist de god die het recht bewaakt, de straf van het verlies van
zijn hand ondergaat. Het verlies is de compensatie voor een leugen.
(3) De betekenis van de mythe van Týr:
Een god wil boeten met het verlies van zijn ene hand voor de leugen die
noodzakelijk was om de kosmische orde te verzekeren.
(4) Rotstekening van Lökeberg:
krijger met zwaardachtig wapen in de ene hand, terwijl de andere ontbreekt; hij
lijkt een oude hemelgod.
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2.5.4.3 (§ 360-1) De oorsprong van Týr op basis van de vergelijkende
taalwetenschap
De vergelijkende taal- en godsdienstwetenschap laten zien dat Týr teruggaat tot de oude IE
hemelgod met vaderlijke macht:
1. germ. *Tīwaz ≈ gr. Ζευς πατηρ ≈ skt. Dyaus pitṛ ≈ lat. Jupiter ≈ ill. Δειπατορος.
2. Hieraan ten grondslag liggen:
a. IE *diēus ‘dag’ > ‘(heldere) hemel’ > ‘god van de stralende hemel’;
b. IE *deieu ‘glanzen, stralen’;
c. vergelijk:
i. gr. διοπετης ‘uit de hemel gevallen’;
ii. gr. ευδιος ‘midden op de dag’;
iii. lat. dies ‘dag’;
iv. oi. díe, día ‘dag’.
3. Er is wel enige onenigheid over de juiste afleiding:
a. Bremer en Krause:
týr (plur. tívar)
i. hangt samen met
(1) skt. deva;
(2) lat. deus;
(3) oi. día;
(4) opr. deivas;
(5) lit. diēvas;
(6) lets dièvs;
ii. en betekent ‘god’.
b. De Vries:
Dit is hyperkritiek. Alle woorden zijn ten nauwste verwant en stammen van de IE wortel
*deieu, die een tweeledige ontwikkeling had:
i. > *diēu > skt. dyāus;
ii. > *deiu > germ. *teiwaz.
4. De mythe van Týr, waarin hij zijn hand verliest, sluit aan bij zijn oorspronkelijke functie van
hemelgod (zie 2.5.4.2-b).
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2.5.4.4 (§ 360-2) Conclusie t.a.v. de oorsprong van Týr
a. Alle gegevens wijzen erop dat *Tīwaz-Týr
1. de oude Germaanse hemelgod was en in ’t bijzonder de god van het recht;
2. dezelfde plaats inneemt t.a.v. Wodan-Odin en Donar als zijn IE naamsverwanten (zie § 411).
b. Magnus Olsen:
De West-Noorse plaatsnamen Tysnesøya en Njarðarlög wijzen op
1. een cultus van het heilig huwelijk tussen de hemelgod en de aardgodin;
2. een verband met de Ingvaeoonse Nerthus-cultus (zie § 467).
c. Ook de rotstekeningen (zie § 78) wijzen op een heilig huwelijk en dus op een hemelgod.
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Concordantietabel

Zoek (nogmaals) uw onderwerp in de rechterkolom, selecteer en kopieer de term(en) in de
linkerkolom en zoek hiermee in de tekst (Ctrl-C, Ctrl-home, Ctrl-F, Ctrl-V)
1. Index van namen
2. Index van categorieën en termen
1. Index van namen
Alateivia
Arum [voorafgegaan door een spatie]
Angelsaksen
Ansegranus
Ansemundus
Anshelm
Ansila
Ansperht
Ares
Ariërs
Arminius
Aryaman
Asugas
Asugisalas
Baetke
Baldr
Bataven
Bede
Beierern
Housesteads

Bremer
Chatten
Cherusci
Augsburg
Ciesburc
Darzales
Δειπατορος
Denemarken
Donar
Thunaer
Thor
reiðar týr
Noord-Duitsland
Dyaus pitṛ
Essex

Alateivia (Germ.) (godin)
Aldenem (1275) = Aeldrum (1400) = Altarum (1452) = Alderum
(1482) = mod. Arum (Ne.) (topogr., tZWv Franeker, Friesland)
Angelsaksen (Germ.) (volk), Angelsaksisch
Ansegranus (Germ.) (alg. lang. Ans-persoonsnaam)
Ansemundus (Germ.) (alg. burg. Ans-persoonsnaam)
Anshelm (Germ.) (alg. ohd. Ans-persoonsnaam)
Ansila (Germ.) (alg. got. Ans-persoonsnaam)
Ansperht (Germ.) (alg. ohd. Ans-persoonsnaam)
Ares (2) (Gr. benaming van een Germ. god)
Ariërs = skt. Ārya (Ind.) (volk), Arisch
[Arya]
Arminius (Germ.) (held)
Aryaman (Ind.) (god)
Asugas (Germ.) (naam in runeninscriptie)
Asugisli (Germ.) (naam in runeninscriptie)
Baetke, Walther (auteur)
Baldr (Germ.) (god)
Batavi = Batavieren (Germ.) (volk), Bataafs, Batavier
Bede (Germ.) (godin (in dativ.), een der Alaisiagae)
Beieren = du. Bayern (Du.) (deelstaat), Beiers, Beier (Bajuvaar)
Borcovicium (Not.D. Occ., 39, 40; 5e eeuw) = Velurtion (Ravenna;
7e eeuw) = mod. Housesteads Roman Fort (Eng.) (archeol. site, bij
de Muur van Hadrianus, tNWv Hexham, Northumberland, NOEngeland)
[Borcovicio, Vercovicium, Volurtion, Borcovicus]
Bremer, Otto (auteur)
Chatti = Catti = Chatten (Germ.) (volk)
Cherusci = Cherusken (Germ.) (volk)
Ciesburc = Augusta (3) Vindelicorum = Augusta (5) Vindelicum =
mod. Augsburg (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, Beieren)
[Augusta Vindelicorum, Augusta Vindelicum]
Ciesburc = Augusta (3) Vindelicorum = Augusta (5) Vindelicum =
mod. Augsburg (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, Beieren)
[Augusta Vindelicorum, Augusta Vindelicum]
Darzales = Darzalas = Derzelas (Thrac.) (god)
Deipatoros (Δειπατορος) (Ill.) (god)
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Donar (Germ.) (god) (alg.)
Donar: = Thunaer (Germ.) (god)
Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)
[Thorr]
Donar: Thor: ‘Reiðar týr’ (Germ.) (god)
[Reidar tyr]
Duitsland, Noord- = Neder-Duitsland, Nederduits
Dyaus: ‘Pitṛ’, ~ (Ind.) (god) [Dyaus Pitr, Dyaus Pitri, Dyaus Pitar]
Ēast Seaxna rīce = lat. Regnum Orientalium Saxonum = nl.
Oostsaksen = eng. kingdom of Essex (Eng.) (vrm. Angelsaksisch
koninkrijk, in Essex en Hertfordshire), Oostsaksen (Germ.) (volk)
[East Seaxna rice]
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Oud-Engelse
Éremón
Ermanaricus
Ermenegildus
Fenriswolf
Fimmilene
Finland
Fins
Forsite
Freyja
Friese
Friesland
Friezen
Frisorum
Freyr
Funen
Fyrunga
Gallië
Garmr
Germaans
Germanen
Zuid- en Noord-Germanen

Zuid-Germanië

Romeins Germanië
Neder-Germanië
Germania superior
Erminones
Herminonen
Herminones

Engeland: Oud-Engels, Angelsaksisch (oe.)
Éremón = Érimón, Héremón mac Míled (Kelt.) (myth. fig.)
[Eremon, Heremon]
Ermanaricus (Germ.) (alg. got. persoonsnaam)
Ermenegildus (Germ.) (alg. got. persoonsnaam)
Fenrir = Fenrisúlfr (Germ.) (myth. wolf)
[Fenrisulfr]
Fimmilene (Germ.) (godin (in dativ.), een der Alaisiagae)
Finland = Suomi (Eur.-Finl.) (land), Fins, Fin
Finland = Suomi (Eur.-Finl.) (land), Fins, Fin
Forsite (Germ.) (god)
Freyja (Germ.) (godin)
Friesland = fr. Fryslân (Ne.) (1. prov., 2. hist. gebied van Schelde
tot Wezer), Fries (adj.)
Friesland = fr. Fryslân (Ne.) (1. prov., 2. hist. gebied van Schelde
tot Wezer), Fries (adj.)
Friesland: Friezen (alg.) (Germ.) (volk)
Friesland: Friezen: Frisii (Germ.) (volk)
Frō: Freyr (Germ.) (god)
Funen = de. Fyn (De.) (eiland, Zuid-Denemarken)
Fyrunga (Zw.) (topogr., tNOv Vara (stad), Fyrunga, Vara kommun,
Västra Götaland)
Gallië = Gallia (Eur.) (Kelt. gebieden in Frankr., Be., Z-Ne., Du.
tWv de r. Rijn, W-Zwits.), Gallisch, Galliër
Garmr (Germ.) (hellehond)
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl.
westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, ZuidGermaan
Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl.
westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, ZuidGermaan
Germanië, Zuid-: Germania Romana (L/R) (de door de Rom.
veroverde Germaanse gebieden, zowel tWv de r. Rijn als tOv de r.
Rijn tot de r. Elbe)
Germanië, Zuid-: Germania Romana: Beneden-Germanië = lat.
Germania inferior (L/R) (provincie, tWv de r. Rijn, omvattende ZNe., N-Be. tot Koblenz)
Germanië, Zuid-: Germania Romana: Boven-Germanië = lat.
Germania superior (L/R) (provincie, tOv de r. Seine, tNv het Meer
van Genève en tWv het Bodenmeer, langs de r. Rijn tot Koblenz)
Germanië, Zuid-: West-Germanië: Elbe-Germanen = lat. Erminones
= Irminones = Herminones = Hermiones (Tac.) (L/R-Germ.)
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven)
Germanië, Zuid-: West-Germanië: Elbe-Germanen = lat. Erminones
= Irminones = Herminones = Hermiones (Tac.) (L/R-Germ.)
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven)
Germanië, Zuid-: West-Germanië: Elbe-Germanen = lat. Erminones
= Irminones = Herminones = Hermiones (Tac.) (L/R-Germ.)
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven)
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Ingaevones

Ingvaeoonse

Istaevones

Goten
Oost-Goten
West-Goten
Grimm
Gudhem
Gudum
Güntert
Hadrianus
hariΧastiteiva ‘voor de god Harigast’
Heimdallr
Hercules
Hermegiselus
Herminafridus
Hermunduren
Hermunduri
Horn
Hymir
Iers
IJsland
India
Indische
IE [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
IE parallellen
IE *
Yngvi
Ermelo

Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat.
(Plin.) Ingvaeones = (Tac.) Ingaevones (L/R-Germ.)
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven), Ingvaeoons
[Inguaeones, Inguaeoons, Ingaeuones]
Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat.
(Plin.) Ingvaeones = (Tac.) Ingaevones (L/R-Germ.)
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven), Ingvaeoons
[Inguaeones, Inguaeoons, Ingaeuones]
Germanië, Zuid-: West-Germanië: Wezer-Rijn-Germanen = lat.
(Plin.) Istvaeones = Istuaeones = Istraeones = Istrianones =
Istriones = (Tac.) Istaevones = Istæuones (L/R-Germ.)
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven)
Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk),
Gotisch, Goot
Goten, Oost- = Ostrogoten = Ostrogothi = Greuthungi (Germ.)
(volk)
Goten, West- = Visigoten = lat. Visigothi = Vesi (e.var.) = Thervingi
(e.var.) (Germ.) (volk)
Grimm, Jakob Ludwig Karl/Carl (auteur)
Gudhem (Zw.) (topogr., tNv Falköping (stad), Gudhem, Falköpings
kommun, Västra Götaland)
Gudum (De.) (topogr., in Lemvig Kommune, Midden-Jutland)
Güntert, Hermann (auteur)
Hadrianus Augustus, Imperator Caesar Divi Traiani filius Traianus =
(geb. naam) Publius (1) Aelius Hadrianus (L/R) (keizer)
[Publius Aelius Hadrianus]
Harigast (Germ.) (god)
Heimdallr (Germ.) (god)
Hercules (1) (L/R benaming van een Gr. god)
Hermegiselus (Germ.) (alg. warn. persoonsnaam)
Herminafridus (Germ.) (alg. thur. persoonsnaam)
Hermunduri - Hermonduli (e.var.) = nl. Hermunduren (Germ.)
(volk)
Hermunduri - Hermonduli (e.var.) = nl. Hermunduren (Germ.)
(volk)
Hurne (1102) = Hoern (1550) = Hoorn (1700) = mod. Horn = limb.
Häör (Ne.) (topogr., tNWv Roermond, gem. Leudal, Limburg)
Hymir (Germ.) (reus)
Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land), Iers,
Ier
[Eriu]
IJsland = Ísland (Eur.-IJsl.) (land), IJslands, IJslander
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Ingwaz: Yngvi (1) (= Freyr) (Germ.) (1. god, 2. naam van leden van
het koningsgeslacht der Ynglingen)
Irminlo (855) = Yrmilon (960) = Hermelo (1028) = Ermello (1131) =
mod. Ermelo (Ne.) (topogr., tZv Harderwijk, Gelderland)
[Ermele]
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Irminlo

Jalfaðr
Jordanes
Juno
lat. Jupiter
Romeinse Jupiter
‘Jupiter’
Jupiter-Gigant
Karel de Grote
Kattegat
Keltisch
Kerényi
Kluge
Kormákr
Kragehul
Krause
Lökeberg
C.Lyngdrup Madsen
Mannus
Mars
Martem
Marti
Halamarð
Marti Halamarð
Marti Thincso
Thincso
Thingsus
Marstrander
Mercurius;
Mercurius
Meringer
jörmungandr
Minerva
Mitra
Mainz
Morann
Mucius Scaevola
Müllenhoff
Myklebostad
Neckel
Negau
Njörðr
Njarðarlög

Irminlo (855) = Yrmilon (960) = Hermelo (1028) = Ermello (1131) =
mod. Ermelo (Ne.) (topogr., tZv Harderwijk, Gelderland)
[Ermele]
Jalfaðr (1) (Germ.) (naam voor een beer)
[Jalfadr]
Jordanes = Jordanis = Iordanes (1) = Jornandes (Got.-Germ.)
(auteur)
Juno (1) = lat. Iuno (L/R) (godin)
Jupiter (1) = Juppiter = lat. Iupiter = Iuppiter (L/R) (god)
Jupiter (1) = Juppiter = lat. Iupiter = Iuppiter (L/R) (god)
Jupiter (3) (L/R benaming van een Kelt. god)
Jupiter (3) (L/R benaming van een Kelt. god)
Karel (1) de Grote = d. Karl der Große = frans Charlemagne = lat.
Carolus Magnus (Germ.) (koning, keizer)
[Karel de Grote]
Kattegat = zw. Kattegatt (Scand.) (zeestraat, tussen Jutland en
Götaland tNv Sjælland)
Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch
Kerényi, Karl (auteur)
Kluge, Friedrich (auteur)
Kormákr Ögmundarson (Germ.) (skald)
[Kormákr Ǫgmundarson,
Kormakr Ogmundarson]
Kragehul (De.) (vrm. moeras bij Flemløse, tZWv Glamsberg,
Assens Kommune, W-Funen, Zuid-Denemarken)
Krause, Wolfgang (auteur)
Lökeberg (Zw.) (huisloc., bij Skulevik tZWv Munkedal (stad), Foss,
Munkedals kommun, Vástra Götaland)
[Lokeberg]
Lyngdrup Madsen, Carsten (auteur)
Mannus (Germ.-L/R) (eerste mens)
Mars (2) (L/R benaming van een Germ. god)
Mars (2) (L/R benaming van een Germ. god)
Mars (2) (L/R benaming van een Germ. god)
Mars (2): ‘Halamarðus’, ~ (Germ.) (god)
[Halamardus]
Mars (2): ‘Halamarðus’, ~ (Germ.) (god)
[Halamardus]
Mars (2): ‘Thingsus’, ~ (Germ.) (god)
[Mars Thingsus]
Mars (2): ‘Thingsus’, ~ (Germ.) (god)
[Mars Thingsus]
Mars (2): ‘Thingsus’, ~ (Germ.) (god)
[Mars Thingsus]
Marstrander, Carl Johan Sverdrup (auteur)
Mercurius (1) (L/R god)
Mercurius (2) (L/R benaming van een Germ. god)
Meringer, Rudolf (auteur)
Miðgarðsormr = Jörmungandr = nl. Midgardslang (Germ.) (myth.
slang)
[Midgardsormr, Jormungandr, Midgaardslang]
Minerva (1) (L/R) (godin)
Mitras*: Mitra (Ind.) (god)
Moguntiacum = mod. Mainz (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, tZWv
Frankfurt am Main, Rijnland-Palts)
Morann (Kelt.) (sagenfig.)
Mucius Scaevola, Gaius = Mucius Cordus, Gaius (L/R) (sagenfig.)
Müllenhoff, Karl Viktor (auteur)
Myklebostad (No.) (topogr., aan de Langfjord tNWv Eresfjord
(dorp), Nesset kommune, Møre og Romsdal)
Neckel, Gustav Karl Paul Christoph (auteur)
Negova = d. Negau (Slov.) (topogr., tNOv Maribor, gem. Gornja
Radgona = d. Oberradkersburg, Pomurska)
Nerþuz*: Njörðr (Germ.) (god)
[Njordr]
Njarðarlög = mod. Tysnesøya (No.) (eiland, tZv Bergen en tNv
Leirvik, Tysnes kommune, Hordaland)m
[Njardarlog, Tysnesoya,
Tysnesø]
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Tysnesøya

Argetlám
Noorwegen
West-Noorse
Nuadu
Magnus Olsen
Ósbeald
Ōsborn
Ósdæg
Ósgar
Ōsgēr
Ōslef
Ósmund
Osseten
R. Otto
Polomé
Porsenna
Procopius
Ragnaborg
Von Richthofen
Middel-Rijn
Nederrijn
Rome
Runkoteivas
Saksen
Noord-Germanen
Scandinavië
Scandinavische
Oud-Noors
Thuliten
Scythisch
Seeland
Semnonen
Semnonische
Alexander Severus

Njarðarlög = mod. Tysnesøya (No.) (eiland, tZv Bergen en tNv
Leirvik, Tysnes kommune, Hordaland)
[Njardarlog, Tysnesoya,
Tysnesø]
Nodens: Nuadu (1): ‘Argetlám’, ~ (Kelt.) (god)
[Nuadu Argetlám, Nuadu Argetlam, Nuadu Airgetlámh,
Nuada Airgetlam, Nuada Argetlam, Nuada Argadlámh]
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen, WestNuadu (Kelt.) (god)
Olsen, Magnus Bernhard (auteur)
Ósbeald (Germ.) (oe. Ans-persoonsnaam)
[Osbeald]
Ōsborn (Germ.) (os. Ans-persoonsnaam)
[Osborn]
Ósdæg (Germ.) (oe. Ans-persoonsnaam)
[Osdaeg]
Ósgar (Germ.) (oe. Ans-persoonsnaam)
[Osgar]
Ōsgēr (Germ.) (os. Ans-persoonsnaam)
[Osger]
Ōslef (Germ.) (os. Ans-persoonsnaam)
[Oslef]
Ósmund (Germ.) (oe. Ans-persoonsnaam)
[Osmund]
Osseten = oss. Irættæ = russ. Jas (Ir.-Rusl.) (volk, vnl. in de
Kaukasus), Ossetisch
[Iraetae]
Otto (3), Rudolf (auteur)
Polomé, Edgar Charles (auteur)
Porsenna, Lars = (Hor.) Porsena = (Plin.) Porsina = gr. Porsinas
(Πορσινας) = (mog.) etr. Lars Pursiena = Larθ Pursiena (vlgs
Cristofani) (L/R-Etr.) (koning)
Procopius van Caesaraea = Procopius Caesarensis = gr. Prokopios
ho Kaisareus (Προκοπιος ό Καισαρευς) (Gr.-Byz.-Palest.) (auteur)
Ragnaborg (IJsl.) (berg, tNOv de Snæfell in Fljótsdalur,
Austurland)
Richthofen, Bolko Karl Ernst Gotthard Freiherr von (auteur)
Rijn(gebied), Midden-; = d. Mittelrhein (Du.) (rivier, van Bingen
(Rijnland-Palts) tot Bonn (Noordrijn-Westfalen))
Rijn(gebied), Neder-; = d. Niederrhein (Du.) (rivier, van Bonn tot
Emmerik (grens Nederland), Noordrijn-Westfalen)
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Runkoteivas = Rukotiivo = Rongoteus (Finl.) (god)
Saksen (1) (nl.) = os. Sahson = lat. (vetuli) Saxones = gr. Σαξονες =
oe. Eald-Seaxe = d. Altsachsen = nd. Sassen (Germ.) (volk),
Saksisch, Saks
[Sachsen]
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië: Oud-Noors (on) = Oud-IJslands
Scandinavië: Thule = gr. Θουλη, Thuliten = gr. Θουλιται
Scythen = Skythen = gr. Skythai (Σκυθαι) = lat. Scythae (Ir.) (groep
volkeren), Scythisch = Skythisch, Scyth = Skyth
Seeland = mod. Sjælland = on. Selund (De.) (1. eiland, 2. regio)
Semnones = nl. Semnonen (Germ.) (volk)
Semnones = nl. Semnonen (Germ.) (volk)
Severus Alexander Augustus, Marcus (4) Aurelius (geb.naam:
Marcus (4) Julius Gessius Bassianus Alexianus; na adoptie: Caesar
(2) Marcus Aurelius Alexander) (L/R) (keizer)
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Sparlösa
Spartaanse

suapa

Sueben

Zwaben

Sūrya
Sverdrup
Tacitus
Tencteren

Thracië

Thüringers
Tibirke
Tiiswath (ca 1407), nu Tirsvad
Tirsbæk
Tisbjerg
Tiset < Týsviðr
Tisjön
Tislauan
Tislund
Tissø
Tisted
Tisvilde

