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1.1 (§ 361) De Germaanse god Mercurius volgens de interpretatio Romana
a. Tacitus (Germania 9):
1. De meest vereerde god bij de Germanen is Mercurius.
2. Hem worden mensenoffers gebracht, terwijl aan Hercules en Mars dierenoffers gebracht
worden.
b. Commentaar:
1. Met Mercurius wordt Wodan bedoeld:
i. lat. Mercurii dies wordt vertaald als:
(1) ohd. Wuotanestac;
(2) oe. Wōdnesdæğ, ne. Wednesday;
(3) nd. Wodenesdag (Godensdag, Gaunsdag);
(4) nl. Woensdag;
(5) on. Óðinsdagr;
ii. Vita Columbani:
Mercurius = Wodan;
iii. Paulus Diaconus:
idem.
2. ad a.1:
i. Vreemd is dat Mercurius (= Wodan) en niet *Tīwaz als hoogste god wordt genoemd (zie
§ 360).
ii. Ook de Galliërs (Caesar) en de Thraciërs (Herodotus) hebben Mercurius/Hermes als de
hoogste god vereerd.
iii. Belangrijk is echter dat juist in het Keltisch-Germaanse gebied veel Mercuriusmonumenten te vinden zijn, wat wijst op een cultus van goden die met hem
overeenkomen (zie ook 1.2-b).
iv. De attributen van de Romeinse Mercurius, de god van de handel en het verkeer, hebben
geen relatie met Wodan:
(1) de gevleugelde petasos;
(2) caduceus;
(3) geldbuidel;
(4) haan;
(5) schildpad;
(6) bok.
3. ad a.2:
Het mensenoffer is echter wel typerend voor Wodan-Odin, voor wie het horrendum
kenmerkend is.
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1.2 (§ 362) Mercurius als oorlogsgod en zijn populariteit
a. Mercurius als oorlogsgod:
1. Tacitus (Hist. XIII) (zie § 347):
i. De Hermunduren overwonnen de Chatten, omdat ze de vijanden aan Mars en Mercurius
gewijd hadden.
ii. Commentaar:
*Tīwaz en Wodan hadden beiden de oorlog als werkingsgebied en kregen (dus) beiden
oorlogsoffers (zie 3.13.4.2.3-2).
2. Orosius (Hist. a. p. V):
i. De Kimbren en Teutonen brachten na de slag bij Aurasia (Rhône-gebied) in het jaar 105
zegeoffers die bestonden uit:
(1) vernietiging van de rijke buit;
(2) ophangen van de overwonnenen aan bomen.
ii. Commentaar:
Deze mensenoffers zijn ook typerend voor Odin (zie 3.2), zodat hier van offers aan
Wodan sprake is.
b. Verspreiding en populariteit van de Germaanse Mercurius:
1. Germania inferior en superior, bijv.:
Noviomagus, Castra Vetera, Colonia Agrippina, Bonna.
2. De dedicanten van de votiefstenen zijn eenvoudige inheemse lieden.
3. Van een Germaanse Mercurius in de inscripties is sprake indien
i. Mercurius een bijnaam heeft (zie hierna);
ii. de taal Germaans is of Germaanse verhoudingen worden weergegeven.
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1.3 De epigrafische bronnen voor de Germaanse Mercurius
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1.3.1 (§ 363) De god Mercurius Cimbrianus
a. Bronnen zijn inscripties uit de omgeving van de Main:
1. op de Greinberg (bij Miltenberg):
i. uit het jaar 192 (CIL 13, 6604);
ii. uit het jaar 189 of 212 (CIL 13, 6605);
iii. ‘Inter Toutonos’;
iv. ‘Mercurius Avernorix’ (CIL 13, 6603) (Kelt.);
2. bij de Main:
‘Deo Mercuroi C. mabriano’ uit 210 (CIL 13, 6742);
3. op de Heiligenberg (bij Heidelberg):
i. ‘Mercurio Cimbrio’ (CIL 13, 6402);
ii. ‘Visucius’ (Kelt.).
b. Commentaar:
1. De namen, behalve die genoemd in a.1.iv en a.3.ii, wijzen op de Kimbren en Teutonen.
2. Het gebied was zeker Keltisch (zie a.1.iv en a.3.ii), wat overeenstemt met de gewoonte van
de Kimbren en Teutonen om door niet-Germaans gebied te trekken.
3. De in dit gebied achtergebleven delen van beide volkeren zijn weliswaar gekeltiseerd, maar
hebben de cultus van Wodan uit hun oorspronkelijke woongebied behouden.
4. Verering op een berg is kenmerkend voor de Wodan-cultus (zie § 245).
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1.3.2 (§ 364-1) De god Mercurius Leudisio
a. Inscriptie uit Weisweiler:
‘CVRIOLEVD…ANO’ (CIL 13, 7559)
b. Mogelijke lezingen van het hiaat:
1. Gutenbrunner:
‘Leudiciano’ < topogr. Leudicum = Lüttich (meest waarschijnlijk).
2. Von Grienberger:
‘Leudisiano’ < *leudi, verwant met *leudisjan ‘heersen’ (niet overtuigend).
3. Marstrander:
‘Leudanus’, de heersergod (niet waarschijnlijk).
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1.3.3 (§ 364-2) De god Mercurius Gebrinius
a. Inscriptie uit Bonn (op de plaats van de Münsterkirche):
1. Wijstenen voor Mercurius Gebrinius van soldaten en andere eenvoudige mensen als
dedicanten.
2. Inscripties, gewijd aan de Matronae Aufaniae (zie § 524).
b. Commentaar:
1. De Matronae Aufaniae waren zeker Germaans, dus Mercurius Gebrinius waarschijnlijk ook.
2. Hij was een locale god.
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1.3.4 (§ 364-3) De god Mercurius Avernus
a. Inscripties op de Greinberg en noordelijker (Germania inferior):
‘Mercurio Avernorigi of Arverno’ (CIL 13, 6603), op wijstenen die geplaatst zijn door de vicani
van het dorp.
b. Commentaar:
1. De inscripties lijken op een godheid van de Keltische Averni te wijzen:
Avernorigi betekent ‘koning der Averni’.
2. Wegens de Germaanse omgeving kan er ook een Germaanse godheid schuilgaan achter deze
naam.
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1.3.5 (§ 364-4) De god Mercurius Eriausius
a. Inscriptie op een steen uit Ubbergen (bij Nijmegen):
’MERCURIO…IAUSIO’.
b. Commentaar:
Riese leest het hiaat als
1. ‘Erausio’ (onzeker) of
2. ‘Friausio’ (< frija- ‘vrij, lief’) (zegt niets over Wodan).
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1.3.6 (§ 365) Conclusies t.a.v. de epigrafische bronnen voor de Germaanse
Mercurius
1. Hij was een vooraanstaande godheid, getuige ook de inscriptie uit Nijmegen: ‘Mercurius Rex’
(CIL 13, *01326).
2. Hij werd geassocieerd met
a. oorlogvoering;
b. intellectuele activiteit:
i. De Gallische Mercurius was omnium inventorem artium en deze god diende voor de
Romeinen als voorbeeld voor de identificatie van de Germaanse Mercurius (Wodan).
ii. Wodans werkingssfeer lag op het gebied van de geest (vgl. Odin § 385 e.v.).
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Wodan bij de volken van Zuid-Germanië
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2.1 (§ 366) Wodan bij de Semnonen
a. Tacitus (Germania 39):
De Semnonen kennen een woud dat vrees inboezemt:
1. Afgezanten van verwante volkeren komen op bepaalde tijden hier bijeen en brengen een
mensenoffer.
2. Overigens kan iemand alleen geboeid het woud betreden en na een val rollend verder gaan.
3. Hier ligt, volgens hun geloof, de oorsprong van het Semnonische volk en bevindt zich de
regnator omnium deus aan wie alles onderworpen en gehoorzaam is.
b. Commentaar:
1. De Semnonen (een Suebische (Zwabische) stam) woonden tussen Elbe en Oder in de eeste
eeuw van de jaartelling.