[Marcus Aurelius Severus Alexander,
Marcus Julius Gessius Bassianus Alexianus, Caesar Marcus Aurelius
Alexander]
Sparlösa (Zw.) (topogr., tNOv Trollhättan, Sparlösa, Vara
Kommun, Västra Götaland)
[Sparlosa]
Sparta = Sparte (dor. Σπαρτα = att. Σπαρτη) = (Hom., Herod.,
Thyc.) Lacedaemon = gr. Lakedaimon (Λακεδαιμων; landschap,
stad en adj.) = nl. Lacedemonië = lat. Lacedaemonia = gr.
Lakedaimonia (Λακεδαιμωνια; post-Rom.: landschap; v.a. ME:
stad) (Gr.) (topogr./archeol. site (tNv Sparta (stad), tOv Kalamata
en het Taygetos-gebergte, Z-Peloponnesus, Peloponnesos) [vgl.
Laconië]
[Sparti]
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 = 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 = 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)
Sūrya (1) (Ind.) (god), Saura (lit.)
[Surya]
Sverdrup, Georg Johan (auteur)
Tacitus, Publius (3) Cornelius (L/R) (auteur)
[Publius Cornelius Tacitus]
Tencteri = Tenchteri = Tenctheri = gr. (Plut. Caes.) Τεντεριται =
gr. (Ptol. Geogr.) Τενκεροι (niet zeker) = nl. Tencteren (Germ.)
(volk)
Thracië = gr. Θρᾳκη = Θρῃκη = lat. Thracia = Threcia = Thraca
(Eur.- Thrac.) (hist. streek en vrm. koninkrijk, tZv de r. Donau en
tOv Macedonië), Thracisch, Thraciër
Thuringi = nl. Thüringers (Germ.) (volk)
[Thueringi, Tueringi,
Thoringi, Toringi]
Tibirke (De.) (topogr., tNWv Helsinge, Gribskov Kommune,
Hoofdstad)
Tiiswath (ca 1407) = mod. Tirsvad (De.) (huisloc., tNOv Klovborg,
Horsens Kommune, Midden-Jutland)
[Tisvad]
Tirsbæk (De.) (huisloc., aan de noordzijde van de Vejlefjord tOv
Vejle (stad), Vejle Kommune, Zuid-Denemarken)
[Tirsbaek]
Tisbjerg (De.) (heuvel, tZOv Kongens Tisted (tZOv Aars/Års),
Rebild Kommune, Noord-Jutland)
Tiset = Tiiswid (1409) (De.) (topogr., tZWv Gram (tWv Haderslev
(stad)), Haderslev Kommune, Z-Jutland, Zuid-Denemarken)
Tisjön (Zw.) (meer, tWv Lima, Lima, Malung-Sälens kommun,
Dalarna)
[Tisjon]
Tislauan (No.) (huisloc., tNv Melhus (stad), Melhus kommune,
Trøndelag)
Tislund (De.) (vrm. woud/dingplaats, mog. tNv of samenvallend
met Ringsted (stad), Ringsted Kommune, M-Seeland)
Tissø (De.) (meer, tZOv Kalundborg (stad), Kalundborg Kommune,
W-Seeland)
[Tisso]
Tisted (De.) (topogr., tZv Aalborg, Mariagerfjord Kommune,
Noord-Jutland)
Tisvilde (De.) (topogr., tNOv Frederiksværk, Gribskov Kommune,
Hoofdstad)
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Tiveden
*Tīwaz
Irmin
Saxnēat
Saxnōt
Seaxnēat
Týr [hoofdletter]
einhendr ása
ti (vocatief).
Zio
Treveri
Tuihanti
Twentenaren
Tysnes
Warnen

Varuṇa
Vimose
De Vries
Wodan
Uuóden
Wōden
Odin [voorafgegaan door een spatie]
Odin hoort
Odin, Ullr
Odin wordt
-Odin
Odin als
Arnhöfði
Geirlöðnir
Grímr
Hangatýr
Hrosshársgrani
Jalfaðr
Jálkr
Jörmunr
Ófnir
Sigtýr
þrór
Ζευς πατηρ
Z-Limburg
Zwaben: Aftermontag
Zweden
zw.
Zw.

Tiveden (Zw.) (woud, gelegen tussen de meren Vänern en Vättern)
Tīwaz* (Germ.) (god) (alg.)
[Tiwaz]
Tīwaz*: Irmin = Ermin (Germ.) (god)
Tīwaz*: Saxnōt (os.) = oe. Seaxnēat = Saxnēat (Germ.) (god)
[Saxnot, Seaxneat, Saxneat]
Tīwaz*: Saxnōt (os.) = oe. Seaxnēat = Saxnēat (Germ.) (god)
[Saxnot, Seaxneat, Saxneat]
Tīwaz*: Saxnōt (os.) = oe. Seaxnēat = Saxnēat (Germ.) (god)
[Saxnot, Seaxneat, Saxneat]
Tīwaz*: Týr (Germ.) (god)
[Tyr]
Tīwaz*: Týr: ‘Einhendr Ása’ (Germ.)
[Einhendr Asa]
Tīwaz*: Týr: ‘Ti’ (voc.) (Germ.) (god)
Tīwaz*: Zio = Ziu (Germ.) (god)
Treveri = Trevires (Kelt.) (volk), Treverus (Treverae, godinnen)
Tuihanti = wrsch. Tubantes (Germ.) (volk)
Tuihanti = wrsch. Tubantes (Germ.) (volk)
Tysnes (No.) (kommune, Hordaland)
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 (Ind.) (god)
[Varuna]
Vimose = Allese mose (De.) (topogr., bij Næsbyhoved-Broby tNWv
Odense (stad), Odense Kommune, N-Funen, Zuid-Denemarken)
Vries, Jan Pieter Marie Laurens de (auteur)
Wodan (Germ.) (god) (alg.)
Wodan: ‘Uuōden’ (Germ.) (god) (alg.)
[Uuoden]
Wodan: ‘Wōden’ (Germ.) (god) (alg.)
[Woden]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin: ‘Arnhöfði’ (Germ.) (god)
[Arnhǫfði, Arnhofdi]
Wodan: Odin: ‘Geirlöðnir’ (Germ.) (god)
[Geirlǫðnir, Geirlodnir]
Wodan: Odin: ‘Grímr’ (2) (Germ.) (god)
[Grimr]
Wodan: Odin: ‘Hangatýr’ (Germ.) (god)
[Hangatyr]
Wodan: Odin: ‘Hrosshársgrani’ (Germ.) (god)
[Hrossharsgrani]
Wodan: Odin: ‘Jalfaðr’ (2) = ‘Jölfuðr’ (Germ.) (god)
[Jalfadr,
Jǫlfuðr, Jolfudr]
Wodan: Odin: ‘Jálkr’ (Germ.) (god)
[Jalkr]
Wodan: Odin: ‘Jörmuni’ = ‘Jörmunr’ (Germ.) (god)
[J ǫrmuni,
Jormuni, Jǫrmunr, Jormunr]
Wodan: Odin: ‘Ófnir’ (Germ.) (god)
[Ofnir]
Wodan: Odin: ‘Sigtýr’ (Germ.) (god)
[Sigtyr]
Wodan: Odin: ‘þrór’ (2) (Germ.) (god)
[Thror]
Zeus (1): ‘Pater’ (Πατηρ), ~ (Gr.) (god) [Zeus Pater, Ζευς πατηρ,
Vader Zeus]
Zuid-Limburg (Ne.) (streek, zuidelijk deel van de prov. LImburg)
Zwaben, Oost- (Du.) (streek)
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
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2. Index van categorieën en termen
berg, lund
bergen vereerd werd
Cultus op heuvels
Verering van Týr op bergen
gouden
zilveren
uitademen
usanan
levensadem, -kracht
aanvang
bron geweest
bronnen
oorsprong
Oorspronkelijk
Oorsprong van de Jupiter-Gigant
oorsprong van Týr
beschermheer
día fjarðar breytir ‘dichter’
drager
functie
werkingsgebied
werkingssfeer
begeleiders en de symbolen van de
Asega’s
vereerders
colentes
Cyuuari
ruiter
krijger
zondaren
bezit van magische krachten
compensatie
onderpand
levenbrengende
hand verliest
straf van het verlies van
verlies van de eedshand
verlies van zijn ene hand
verliest zijn hand
zijn hand offert
Afwijzing
schip
muur van Hadrianus
Ásgarðr
Lindholmen

Aardhoogte: berg, heilige: berg (Germ.)
Aardhoogte: berg, heilige: godenberg (aan een godheid gewijde
berg)
Aardhoogte: berg, heilige: godenberg (aan een godheid gewijde
berg)
Aardhoogte: berg, heilige: godenberg (aan een godheid gewijde
berg)
Aardmaterie: goud(en)
Aardmaterie: zilver(en)
Adem: ademhaling: uitademen
Adem: ademhaling: uitademen term: usanan (Germ.)
Adem: term: asu (Ind.)
Begin: aanvangen (openen)
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong van de Jupiter-Gigant-zuilen (Kelt.- Germ.)
Begin: oorsprong van Týr (Germ.)
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: dichter: term: ‘día fjarðar breytir’ (kenning)
(Germ.)
Beroep en functie: drager
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: functie (taak, rol, werkingsgebied,
werkzaamheid)
Beroep en functie: functie (taak, rol, werkingsgebied,
werkzaamheid)
Beroep en functie: intermediair, dierlijke: begeleider
Beroep en functie: jur.: wetspreker: term: ēsago, ēosago, āsega
(Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder: term: colens (L/R)
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder: term: uari, Cyu- (‘Ziovereerders’) (glosse voor Martem colentes) (Germ.)
Beroep en functie: ruiter
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: zondaar
Bezit en roof: bezit van toverkracht
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling: onderpand
Bezit en roof: gave: leven
Bezit en roof: verlies van een hand
Bezit en roof: verlies van een hand
Bezit en roof: verlies van een hand
Bezit en roof: verlies van een hand
Bezit en roof: verlies van een hand
Bezit en roof: verlies van een hand
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Boot
Bouwwerk: afscheiding: muur, grens-: muur van Hadrianus (Eng.)
Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Ás- (‘rijk der Asen’) (wereld
der goden) (Germ.)
Bouwwerk: burcht: ‘Lindholmen’ (Zw.) (vrm. burcht, bij
Börringesjön tOv Svedala, Svedala, Skåne)
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legerkampen
Ciesburc
paal’
áss ‘paal’
geassocieerd was met een zuil
wereldzuil
Irminsūl
Irmin-zuil
columpna Ermelo
Jupiter-Gigant-zuil
columpna
Irminsūl
Irmin-zuil
wezens
belangrijk
waarden
invloed
ontwikkeling
verspreidde
Verspreiding
Cultisch
cultus
vereerde
verering van Asen
Irmin-cultus
bergen vereerd werd
Cultus op heuvels
Verering van Týr op bergen
verbonden met natuurobjecten
Cultus aan een water
vereerden Mars
Nerthus-cultus
Tīwaz*-cultus
cultus van Týr
Týr-cultus
Verering van Týr
Zio-verering
zuilverering
Irminsūl, door de Saksen vereerd
dier
beer
bok
goddelijke dieren
ram
jörmungandr
wolf
ever [+ spatie]
ever:
gestorvenen
bloeit
dood
leven