2. Koning Masyos kan dit in het jaar 92 in Rome verteld hebben.
3. ad a.3:
Regnator omnium deus is slechts een algemene religieuze formule om de goddelijke
almacht uit te drukken. Dus *Tīwaz hoeft niet bedoeld te zijn.
4. ad a.1:
Het mensenoffer is kenmerkend voor de cultus van Wodan (*Tīwaz word geassocieerd met
dierenoffers, zie § 347).
5. ad a.2:
Boeiing is eveneens kenmerken voor Wodan:
i. Associatie heilig woud – boeien:
Vergelijk Fjöturlundr (Tweede Lied van Helgi Hundingsdoder 30).
ii. Varuṇa wordt geassocieerd met boeien (zie § 342):
Wodan past bij het karakter van Varuṇa.
iii. Odin is de heer die het leger verlamt (boeit) (zie 3.13.4.2.1-b.5.ii).
iv. De handeling van het verder rollen na een val is een boetedoening ten einde zich uit de
strikken van de god te bevrijden.
6. Conclusie:
De regnator omnium deus is Wodan.
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2.2 (§ 367) Wodan bij de Istraeonen
a. Tacitus noemt in de stamsage van de Germanen drie groepen volkeren (zie § 329) wier namen
misschien aan een godheid gekoppeld zijn:
1. Ingvaeonen: Ingwaz (zie § 449);
2. Erminonen: Irmin (zie § 351);
3. Istaevonen: *Istraz, mogelijk volgens De Vries.
b. Probleem van de tribale identiteit van de Istraeonen:
Men is het er niet over eens welke stammen tot deze groep hoorden, maar het Nederrijngebied is aan te nemen.
c. Probleem van de naam van de Istraeonen:
1. De klassieke auteurs noemen hen verschillend:
i. Istri(an)ones (Plinius);
ii. Istaevones (Tacitus).
2. De Vries:
Istraeonen is het meest waarschijnlijk:
De -ra-afleiding sluit aan bij
i. *ist : *aist (vgl. got. aistan ‘vereren’);
ii. namen van gewelddadige goden met ro-suffix:
(1) Donar;
(2) Indra;
(3) Rudra.
d. Conclusie t.a.v. Wodan bij de Istraeonen:
1. De Istraeonen kenden misschien een stamgod *Istraz.
2. Aangezien het Nederrijn-gebied een wijdverbreide Wodan-cultus kende, zou Istraz een
lovende bijnaam van Wodan kunnen zijn geweest.
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2.3 (§ 368) Wodan bij de Zwaben
De
a.
b.
c.

Zwaben (Suevi)
behoorden, evenals de Semnonen, tot de Erminonen;
woonden in Zuid-Duitsland;
kenden een Wodan-cultus:
1. Vita Columbani (ca 642):
Verslag van een offermaaltijd rond een enorme ketel, gevuld met bier, ter ere van
‘Vodano’ of Mercurius.
2. Sieraden uit de 6e – 8e eeuw (zie § 223):
i. spang uit Nordendorf:
Inscriptie met de namen Donar, Logaþore en Wodan (zie § 511);
ii. opengewerkte schijven met afbeelding van een ruiter met speer (ca 700).
3. De Münchener nachtzegen:
De latere volksoverlevering kent de banspreuk waarin ‘Wūtan’ en ‘Wūtanes her und alle
sine man’ aangesproken worden.
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2.4 (§ 369) Wodan bij de Langobarden
a. Bronnen:
1. Paulus Diaconus (Historia Langobardorum):
De etiologische sage over de verklaring van de naam van de Langobarden is een verkorte
weergave van de Origo gentis Langobardorum (7 e eeuw):
i. De Vinnili, de latere Langobarden, o.l.v. Ybor (Ibor, Ebor) en Agio (Aio) strijden tegen
de Vandalen o.l.v. Ambri en Assi.
De Vandalen roepen de hulp in van Godan (= Wodan); de Vinnili vragen Frea, Wodans
vrouw, om hem er d.m.v. een list toe te brengen hen oorlogsgeluk te verlenen.
ii. Wotan of Godan wordt door de Germanen als god vereerd. Door de Romeinen wordt hij
Mercurius genoemd.
2. De wetten van de Langobardische koning Rothari:
Alboin, de zoon van Audoin, stamt ‘ex genere Gausus’.
b. Conclusie:
De Langobarden kenden de Wodan-cultus:
1. ad a.1.i:
De oppositie Wodan – Frea is oud erfgoed uit hun moederland bij de Elbe (NederDuitsland):
i. Frea = on. Friggja heeft een nauwe relatie met Wodan-Odin als haar gemaal.
ii. De oppositie Wodan – Frea in de vorm van list en bedrog komt ook voor in de Grímnismál
(de weddenschap tussen Odin en Frig).
2. ad a.1.ii:
De vergelijking met Mercurius is een locus communis en zegt weinig (zie 1.1).
3. ad a.2:
‘Gausus’ verwijst naar Wodan:
i. Gausus is de stamvader van het koningsgeslacht.
ii. Gausus = on. Gautr (zie 2.7):
lang. –s ≈ germ. –t.
iii. Gautr is
(1) een hypostase van Odin;
(2) fungeert als stamvaderfiguur; vgl. de Angelsaksische stamlijsten met Geat als een
der mythische voorvaderen.
iv. Vergelijk Widukind van Corvey (‘Res gestae Saxonicae’):
De Oud-Saksische Hathugaut (of Hathagat) ‘strijd-Gaut’ was een hertog die tijdelijk bij
acclamatie tot vertegenwoordiger van de godheid verheven werd.
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2.5 Wodan bij de Angelsaksen
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2.5.1 (§ 370-1) Algemene opmerkingen over het bestaan van een Wodan-cultus
bij de Angelsaksen
De bewijzen voor een Wodan-cultus bij de Angelsaksen zijn overweldigend:
1. Reeds bij de Saksen was Wodan zeer populair:
a. de abrenuntiatio-formule:
Thunaer – Uuōden – Saxnōt (zie § 353);
b. Indiculus superstitionum et pagianarum:
Over de offers aan Mercurius of Jupiter.
2. Theofore dag- en plaatsnamen:
a. de weekdag Wōdnesdæğ (zie 1.1-b.1.i).
b. plaatsen op -feld en -leah (> leie), verwijzend naar een agrarische cultus:
i. Wodnesfeld (De Vries: Wodnesfield anno 911);
ii. Wodnesleie (> Wensley);
c. overige plaatsen:
i. Wednesbury;
ii. Wansdyke (< Wodnes dic).
3. Wodan wordt genoemd als stamvader van koningsgeslachten:
Beda (Eccl. Hist.):
De Kentse koningen Hengist en Horsa stamden af van Wodan.
4. Vita S. Kentigerni (600):
Wodan is de hoogste god van de Angelen.
5. Salomo and Saturn (een raadselvers):
De reus Mercurius vond de letters uit (identificatie met Wodan is echter onzeker).
6. Mededelingen over de afschuw van de Christelijke Angelsaksen voor de god Odin die door de
Viking-kolonisten vereerd werd.
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2.5.2 (§ 370-2) Bijzondere opmerkingen over Wodan als krijgs- en dodengod bij
de Angelsaksen
1. Wodans relatie met de oorlog:
In de literatuur wordt de wælcyrğe ‘heks’ genoemd:
a. De Walkuren hoorden bij Odin.
b. De Oud-Noorse Walkuren waren schrikgodinnen van de oorlog (zie § 193).
c. Wælcēasega, epitheton van de raaf in Exodus 164 (De Vries: Wælceasig).
2. Wodans relatie met het hiernamaals:
Van de term neorxnawonğ ‘paradijs’ is de etymologie onbekend en het verband met Walkuren
en Wodan is niet duidelijk.
3. Wodans relatie met de genezingsmagie:
De Negenkruidenzegen:
a. Een slang (wyrm) die een man verslonden had, wordt door Wodan gedood. Hij werpt negen
toverstaafjes (wuldortānas) op de adder (næddran), zodat deze in negen stukken
uiteenvloog.
b. Commentaar:
Wodan wordt in ’t algemeen geassocieerd met de runenmagie:
i. De tekst kan oorspronkelijk heidens zijn.
ii. Wuldortānas ≈ on. gambanteinn (zie § 229).
iii. De rune ‘nauðr’ (n) vertegenwoordigt het getal negen en komt veel in de runenmagie
voor.