Bouwwerk: legerkamp
Bouwwerk: stad: term: burc, Cies- (‘*Tīwaz-stad’) (oorspr. naam
van Augsburg) (Germ.)
Bouwwerk: zuil (paal)
Bouwwerk: zuil, steun-: term: áss (Germ.)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: ‘Irminsūl’ (Germ.)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: ‘Irminsūl’ (Germ.)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: ‘Irminsūl’: term:
columpna Ermelo (Germ.-L/R)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: Jupiter-Gigant-zuil (Kelt.- Germ.)
Bouwwerk: zuil: term: columna (Germ.- L/R)
Bouwwerk: zuil: term: sūl, Irmin- (‘Irmin-zuil’) (wereldzuil)
(Germ.)
Bouwwerk: zuil: term: sūl, Irmin- (‘Irmin-zuil’) (wereldzuil)
(Germ.)
Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: invloed
Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie)
Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding)
Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding)
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus: godencultus: Asen-cultus
Cultus: Irmin-cultus (Germ.)
Cultus: loc.: berg (heuvel), ~ op een
Cultus: loc.: berg (heuvel), ~ op een
Cultus: loc.: berg (heuvel), ~ op een
Cultus: loc.: natuur (alg.)
Cultus: loc.: water
Cultus: Mars (2)-cultus (Germ.)
Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.)
Cultus: Tīwaz*-cultus (Germ.)
Cultus: Tīwaz*-cultus: Týr-cultus (Germ.)
Cultus: Tīwaz*-cultus: Týr-cultus (Germ.)
Cultus: Tīwaz*-cultus: Týr-cultus (Germ.)
Cultus: Tīwaz*-cultus: Zio-cultus (Germ.)
Cultus: zuilverering
Cultus: zuilverering als godencultus
Dier
Dier: beer
Dier: geit: bok (= geitenbok)
Dier: goddelijk ~
Dier: schaap: ram
Dier: toverdier: term: jörmungandr (‘reusachtig groot toverdier’)
(Miðgarðsormr) (Germ.)
Dier: wolf
Dier: zwijn (varken, ever)
Dier: zwijn (varken, ever)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: bloei
Dood en leven: dood
Dood en leven: leven
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añhu (anghu) ‘leven’
derde
Driemaal
gelofte
zwerende
bezweren
ragna
doopgelofte
meineed
valse eed
wēttu irmingot
hebben hun eigen
later door de Germanen overgenomen
ermina-, *ermanaidentiek
personen
persoonlijk
afhakken van de rechterarm bij een
arm en been kon afsnoeren bij een valse
boeten met het verlies van zijn ene hand
straf van het verlies van
straf voor meineed
gelijkwaardig
afstammende
stamboom
Týs ætt, lett.: ‘Týrs geslacht’
moeder
vader
Jupiter
Dyaus pitṛ
πατηρ
Δειπατορος
voorouders
zoon
demonische zijde van de goddelijke
opvatting en het gebruik dat men bij een
idee van de Jupiter-Gigant-zuil
reuzen werden gezien als voorouders van
goden verbonden dieren
voorstelling van een dier dat met een
concept van god bij de Noord-Germanen
mysterium tremendum
fróðgum
probleem van Týrs eenhandigheid
probleem van de oorsprong van Týr
Theorie van De Vries t.a.v. het
zijde [voorafgegaan door een spatie]
betekenis
betekent
bewezen
bewijst
bewijzen
Commentaar
opvatting

Dood en leven: leven: term: añhu (anghu) (Ir.)
Drie: derde
Drie: driemaal
Eed
Eed
Eed: bezweren (afsmeken)
Eed: bezweren: term: ragna (Germ.)
Eed: doopgelofte
Eed: meineed
Eed: meineed
Eed: vorm: aanroeping van de goden als getuigen: ‘wēttu
irmingot’ (Germ.)
Eén: assimilatie
Eén: assimilatie
Eén: eenheid: term: ermina-, *ermana- (‘algemeen’) (Germ.)
Eén: identiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Ethiek: straf: verlies van de eedshand (of arm)
Ethiek: straf: verlies van de eedshand (of arm)
Ethiek: straf: verlies van de eedshand (of arm)
Ethiek: straf: verlies van de eedshand (of arm)
Ethiek: straf: verlies van de eedshand (of arm)
Ethiek: waardigheid, gelijkFamilierelaties: afstamming
Familierelaties: genealogie (stamboom)
Familierelaties: geslacht: term: ætt (Germ.)
Familierelaties: moeder
Familierelaties: vader
Familierelaties: vader: term: piter, Iup- (god) (L/R)
Familierelaties: vader: term: pitṛ, Dyaus (Ind. hemelgod) (Ind.)
Familierelaties: vader: term: πατηρ (god) (Gr.)
Familierelaties: vader: term: πατορος, Δει- (Igod) (Ill.)
Familierelaties: voorouder
Familierelaties: zoon
Filosofie: aspect, negatief (dodelijk, afschuwwekkend)
Filosofie: idee dat men de eedshand verliest na meineed
Filosofie: idee van de Jupiter-Gigant-zuil
Filosofie: idee van de reuzen als voorouders van de goden
Filosofie: idee van de verbondenheid van een god met een dier
Filosofie: idee van de verbondenheid van een god met een dier
Filosofie: idee van god bij de Noord-Germanen (Germ.)
Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven: term:
mysterium tremendum (L/R)
Filosofie: kennis: wijsheid: term: fróð (adj.) (Germ.)
Filosofie: probleem van de eenhandigheid of het verlies van de
ene hand van Týr
Filosofie: probleem van de oorsprong van Týr
Filosofie: theorie over de eenhandigheid van Týr (De Vries)
Filosofisch aspect: aspect
Filosofisch aspect: betekenis (definitie, verklaring)
Filosofisch aspect: betekenis (definitie, verklaring)
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: commentaar
Filosofisch aspect: idee
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voorstelling
interpretatie
verklaring
interpretatio Romana
hyperkritiek
overeenkomst
parallellen
Conclusie
systematisering
oppositie
tegenstelling
gerelateerde
verband
associatie
geassocieerd
verbonden
verschil
verwant
afgod
demon
afguþs
goð [+ spatie]
heks
geestelijke
reus
reuzen
dísir
chtonisch wezen
psyche
ziel
zielen der gestorvenen
anima
asuasu [+ spatie]
ziel (psyche) die het lichaam verlaat
æs
ætt
Týs ætt, lett.: ‘Týrs geslacht’
ansti- ‘genadige machten’
ansŌsAsen zijn niet de zielen der gestorvenen
esa
usanan ‘uitademen’
Cherusci: Arminius < Erminomerus
áss ‘paal’
and ene geldene axe up siner axla
Bönd
Bönd en höpt hebben drie gerelateerde
Díar
día fjarðar breytir ‘dichter’
theofore dagnaam voor dinsdag
dagnaam nl. dinsdag
einhendr ása
ermina-, *ermanaeormengrund (‘aarde’)
eormenþeod (‘volk’)

Filosofisch aspect: idee
Filosofisch aspect: interpretatie (exegese, verklaring, uitleg)
Filosofisch aspect: interpretatie (exegese, verklaring, uitleg)
Filosofisch aspect: interpretatie: term: interpretatio Romana
Filosofisch aspect: kritiek
Filosofisch aspect: overeenkomst
Filosofisch aspect: parallel
Filosofisch aspect: redenering: conclusie
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie, contrast)
Filosofisch aspect: tegenstelling (oppositie, contrast)
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verwantschap
Geest: demon (alg.)
Geest: demon (alg.)
Geest: demon: term: afguþs (adj.) (Germ.- Chr.)
Geest: demon: term: goð (Germ.- Chr.)
Geest: heks (myth. tovenares)
Geest: het geestelijke (i.t.t. het lichamelijke of stoffelijke)
Geest: reus (reuzin)
Geest: reus (reuzin)
Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís (plur. dísir) (Germ.)
Geest: wezen, chtonisch
Geest: ziel
Geest: ziel
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: term: anima (L/R)
Geest: ziel: term: asu (Ind.)
Geest: ziel: term: asu (Ind.)
Geest: ziel: term: asu (Ind.)
Germ. termen: æs
Germ. termen: ætt
Germ. termen: ætt: Týs ætt
Germ. termen: anstiGerm. termen: ansuz*
Germ. termen: ansuz*
Germ. termen: ansuz*: Áss
Germ. termen: ansuz*: ōs, gen. plur. ēsa
Germ. termen: ansuz*: usanan
Germ. termen: Arminius
Germ. termen: áss
Germ. termen: axe
Germ. termen: band
Germ. termen: band: bönd
Germ. termen: díar
Germ. termen: díar: día fjarðar breytir
Germ. termen: dinsdag: ‘*Tīwaz-dag’
Germ. termen: dinsdag: Dienstag
Germ. termen: einhendr ása
Germ. termen: ermina-*, *ermanaGerm. termen: ermina-*: eormengrund
Germ. termen: ermina-*: eormenþeod

Oud-Germaanse religie

Ermelo < Irminlo (855) en columpna
Irmin is dezelfde als *Tīwaz
irminman (‘mens’)
irminthiod (‘volk’)
jörmungandr
jörmungrund (‘aarde’)
jörmuni, heiti voor een os
jörmunr, een os en een naam van Odin
twijfelachtig of Eswei ‘Asenweg’
Fjöturlundr
fróðgum
gand [+ spatie]
garaginon ‘raadgeven, aanraden’
Christenen kozen de term god
guþaterm nl. god
goð ‘afgod’ (< got. adj. afguþs
höpt
naam Herminones
ragin ‘raad, besluit’
ragna ‘bezweren’, maar afgeleid van de
ragnarök is het ‘noodlot der goden’
tíva rök
regan(o)giscapu
Conclusie t.a.v. regin
ginnregin ‘de goden in het bezit van
uppregin ‘de goden heersend vanuit de
reginkunnr
reginnaglar
reğnian ‘bepalen, regelen’
rökstola
aasau wija gaadagas alu
Asugas (eigennaam)
Asugisalas (eigennaam)
runaR rAkinukutu
runo raginoku(n)do
Driemaal de Týr-rune ‘t’
Saxnōt was eveneens een andere vorm
Schwertding
Conclusie t.a.v. de oorsprong van Týr
germ. *teiwaz
Týr teruggaat tot de oude IE hemelgod
teiwī
Alateivia (zie § 541) heeft de vrouwelijke
Augsburg heette oorspronkelijk Ciesburc
Cyuuari suapa voor ‘Martem colentes’
hariΧastiteiva
ti (vocatief).
ti-rune
tiig-rune
TiuR-rune
sigtívar ‘goden der overwinning’
valtívar ‘oorlogsgoden’
tived
‘god’ (zoals
tíva
týr (sing.)