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2.6 (§ 371) Wodan bij de Franken
Er zijn enkele, maar duidelijke bewijzen:
1. De Tweede Merseburger toverspreuk:
a. Wodan is hier de grote tovenaar, die het been van zijn paard geneest.
b. Commentaar:
Wodan komt in zijn hoedanigheid van tovenaar, behalve in Noord-Germanië, alleen in deze
spreuk en in de Oud-Engelse spreuk (zie 2.5.2-3.a) voor.
2. Plaatsnamen als Wodansberg en Godesberg (zie § 245) duiden op een Wodan-cultus.
3. Vita Willebrordi (Alcuin):
Het godenbeeld op Walcheren waarvan sprake is, hoeft geen Wodan-beeld te zijn geweest,
maar kan ook een Nehalennia-altaar zijn geweest (zie § 538).
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2.7 (§ 372) Wodan bij de Goten
a. Er zijn geen bewijzen voor een Wodan-cultus bij de Goten, wat niet wil zeggen dat ze hem niet
gekend hebben.
b. Jordanes noemt Gapt als voorvader van het koningsgeslacht der Amaliërs:
1. De meeste onderzoekers stellen Gapt gelijk aan Gaut.
2. Gaut komt overeen met
i. lang. Gausus (zie 2.4-b.3);
ii. angels. Geat;
iii. on. Gautr, die een hypostase van Odin was (zie 3.12.2.3-a.2.iii).
3. Gelijkstelling van Gapt – Gaut met Wodan is niet duidelijk.
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2.8 (§ 373) Wodan-Odin in de iconografie
a. Onbewijsbaar m.b.t. Wodan-Odin zijn:
1. bracteaat 71 uit Börringe:
ruiterfiguur, begeleid door een vogel;
2. bracteaat 24 uit Funen: idem;
3. hoorn uit Gallehus:
gehoornde figuur met speer en ring in de handen.
b. Afbeeldingen uit de Volksverhuizingstijd:
1. Helmplaat uit een graf bij Vendel (675 – 700):
ruiter met speer, begeleid door twee vogels (≈ Huginn en Muninn, zie 3.5.6.2.2).
2. Andere helmplaten uit Vendel-graven:
afbeeldingen van berserkers, die immers tot de kring van Odinsvoorstellingen behoren (zie
§ 310).
3. Beeldsteen uit Tjängvide en andere beeldstenen uit Uppland:
i. ruiter op een achtbenig paard (≈ Sleipnir), aan wie een vrouwenfiguur een hoorn
aanbiedt;
ii. afbeeldingen van no. valknuter tussen de benen van het paard:
(1) drie verknoopte driehoeken;
(2) on. valr ‘de op het slagveld gevallenen’, een verwijzing naar de dodenrit;
(3) de valknut is identiek aan de triskele, een symbool, verwant aan de swastika (zie §
226) en geassocieerd met de dodencultus.
(4) De sacrale betekenis van de valknut blijkt uit
(a) het voorkomen hiervan op voorwerpen uit het Oseberg-schip;
(b) runensteen uit Snoldelev:
(i) drie verbonden drinkhoorns;
(ii) met de inscriptie:
þulr á Salhaugum (zie § 279).
4. Steen uit Hornhausen (Magdeburg) (ca 800):
i. ruiter met schild, zwaard en lans, en daaronder een meanderende slang;
ii. vgl. de opengewerkte schijven (eind 6e eeuw, zie 2.3-c.2.ii).
c. Afbeeldingen uit de Romeinse tijd:
steengroeve bij Bad Dürkheim:
mannelijk figuur met lans.
d. Rotstekeningen uit Zuid-Zweden, zoals bij Litsleby (Tanum):
1. grote mannelijke figuur met speer;
2. vgl. identieke figuur uit Val Camonica.