Germ. termen: ermina-*: Irmin
Germ. termen: ermina-*: Irmin
Germ. termen: ermina-*: irminman
Germ. termen: ermina-*: irminthiod
Germ. termen: ermina-*: jörmungandr
Germ. termen: ermina-*: jörmungrund
Germ. termen: ermina-*: jörmuni
Germ. termen: ermina-*: jörmunr
Germ. termen: Eswei
Germ. termen: Fjöturlundr
Germ. termen: fróð
Germ. termen: gandr
Germ. termen: garaginon
Germ. termen: guþaGerm. termen: guþaGerm. termen: guþaGerm. termen: guþa-: afgod
Germ. termen: haft (hapt)
Germ. termen: Herminones
Germ. termen: ragin
Germ. termen: ragna
Germ. termen: ragnarök
Germ. termen: ragnarök
Germ. termen: regan(o)giscapu
Germ. termen: regin = rögn
Germ. termen: regin: ginnregin
Germ. termen: regin: uppregin
Germ. termen: reginkunnr
Germ. termen: reginnagl
Germ. termen: reğnian
Germ. termen: rökstólar
Germ. termen: runeninscriptie: aasau wija gaadagas alu
Germ. termen: runeninscriptie: Asugas
Germ. termen: runeninscriptie: erilaR asugisalas
Germ. termen: runeninscriptie: runaR rAkinukutu
Germ. termen: runeninscriptie: runo raginoku(n)do
Germ. termen: runeninscriptie: týr-rune
Germ. termen: Saxnōt (os.) < Sahsginōt
Germ. termen: Schwertding
Germ. termen: teiwaz*
Germ. termen: teiwaz*
Germ. termen: teiwaz*
Germ. termen: teiwaz*: *teiwī
Germ. termen: teiwaz*: Alateivia
Germ. termen: teiwaz*: Ciesburc
Germ. termen: teiwaz*: Cyuuari suapa
Germ. termen: teiwaz*: hariΧastiteiva
Germ. termen: teiwaz*: ti
Germ. termen: teiwaz*: ti
Germ. termen: teiwaz*: tiig
Germ. termen: teiwaz*: TiuR
Germ. termen: teiwaz*: tívar, sigGerm. termen: teiwaz*: tívar, valGerm. termen: teiwaz*: tived
Germ. termen: teiwaz*: týr
Germ. termen: teiwaz*: týr
Germ. termen: teiwaz*: týr
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Hangatýr
reiðar týr
Sigtýr
tyz-rune (got.)
Zio-verering
etymologie lijkt samen te hangen met
þingsaz
þingsaz* of þenhaz*
Thingsus
Tiset < Týsviðr
Tislauan < *Týslög ‘district, gewijd aan
Tislund (Denemarken) was een
vápnadómr
Véar
wēttu irmingot
laatste eeuwen van het heidendom
Volksverhuizingstijd
man’
mannelijk
Mannus
vrouwelijke
dertiende
achttal
groot, geweldig
ermina-, *ermanatwaalf
vier
zeven
god
numineuze
Arnhöfði
Darzales betekent ‘de boeier’
Marti Thincso
Thincso
Thingsus
reiðar týr
einhendr ása
þrór
Geirlöðnir
Grímr
Hangatýr
Christelijke god
Christenen kozen de term god
Halamarð
Hrosshársgrani
Jalfaðr
Ófnir
Sigtýr
Thincso
Thingsus
pitṛ
Ζευς πατηρ
Jörmunr
Aryaman
argetlám

Germ. termen: teiwaz*: týr, hangaGerm. termen: teiwaz*: týr, reiðar
Germ. termen: teiwaz*: týr, sigGerm. termen: teiwaz*: tyz
Germ. termen: teiwaz*: Zio
Germ. termen: þingsaz* (þenhaz*)
Germ. termen: þingsaz* (þenhaz*)
Germ. termen: þingsaz* (þenhaz*)
Germ. termen: þingsaz* (þenhaz*)
Germ. termen: Tiset < Týsviðr
Germ. termen: Tislauan < *Týslög
Germ. termen: Tislund
Germ. termen: vápnadómr
Germ. termen: véar
Germ. termen: weizzen: ‘wēttu irmingot’
Geschiedenis: Viking-periode (Germ.)
Geschiedenis: Volksverhuizingstijd (Eur.)
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: vrouw
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: acht
Getal: maat: reusachtigheid
Getal: maat: reusachtigheid: term: ermina-, *ermana- (adj.)
(Germ.)
Getal: twaalf
Getal: vier
Getal: zeven
God
God
God: ‘Arendskop’ (Arnhöfði) (Germ.)
God: ‘Boeiengod’ (Darzales (Güntert)) (Thrac.)
God: ‘Dinggod’ (Thingsus = *þingsaz) (L/R-Germ.)
God: ‘Dinggod’ (Thingsus = *þingsaz) (L/R-Germ.)
God: ‘Dinggod’ (Thingsus = *þingsaz) (L/R-Germ.)
God: ‘Dondergod’ (reiðar týr) (Germ.)
God: ‘Eenhandige Ase’ (einhendr ása) (Germ.)
God: ‘Gedijer’ (þrór) (Germ.)
God: ‘Geirlöðnir’ (Germ.)
God: ‘Gemaskerde’ (Grímnir, Grímr) (Germ.)
God: ‘God der gehangenen’ (Hangatýr, Hangaguð, Gálga valdr)
(Germ.)
God: ‘God’ (’Ēl) (Isr.) + (Chr.)
God: ‘God’ (’Ēl) (Isr.) + (Chr.)
God: ‘Halamarðus’ (Germ.)
God: ‘Hrosshársgrani’ (Germ.)
God: ‘Jalfaðr’ (Germ.)
God: ‘Ófnir’ (Germ.)
God: ‘Overwinningsgod’ (Sigtýr) (Germ.)
God: ‘Thingsus’ (Germ.)
God: ‘Thingsus’ (Germ.)
God: ‘Vader’ (pitṛ) (Ind.)
God: ‘Vader’ (Πατηρ) (Gr.)
God: ‘Verhevene’ (Jörmunr) (Germ.)
God: ‘Vriend’ (Aryaman) (Ind.)
God: ‘Zilverhand’ (argetlám) (Kelt.)
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Sūrya
Sahsginōt
aardgodin
irmingot
zwaardgod
wolfsgod
god van de stralende hemel
hemelgod
diēus
hoogste god
hoogste hemelgod
Odin is de hoogste
gerstgod
maangod
beschermheer van de strijd
oorlog en het recht als werkingssferen
oorlogsgod
persoonlijk gedachte wezens
god die het recht bewaakt
god van het recht
oorlog en het recht als werkingssferen
van de strijd als van het ding
stamgod
opr. deivas
lat. deus
skt. deva
oi. día
Díar
lit. diēvas
lets dièvs
ermina-, *ermanajörmuni
jörmunr
guþaterm nl. god
goð
guð ‘god’
teiwaz
teivia
teiwī
tívar ‘goden’)
tívi
týr
Hangatýr
reiðar týr
Sigtýr
Véar
vruchtbaarheidsgoden
goddelijke ondersteuner van de wereld
waarborger van de kosmische
godengroepen

God: ‘Zon’ (Sūrya) (Ind.)
God: ‘Zwaardgenoot’ (Sahsginōt) (Germ.)
God: aardgodin
God: algod: term: irmingot (Germ.)
God: attribuut: zwaardgod
God: dierlijk asp.: wolfsgod
God: hemelgod
God: hemelgod
God: hemelgod: term: diēus* (IE)
God: hoogste ~
God: hoogste ~
God: hoogste ~
God: korengod (graangod)
God: maangod
God: oorlogsgod
God: oorlogsgod
God: oorlogsgod
God: persoonlijke ~ (met eigen cultus, mythe en kunst)
God: recht (ding), ~ van het
God: recht (ding), ~ van het
God: recht (ding), ~ van het
God: recht (ding), ~ van het
God: stamgod
God: term: deivas (opr.)
God: term: deus (L/R)
God: term: deva (Ind.)
God: term: dia = día (Kelt.)
God: term: díar (plur.) (Germ.)
God: term: diēvas (lit.)
God: term: dièvs (lets)
God: term: ermina-*, *ermana- (adj.) (Germ.)
God: term: ermina-*: jörmuni, jörmunr (adj.) (os resp. Odin)
(Germ.)
God: term: ermina-*: jörmuni, jörmunr (adj.) (os resp. Odin)
(Germ.)
God: term: guþa-: ‘god’ (Germ.) (grondvorm)
God: term: guþa-: god (Germ.) (nl.-alg.)
God: term: guþa-: goð (n. plur.) (Germ.) (on.-heidens)
God: term: guþa-: Guð (Germ.) (on.-Chr.))
God: term: teiwaz* (Germ.)
God: term: teiwaz*: teiwī (teivia) (‘godin’) (Germ.)
God: term: teiwaz*: teiwī (teivia) (‘godin’) (Germ.)
God: term: teiwaz*: týr (Germ.)
God: term: teiwaz*: týr (Germ.)
God: term: teiwaz*: týr (Germ.)
God: term: teiwaz*: týr, Hanga- (‘god der gehangenen’) (kenning
voor ‘Odin’) (Germ.)
God: term: teiwaz*: týr, reiðar- (‘dondergod’) (kenning voor
‘Thor’) (Germ.)
God: term: teiwaz*: týr, sig- (‘overwinningsgod’) (kenning voor
‘Odin’) (Germ.)
God: term: véar (plur.) (Germ.)
God: vruchtbaarheidsgod
God: waarborger (onderhouder, ondersteuner)
God: waarborger (onderhouder, ondersteuner)
Godenstelsel: godengroep (gemeenschap van goden)
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aasau
Ansis vocaverunt
Ase [+ spatie]
Ase,
Asen
Áss)
ēsa [+ spatie]
asura
Wanen
banda
Bönd
hapta
höpt
Regin
ginnregin
uppregin
tíva [+ spatie]
tívar
sigtívar
valtívar
asura-paar
Alaisiagen
Alaisiagis
διοπετης ‘uit de hemel gevallen’
ευδιος ‘midden op de dag’
Ζευς πατηρ
ήνια
πατηρ
πυρφορος
heroën
semideos
heersend
regering
bepaald
bepalen
beslissingen
regelen
regan(o)giscapu

Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asura’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’ (on. Vanir) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: bönd = höpt (pl.)
(‘boeiengoden’) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: bönd = höpt (pl.)
(‘boeiengoden’) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: bönd = höpt (pl.)
(‘boeiengoden’) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: bönd = höpt (pl.)
(‘boeiengoden’) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: regin = rögn (n. pl.)
(‘heersende machten’) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: regin, ginn- (‘goden met
magische krachten’) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: regin, upp- (‘goden in de
hoge’) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: tívar (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: tívar (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: tívar, sig- (‘goden der
overwinning’) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: tívar, val- (‘oorlogsgoden’)
(Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden)
(alg.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade van godinnen: ‘Alaisiagae’
(Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade van godinnen: ‘Alaisiagae’
(Germ.)
Griekse termen: διοπετης
Griekse termen: ευδιος
Griekse termen: Ζευς πατηρ
Griekse termen: ήνια
Griekse termen: πατηρ
Griekse termen: πυρφορος
Halfgod: heros
Halfgod: heros: term: semideus (L/R)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij: beheren (regelen, bepalen, beslissen, besluiten)
Heerschappij: beheren (regelen, bepalen, beslissen, besluiten)
Heerschappij: beheren (regelen, bepalen, beslissen, besluiten)
Heerschappij: beheren (regelen, bepalen, beslissen, besluiten)
Heerschappij: beheren: term: regan(o)giscapu (‘door de
goddelijke macht bepaald’) (part.) (Germ.)
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reğnian
geweldig
verheven
ermina-, *ermanajörmuni
jörmunr
keizer
koning
ḫassus
dergelijke openbare plaats gewijd
vé [+ spatie]
Romeinse tempels
planetengoden
ḫassus
heilig huwelijk
beraadslagende
goden die in beraad bijeen zijn
‘ding
ding [voorafgegaan door een spatie]
Thingsus
Schwertding
Marti Thincso
Thincso
Thingsus
añhu (anghu) ‘leven’
vrezend
gevreesd
vreesaanjagende
list
geliefd
populariteit
eigenschap
karakterisering
wezenlijk element
goddelijke natuur
reginkunnom
reginkunnr
dapper
genadige
argetlám
díe, día ‘dag’
oi. día
gordel
helm van
‘aarde
chtonisch
eormengrund

Heerschappij: beheren: term: reğnian (Germ.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid
Heerschappij: gezag: verhevenheid
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: ermina-*, *ermana(adj.) (Germ.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: ermina-*: jörmuni (‘de
verhevene’) (adj.) (heiti voor os) (Germ.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: ermina-*: jörmunr (‘de
verhevene’) (kenning voor Odin) (Germ.)
Heerser: keizer
Heerser: koning
Heerser: koning: term: ḫassus (Hett.)
Heiligdom: type: ~, openbaar
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: vé (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Romeinse (L/R)
Hemellichaam: planeet: vijf hemelse sferen (nl. de planeten)
Hett. en Hurr. termen: ḫassus
Huwelijk: heilig ~
Instelling en organisatie: vergadering der goden
Instelling en organisatie: vergadering der goden
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding (Germ.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding (Germ.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding (Germ.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: term:
Schwertding (‘zwaardding’) (gewapend oordeel) (Germ.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: term: þingsaz*
(tevens als Thingsus bijnaam van de Germ. Mars) (Germ.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: term: þingsaz*
(tevens als Thingsus bijnaam van de Germ. Mars) (Germ.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: term: þingsaz*
(tevens als Thingsus bijnaam van de Germ. Mars) (Germ.)
Iraanse termen: añhu (anghu)
Karakter en gedrag: angst (huivering)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid (afschrikwekkendheid)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid (afschrikwekkendheid)
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit
Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie)
Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur
Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: reginkunnr
(adj.) (Germ.)
Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: reginkunnr
(adj.) (Germ.)
Karakter en gedrag: moed, dapperheid, heroïek
Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, gunstig)
Kelt. termen: argetlám
Kelt. termen: díe, día
Kelt. termen: díe, día
Kleding: gordel
Kleding: hoofddeksel: helm
Kosmografie en geografie: aarde (chtonisch)
Kosmografie en geografie: aarde (chtonisch)
Kosmografie en geografie: aarde: term: eormengrund (‘geweldig
grote aarde’) (Germ.)
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jörmungrund
Ásgarðr
inheems
district
Týslög ‘district, gewijd aan Týr’
nes [voorafgegaan door een spatie]
Tysnes
hemel
vanuit de hoge
heldere) hemel
stralende hemel
diēus
Dyaus pitṛ
Jupiter
germ. *teiwaz
Δειπατορος
Ζευς πατηρ
Axenshowe
dingplaats
wonen
gaatje
æs
kosmische
wereld
Ásgarðr
Eswei
kringloop der tijd
Afbeelding
afgebeeld
afbeeldingen, bij of op de steen
voorstelling van de hemelgod afgebeeld
rotstekeningen
driearmige
iconografie
ritst
runen
derde rune heet Týr
Týr-rune ‘t’
ti-rune
tiig-rune
TiuR-rune
tyz-rune (got.)

Kosmografie en geografie: aarde: term: jörmungrund (‘geweldig
grote aarde’) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, Ás(‘gebied der Asen’) (godenrijk) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen,
autochthoon, inheems)
Kosmografie en geografie: gebied: district (streek, regio,
stamgebied, gouw)
Kosmografie en geografie: gebied: district: term: lög, Týs(‘district, gewijd aan Týr’) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: landtong: term: nes (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: landtong: term: nes (Germ.)
Kosmografie en geografie: hemel
Kosmografie en geografie: hemel
Kosmografie en geografie: hemel, stralende (de heldere - overdag)
Kosmografie en geografie: hemel, stralende (de heldere - overdag)
Kosmografie en geografie: hemel, stralende: term: diēus* (IE)
Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Dyaus pitṛ)
(Ind.)
Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Iuppiter) (L/R)
Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (teiwaz*)
(Germ.)
Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Δειπατορος)
(Ill.)
Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Ζευς πατηρ)
(Gr.)
Kosmografie en geografie: plaats, gerechts-: term: axenhowe (fr.)
(Halbertsma 1960) (Germ.)
[axenshowe, axenthoue]
Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: ding- (Germ.)
Kosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: ruimte: gat (holte)
Kosmografie en geografie: ruimte: gat: term: æs (Germ.)
Kosmografie en geografie: universum (kosmos, wereld)
Kosmografie en geografie: universum (kosmos, wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden:
‘Ásgarðr’, het rijk der Asen (Germ.)
Kosmografie en geografie: weg: ‘Eswei’ (fr.) (= weg rond de terp,
Halbertsma 1960) (Germ.)
Kringloop: tijd: tijd (wereldtijdperken), ~ van de (cirkel van de
tijd, kosmische kringloop)
Kunst en schrift: afbeelding
Kunst en schrift: afbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: muurschildering (-tekening)
Kunst en schrift: afbeelding: reliëf: godenfiguur
Kunst en schrift: afbeelding: rotstekening (-schildering)
Kunst en schrift: compositie: driearmig of -benig
Kunst en schrift: kunst: iconografie (m.n. het antropomorf
afbeelden van een godheid)
Kunst en schrift: schrift (schrijven, ritsen, alfabet)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘týr’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘týr’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘týr’: ‘ti’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘týr’: ‘tiig’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘týr’: ‘TiuR’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘týr’: ‘tyz’ (Germ.)
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Týs ætt
ætt
runaR rAkinukutu
runo raginoku(n)do
rúnom (…) reginkunnom
sigrúnar
Keltische voorstellingen
afbeeldingen, bij of op de steen
Krijger met zwaardachtig wapen in de
rotstekeningen (zie § 78) wijzen op een
Rotstekening van Lökeberg
Afbeeldingen op de Jupiter-Gigant

hemelgod afgebeeld op de zuilen, nl.
Inscriptie uit Lindholmen
Bracteaat uit Seeland
ti (vocatief).
Spang van Vimose
Helm van Negau
Speerschacht van Kragehul
Alateivia
Houten zwaard van Arum (Friesland)
anima ‘ziel’
lat. deus
dies ‘dag’
dies Martis
lat. ensis, skt. asi ‘zwaard’
Deo Marti et duabus Alaisiagis et
Deo Marti Thincso et duabus Alaesiagis
gewijd aan ‘Marti Halamarð’
lat. Jupiter
Mars
Religio hangt samen met ‘binden’

Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: groep: ‘ætt, Týs-’
(Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: groep: ‘ætt’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rúnar
reginkunnar (‘runen van goddelijke natuur’) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rúnar
reginkunnar (‘runen van goddelijke natuur’) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rúnar
reginkunnar (‘runen van goddelijke natuur’) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rúnar, sig(‘zegerunen’) (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling, specifieke
Kunst en schrift: voorstelling: krijger met zwaan of gans en
vrouwelijke figuur, op een steen met inscriptie, gewijd aan Mars
Thingsus, uit Housesteads (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: man met zwaard of lans (Týr-type),
afgebeeld op de Scand. rotstekeningen (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.) (alg.), w.o.
mensen, dieren, schepen, wagens, ploegen
Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.) te Lökeberg
(Zw.)
Kunst en schrift: voorstelling: ruiterfiguur (‘Jupiter’ of *Tīwaz)
met speer of zonnerad, lopend over een baardige reus die eindigt
in een staart, zeven planetengoden of vier andere goden, op de
Jupiter-Gigant-zuilen (Kelt.- Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: ruiterfiguur (‘Jupiter’ of *Tīwaz)
met speer of zonnerad, baardige reus, zeven planetengoden of
vier andere goden, op de Jupiter-Gigant-zuilen (Kelt.- Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: amulet [bot] uit Lindholmen (Schonen)
met runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: bracteaat 57 uit Seeland met
runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: bracteaten met ti (vocatief van de god
Týr) (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: gesp uit Vimose met inscriptie (3 e
eeuw) (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: helm uit Negau met runeninscriptie
(Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: speerschacht uit Kragehul met
runeninscriptie (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: steen uit Xanten met runeninscriptie
(Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: zwaard uit Arum (Germ.)
Latijnse termen: anima
Latijnse termen: deus
Latijnse termen: dies
Latijnse termen: dies Martis
Latijnse termen: ensis
Latijnse termen: inscriptie: Mars (2): Deo Marti et duabus
Alaisiagis et n(umini) Aug(usti) Germ(ani) cives Tuihanti cunei
Frisorum Ver…Ser…Alexandriani v.l.m.
Latijnse termen: inscriptie: Mars (2): Deo Marti Thincso et duabus
Alaesiagis Bede et Fimmilene et n(umini) Aug(usti) Germ(ani)
cives Tuihanti v.s.l.m.
Latijnse termen: inscriptie: Mars (2): Marti Halamarð
Latijnse termen: Iuppiter
Latijnse termen: Mars
Latijnse termen: religio
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semideos
lichaam
arm [+ spatie]
rechterarm
been
baardige
hand [+ spatie]
hand)
hand,
hand.
hand:
handig
eedshand
zwerende hand
gouden hand
kunsthand
argetlám
één hand
eenhandigheid
ene hand, terwijl de andere ontbreekt
einhendr
bek [+ spatie]
zinnelijke
duisternis
licht [voorafgegaan door een spatie]
glanzen
stralen
deieu
literatuur
Codex Leidensis
Salzburg-Wiener-Alcuin-handschrift
De bello Gothico
Edda-lied
Háv.
Hym.
Hymiskviða
Ls.
Sigrdrífumál
Vsp.
SnE [+ spatie]
SnE:
Epinaler glossen
Germania
De origine actibusque Getarum
Heliand
Hildebrandslied
Hist.
Notitia Galliarum
Neder-Duitse doopgeloften

Latijnse termen: semideus
Lichaam
Lichaam: arm
Lichaam: arm, rechterLichaam: been (poot)
Lichaam: haar: baard
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand, eeds- (zwerende -)
Lichaam: hand, eeds- (zwerende -)
Lichaam: hand, kunstLichaam: hand, kunstLichaam: hand, kunst-: zilveren hand: term: argetlám (oi.) (god)
(Kelt.)
Lichaam: hand: eenhandigheid
Lichaam: hand: eenhandigheid
Lichaam: hand: eenhandigheid
Lichaam: hand: eenhandigheid: term: einhendr (adj.) (Germ.)
Lichaam: mond (bek, snavel)
Lichaam: zinnelijkheid
Licht en duisternis: duisternis (zwart)
Licht en duisternis: licht
Licht en duisternis: schittering (schijnen, stralen)
Licht en duisternis: schittering (schijnen, stralen)
Licht en duisternis: schittering: term: deieu* (IE)
Literatuur
Literatuur: Codex Leidensis
Literatuur: codex: Salzburg-Wiener-Alcuin-handschrift (Germ.)
Literatuur: De bellis (Ύπερ των πολεμων λογοι) V - VIII: De bello
Gothico (door Procopius van Caesaraea) (Gr.)
Literatuur: Edda, Poëtische (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Hávamál (Háv.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Hymiskviða (Hym.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Hymiskviða (Hym.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Lokasenna (Ls.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Sigrdrifumál (Sd.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Völuspá (Vsp.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) (SnE)
(Germ.)
Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) (SnE)
(Germ.)
Literatuur: Epinaler glossen (Germ.)
Literatuur: Germania = De origine et situ Germanorum (door
Tacitus) (L/R)
Literatuur: Getica = De rebus Geticis = De origine actibusque
Getarum = De Getarum (Gothorum) origine et rebus gestis (door
Jordanes) (L/R)
Literatuur: Heliand (Germ.)
Literatuur: Hildebrandslied (Germ.)
Literatuur: Historiae (door Tacitus) (L/R)
Literatuur: Notitia Galliarum = Notitia provinciarum et civitatum
Galliae (L/R)
Literatuur: Oud-Saksische doopgeloften (Germ.)
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Wortschatz der Germanischen
Skaldenpoëzie
Haustlöng
Wessobrunner gebed
noodlot der goden
ragnarök
tíva rök
noodlot
noodzakelijk
regan(o)giscapu
maangod
zeven planetengoden
bindende goden
machten die de wereld in hun boeien
machten die de wereld in hun greep
wezens die de wereld door hun
genadige machten
anstibovennatuurlijke, vreesaanjagende
demonische zijde van de goddelijke
goddelijke macht
heersende machten
numineuze levenskracht
bepalende machten
heersende machten
regin
levensadem, -kracht
levenskracht
anslevensadem, -kracht
magische krachten
tovermachten
vaderlijke macht
magie
magische
plantenmagie
runenmagie
gaadagas
gand [+ spatie]
godsoordeel
mens [voorafgegaan door een spatie]
mens’
irminman
volk
eormenþeod
irminthiod
Ierse sage van de ring van Morann

Literatuur: secundaire ~: Wortschatz der Germanischen
Spracheinheit (door August Fick, herz. Alf Torp) (Du.)
Literatuur: skaldenpoëzie (verzamelterm) (Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie: Haustlöng (door þjóðólfr ór Hvini)
(Germ.)
Literatuur: Wessobrunner gebed (Germ.)
Lot: goden, ~ der
Lot: goden, ~ der: term: ragnarök = tíva rök (naam voor de
wereldondergang) (Germ.)
Lot: goden, ~ der: term: ragnarök = tíva rök (naam voor de
wereldondergang) (Germ.)
Lot: noodlot (noodlotsmacht)
Lot: noodzakelijkheid
Lot: term: regan(o)giscapu (Germ.)
Maan
Maan
Macht en kracht: boeiende (bindende) ~
Macht en kracht: boeiende (bindende) ~
Macht en kracht: boeiende (bindende) ~
Macht en kracht: boeiende (bindende) ~
Macht en kracht: genadige ~
Macht en kracht: genadige ~: term: ansti- (?)
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke) macht
Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke) macht
Macht en kracht: heersende (bepalende, beraadslagende) ~
Macht en kracht: heersende (bepalende, beraadslagende) ~
Macht en kracht: heersende ~: term: regin = rögn (naam voor de
goden) (Germ.)
Macht en kracht: levenskracht
Macht en kracht: levenskracht
Macht en kracht: levenskracht: term: ansuz* (Germ.)
Macht en kracht: levenskracht: term: asu (Ind.)
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: vaderlijke macht
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie (betovering, toverij)
Magie en mantiek: magie: type: plantenmagie
Magie en mantiek: magie: type: runenmagie
Magie en mantiek: magie: type: zwarte -: term: gandr (Germ.)
Magie en mantiek: magie: type: zwarte -: term: gandr (Germ.)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een godsoordeel
Mens
Mens
Mens: term: irminman (Germ.)
Mens: volk
Mens: volk: term: eormenþeod, irminthiod (Germ.)
Mens: volk: term: eormenþeod, irminthiod (Germ.)
Mythe: De ring van Morann (sage) (Kelt.)
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sluiten van vrede
Sage van de twaalf Asega’s en de
sage van Mucius Scaevola
mythe van Týr
van Týr zeer oud
natuurmythologische
reiðar
mensenoffers aan Ares
datgene waaraan geofferd wordt
dieroffers aan Mars
Mars in ’t bijzonder, nl. met offers
dieroffers
mensenoffers
offers van mensen
offers van mensen, buit
wapenrustingen.
Darzales betekent ‘de boeier’
deieu
opr. deivas
diēus
lit. diēvas
lets dièvs
Δειπατορος
Runkoteivas, een naam van de gerstgod
paard
priester
got. gudja
on. goði
πυρφορος
bewusteloosheid
collectieve onbewuste
slaap
betreden
gaat deze aan land
verlaat
religieuze
Christelijke
Christenen
heidense
Oud-Germaanse religie
Cyuuari
Religio
heilig
sacrale
gewijd
wijd ik
wija
initiatieriten
gebruik
os [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
os:
jörmuni

Mythe: De strijd tussen de Asen en de Wanen: ep. 3: verzoening
en het ontstaan van Kvasir (Germ.)
Mythe: De twaalf Asega’s en de dertiende god (sage) (Germ.)
Mythe: Mucius Scaevola (sage) (L/R)
Mythe: Týr en de boeiing van Fenrir (Germ.)
Mythe: Týr en de boeiing van Fenrir (Germ.)
Mythologie: type: natuur~
Natuurverschijnsel: donder: term: reið (Germ.)
Offer: ~ aan Ares (2) (Germ.)
Offer: ~ aan de goden
Offer: ~ aan Mars (2) (Germ.)
Offer: ~ aan Mars (2) (Germ.)
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van (wijgeschenken)
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: wapens, ~ van
Overige IE termen: Darzales (Darzalas, Derzelas)
Overige IE termen: deieu*
Overige IE termen: deieu*: deivas
Overige IE termen: deieu*: diēus*
Overige IE termen: deieu*: diēvas
Overige IE termen: deieu*: dièvs
Overige IE termen: deieu*: Δειπατορος
Overige niet-IE termen: Runkoteivas
Paard
Priester
Priester: term: gotinc, *goto, gudja, goði, gudija, kuþa (‘aan god
toebehorende’) (Germ.)
Priester: term: gotinc, *goto, gudja, goði, gudija, kuþa (‘aan god
toebehorende’) (Germ.)
Priester: term: πυρφορος (Gr.)
Psychologie: bewustzijn: bewusteloosheid
Psychologie: bewustzijn: onbewuste, collectief
Psychologie: slaap (slaper)
Reis: binnengaan
Reis: komst: landen
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Religie
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ : Zio-vereerders: term: Cyuuari (Germ.)
Religie: term: religio (L/R)
Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal)
Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: wīhan*, wīhian*
(en afgeleide vormen) (vb.) (Germ.)
Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rund: stier: os
Rund: stier: os
Rund: stier: os: term: ‘jörmuni’ (‘de verhevene’) (heiti) (Germ.)
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asu- ‘leven’
asura- ‘levenbrengende god’
asura- betekent
skt. deva
Dyaus pitṛ
etnogonische
ring van Morann, die de hals
slang
kosmische slang
deelnemen
collectivum
leger
ruitertroep
Sahsginōt
Germaanse bodestaf
bodestaf
Fyrunga-steen (Zw.)
Steen van Myklebostad
Sparlösa-inscriptie
Wijstenen
aan Mars gewijde votiefstenen
Inscripties, gewijd aan Mars Thingsus
Inscriptie uit Horn (Z-Limburg)
Deo Marti et duabus Alaisiagis et
Deo Marti Thincso et duabus Alaesiagis
tegenstander
vijand
recht bewaakt
overwinning
wonnen
Sigtýr
opstand
martiale
oorlog
slag
vecht
Týr zou met Garmr gevochten hebben
tweekamp
verzoenen
sluiten van vrede
vrede
symbolisch
symboliseert
symbool
día fjarðar breytir
Hangatýr
Jalfaðr
jörmuni, heiti voor een os
reiðar týr
Sigtýr

Sansk. termen: asu
Sansk. termen: asura
Sansk. termen: asura
Sansk. termen: deva (devatā)
Sansk. termen: div: Dyaus pitṛ
Schepping: etnogonie (ontstaan der volkeren)
Sieraad: ring, hals-: torques: ‘Iodh Morainn’ (Kelt.)
Slang
Slang: wereldslang: wateren, ~ van de aardse (zee) of de aarde
omspannende ~
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap)
Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia)
Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia)
Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Sahsginōt’ (‘zwaardgenoot’)
(sg.) (naam der Saksen en hun god) (Germ.)
Staf: scepter, Germaanse (Germ.)
Staf: scepter: herautstaf
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Fyrunga
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Myklebostad (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Sparlösa (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen (votiefsteen)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mars (2) (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mars (2) (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mars (2) uit Horn (ZLimburg) (CIL 13, 8707) (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mars (2) uit Housesteads
(muur van Hadrianus) (Eph. ep. 7, 1041) (Eng.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mars (2) uit Housesteads
(muur van Hadrianus) (Dessau 4760) (Eng.)
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning: term: sigr (Germ.)
Strijd en vrede: rebellie (opstand, verzet)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd: tweekamp
Strijd en vrede: verzoening
Strijd en vrede: verzoening van Asen en Wanen (Germ.)
Strijd en vrede: vrede
Symboliek
Symboliek
Symboliek
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘día fjarðar breytir’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hangatýr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Jalfaðr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘jörmuni’(Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘reiðar týr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘sigtýr’ (Germ.)
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þrór
heiti
Kenning
symbolen van de antropomorfe
kringloop der tijd, gesymboliseerd door
personificatie
kringloop der tijd, gesymboliseerd door
wereldzuil is zijn symbool
dankten
etnogonische liederen
gebed
het aangeroepene
leugen
runenliederen
godennamen
naam van de god
naam van een god
theofore
eigennaam
Persoonsnamen
bijnaam
cultusnaam
plaatsnamen
topografische namen
plaatsnaam Ragnaborg met cultische
theofore plaatsnamen
‘zwaardgenoot’, de oude volksnaam
dagnaam
overlevering
aanraden
raadgeven
garaginon
stafrijm
sacrale formule
Toverspreuk tegen heksensteken
inscriptie
inscripties met de bijnaam van Mars
overtuigen van zijn verklaring
verkondigt
oorlogsverklaring
glosse
pronkwoord
term
tijd,
tijd’
dag
dinsdag
Aftermontag
Dienstag
dies Martis
nl. dinsdag
Ertac
Tisdei

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘þrór’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: metafoor: heiti (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: metonymia: term: kenning (Germ.)
Symboliek: dier als symbool van een god
Symboliek: goden {planeten– of Juno, Mercurius, Hercules,
Minerva] als symbool van de kringloop der tijd
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: symboliek van de tijd
Symboliek: zuil [wereld] als symbool van de god Irmin (*Tīwaz)
(Germ.)
Taal: dankzegging
Taal: epiek: epos (heldendicht): etnogonisch lied
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: leugen
Taal: lied, runenTaal: naam, goden- (theofoor)
Taal: naam, goden- (theofoor)
Taal: naam, goden- (theofoor)
Taal: naam, goden- (theofoor)
Taal: naam, persoonsTaal: naam, persoonsTaal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton)
Taal: naam, persoons-: bijnaam: cultische naam
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: naam, volks- met verwijzing naar wapens
Taal: naam, weekdagTaal: overlevering
Taal: raad(geving, -pleging, advies)
Taal: raad(geving, -pleging, advies)
Taal: raad(geving, -pleging, advies): term: garaginon (verb.)
(Germ.)
Taal: rijm: alliteratie (stafrijm)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -)
Taal: tekst: inscriptie
Taal: tekst: inscriptie, wijTaal: uitspraak
Taal: uitspraak
Taal: uitspraak: oorlogsverklaring
Taal: vertaling: glosse
Taal: woord, pronkTaal: woord: terminologie (term, begrip, woordenschat,
vocabulaire)
Tijd
Tijd
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag, week-: dinsdag
Tijd: dag, week-: dinsdag: term: Aftermontag (Germ.)
Tijd: dag, week-: dinsdag: term: Dienstag (Germ.)
Tijd: dag, week-: dinsdag: term: dies Martis (L/R)
Tijd: dag, week-: dinsdag: term: dinsdag (Germ.)
Tijd: dag, week-: dinsdag: term: Ertac (Germ.)
Tijd: dag, week-: dinsdag: term: Tisdei (Germ.)
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Tīwesdæg
tīwesdag
Týsdagr
Zīstac
woensdag
zaterdag
ευδιος ‘midden op de dag’
díe, día ‘dag’
dies ‘dag’
diēus
vroeg in het jaar
datering
oudoud [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
oud: [voorafgegaan door een spatie]
oude [+ spatie]
ouderdom
Vroege
þingsaz* of þenhaz*
rökstola
hogezetel
twee
tweeledige
tweede
tweemaal
Houten
gerst
tived
Cultus in het woud
Fjöturlundr
Semnonische woud
Tislund (Denemarken) was een
Woud, gewijd aan Týr
Tiset < Týsviðr
Tislund (Denemarken) was een
lund
Týsviðr
Fjöturlundr
alu
antropomorfe
Grímr
verschijnt een dertiende god
tonen, bewijzen
weizzen
plaats moest maken voor
theriomorfe
Voorbeelden
arend
gans
havik
zwaan
banden

Tijd: dag, week-: dinsdag: term: Tīwesdæg, ne. Tuesday (Germ.)
Tijd: dag, week-: dinsdag: term: tīwesdag*, Diestag* (Germ.)
Tijd: dag, week-: dinsdag: term: Týsdagr (Germ.)
Tijd: dag, week-: dinsdag: term: Zīstac (Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: woensdag (Germ.)
Tijd: dag, week-: zaterdag: term: zaterdag (Germ.)
Tijd: dag: middag: term: ευδιος (‘midden op de dag’) (Gr.)
Tijd: dag: term: díe, día (Kelt.)
Tijd: dag: term: dies (L/R)
Tijd: dag: term: diēus* (IE)
Tijd: jaargetijde: lente (voorjaar)
Tijd: temporaliteit: datering (periodisering)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: term: þingsaz* (þenhaz*) (Germ.)
Troon: rechterstoel: term: rökstólar (Germ.)
Troon: zetel, hoge (Germ.)
Twee
Twee: dualiteit (dubbelheid, herhaling, tweevoudigheid)
Twee: tweede
Twee: tweemaal (opnieuw, weer)
Vegetatie: hout
Vegetatie: koren: gerst
Vegetatie: rood peperboompje: term: tived (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig
Vegetatie: woud, heilig: ‘Fjöturlundr’ (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: ‘Semnonische woud’ (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: ‘Tislund’ (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: ‘Tiveden’ (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: ‘Týsviðr’ (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: lund, Tis- (‘bos van Týr’) (heilig
woud, top.) (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: lundr (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: viðr, Týs- (‘Týr-woud’) (heilig
woud) (Germ.)
Vegetatie: woud: term: lundr, Fjötur- (‘Boeienbos’) (heilig woud)
(Germ.)
Verlossing: separ.: demonen: term: alu (Germ.)
Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante)
Verschijning: illusie: imitatie: term: grímnir, grímr (adj.)
(god/dier) (Germ.)
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen)
Verschijning: openbaren: tonen: term: weizzen (Germ.)
Verschijning: substitutie
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: voorbeeld
Vogel: arend (adelaar)
Vogel: gans
Vogel: havik
Vogel: zwaan
Voorwerp: band
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boeien
Bönd
höpt
axe [+ spatie]
Spang
hogezetelnagels
reginnaglar
teugel
ήνια
giftig
vuur
verbrand
fakkel
bewapend
cultisch wapen
fakkel naar de vijand
in het vuur geharde lans
lans
speer
speer als cultisch wapen van *Tīwaz
speer als symbolisch wapen
speer stond in het midden van de
*Tīwaz met speer
speer als cultisch wapen van *Tīwaz
speer stond in het midden van de
Týr voerde de speer als symbolisch
zwaard
lat. ensis, skt. asi ‘zwaard’
lat. ensis, skt. asi ‘zwaard’
laat een bron
Tyrskälla

Vimose
zee [+ spatie]
heksensteken
esa gescot
hægtessan gescot
ylfa gescot
binden
binding [voorafgegaan door een spatie]
boeier
boeiing
boeit
in hun boeien slaan
ongeboeid
Religio hangt samen met ‘binden’
procedures

Voorwerp: band
Voorwerp: band: term: band (Germ.)
Voorwerp: band: term: haft (Germ.)
Voorwerp: bijl: term: axe (Germ.)
Voorwerp: gesp (spang)
Voorwerp: spijker, heilige
Voorwerp: spijker, heilige: term: reginnagl (Germ.)
Voorwerp: teugel
Voorwerp: teugel: term: ήνια (Gr.)
Voorwerp: vergif (vergiftigen)
Vuur
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: fakkel
Wapen
Wapen: cultisch (symbolisch) ~
Wapen: cultisch (symbolisch) ~: fakkel die geworpen wordt
Wapen: cultisch (symbolisch) ~: in het vuur geharde lans
Wapen: speer
Wapen: speer
Wapen: speer op de dingplaats = speer van *Tīwaz (Germ.)
Wapen: speer op de dingplaats = speer van *Tīwaz (Germ.)
Wapen: speer op de dingplaats = speer van *Tīwaz (Germ.)
Wapen: speer van *Tīwaz (Týr) (Germ.)
Wapen: speer van *Tīwaz (Týr) (Germ.)
Wapen: speer van *Tīwaz (Týr) (Germ.)
Wapen: speer van *Tīwaz (Týr) (Germ.)
Wapen: zwaard
Wapen: zwaard: term: asi (Ind.)
Wapen: zwaard: term: ensis (L/R)
Wateren: bron
Wateren: bron, heilige; te Sund (Zw.): ‘Tyrskälla’ (tOv Stora
Sundsjön en tNOv Sund (dorp), Sund, Ydre kommun,
Östergötland)
[Tyrs källa, Tyrskalla]
Wateren: moeras: ‘Vimose’ (De.)
Wateren: oceaan (zee)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot (alg.) (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: esa gescot (Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: hægtessan gescot
(Germ.)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: ylfa gescot (Germ.)
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: binden: term: religare (L/R)
Werkzaamheid: methode (techniek, wijze, praktijk, procedure)
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διοπετης ‘uit de hemel gevallen’
wierp
esa gescot
hægtessan gescot
ylfa gescot
kosmische orde
waarborger van de kosmische
gerechtelijke
recht [+ spatie]
recht,
recht.
recht;
recht als magische binding
godsoordeel kon beslissen
raad, besluit
ragin
beraadslagende
martiale wijze van beslissen
Schwertding
vápnadómr
gerechtelijke handeling
afgesproken
sluiten van vrede
vergelijkende taal- en
Etymologie
vergelijkende taalwetenschap
missiewerk
ontlening
zeven planetengoden
swastika
zonnerad
driearmige Týr-symbool
1
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Werkzaamheid: neervallen: term: διοπετης (‘uit de hemel
gevallen’) (adj.) (Gr.)
Werkzaamheid: zenden (schieten)
Werkzaamheid: zenden: term: gescot, esa- (‘asenschot’) (nom.
act.) (naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Werkzaamheid: zenden: term: gescot, hægtessan (‘heksenschot’)
(nom. act.) (naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Werkzaamheid: zenden: term: gescot, ylfa (‘elfenschot’) (nom.
act.) (naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: recht
Wet en orde: recht
Wet en orde: recht
Wet en orde: recht
Wet en orde: recht
Wet en orde: recht: magische binding
Wet en orde: recht: wettelijk besluit
Wet en orde: recht: wettelijk besluit
Wet en orde: recht: wettelijk besluit: term: ragin (Germ.)
Wet en orde: rechtspraak: beraadslagen (overleggen)
Wet en orde: rechtspraak: gewapend oordeel
Wet en orde: rechtspraak: gewapend oordeel: term: Schwertding
(Germ.)
Wet en orde: rechtspraak: gewapend oordeel: term: vápnadómr
(Germ.)
Wet en orde: rechtspraak: rechtzaak (gerechtelijk proces)
Wet en orde: wet: contract (overeenkomst, afspraak)
Wet en orde: wet: contract: vredessluiting
Wetenschap: godsdienstwetenschap: vergelijkende
godsdienstwetenschap
Wetenschap: taalkunde: etymologie
Wetenschap: taalkunde: vergelijkende taalwetenschap
Wisseling: religieuze verandering: bekering
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze of culturele elementen
Zon
Zon: zonnewiel: swastika
Zon: zonnewiel: swastika
Zon: zonnewiel: triskele