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2.9 (§ 374) De veronderstelde verspreiding van de Wodan-Odin-cultus
a. De verspreidingshypothese van de Wodan-Odin-cultus:
Er is het probleem in hoeverre de verering van Wodan-Odin bij alle Germaanse volkeren bekend
was. Veel geleerden gaan uit van de verbreiding van de cultus vanuit een bepaald gebied.
b. Voorstanders van de verspreidingshypothese beweren o.a. het volgende:
1. verspreiding vanuit het Istraeonische westen, grenzend aan Keltisch gebied;
2. chronologie:
i. Saksen: 4e eeuw;
ii. Denen: 5e eeuw;
iii. Noren: 7e eeuw;
3. geen Wodan-cultus in Zuid-Duitsland en bij de Oost-Germanen.
4. W. Schultz:
De Goten waren Wanen-vereerders wegens hun dodenbehandeling.
5. De weekdag Mercurii dies wordt in Zuid-Duitsland vertaald met Mittwoch i.p.v.
‘Wodansdag’, omdat men Wodan niet kende.
c. Kritiek van De Vries:
Alle Germaanse volkeren kunnen Wodan-Odin goed gekend hebben:
1. Wanneer de bronnen ontbreken, wil dit niet zeggen dat er geen verering van Wodan is
geweest.
2. Chronologie (tijdstip van optekening) van de bron zegt niets over de oudere periode, waarin
de Wodan-verering wel bekend kon zijn geweest.
3. Schultz verwijst niet naar de Mars-verering door de Goten (Jordanes).
4. Mittwoch pleit juist voor een oude Wodan-verering:
i. Mittwoch is een vertaling van media hebdomas (vgl. tosc. mezzedina, churwalsch
mezemna).
ii. Verspreiding verliep vanuit Milaan – Chur – Zuid-Duitsland (tot en met bisdom Trier).
iii. Bisdom Keulen: Wodanstag, vertaling van Mercurii dies uit Gallië.
iv. Conclusie:
(1) De opposities Mercurii dies = Wodansdag : Mittwoch en Saturni dies = Zaterdag :
Samstag zijn een gevolg van de verdeling tussen Germania inferior en Germania
superior.
(2) De kerk wilde juist de herinnering aan Wodan uitwissen:
(a) De weekdag werd daarom Mittwoch genoemd i.p.v. Wodansdag.
(b) De Mittwoch werd bestempeld als ongeluksdag.
(c) Mittwoch is niet een eigenlijke dag, maar het midden van de week (en dus ook
onheilbrengend).
(3) Mittwoch wijst dus juist op Wodan-verering (zie 3.12.2.4)
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Odin bij de volken van Noord-Germanië
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3.1 (§ 375) Inleiding tot Odin bij de volken van Noord-Germanië
a. De indruk bestaat dat
1. Odin in de laatste periode van het heidendom opkwam ten nadele van Thor;
2. Odins verering verband houdt met de krijgsontplooiing gedurende de Vikingtijd. Hij wordt
een god van krijgers en dichters.
b. Kritiek van De Vries:
1. De tegenstelling tussen Odin en Thor is niet zo scherp (zie § 440).
2. Odin kan ook in eerdere poëzie, dus vóór de Vikingtijd, een belangrijke plaats hebben
gehad.
3. Juist de aard van de cultus van Odin bracht de elite ertoe hem te vereren: de nadruk op
poëtische vermogens pasten bij de deugd der welsprekendheid die, naast dapperheid, van
de leiders verwacht werd. Dezen waren immers niet alleen krijgers, maar ook leiders van
het ding.
4. Conclusie:
Het karakter van de god Odin heeft een lange ontwikkeling ondergaan en is gevormd door
de aristocratische structuur van de Oud-Germaanse samenleving.
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3.2 (§ 376) Het Odinsoffer
a. Definiëring van het Odinsoffer:
1. Het Odinsoffer als werkelijke cultushandeling kent drie hoofdelementen die gescheiden
kunnen voorkomen:
i. schijnoffer (zie § 284);
ii. doorboring met speer (zie b);
iii. ophanging (zie c).
2. Het Odinsoffer als mythisch oerbeeld, nl. Odins zelfoffer ter verwerving van de runen, is
een initiatierite (§ 336).
b. Doorboring met de speer:
Hiermee wordt het object aan Odin geofferd of gewijd, waardoor het subject (de offeraar) heil
verkrijgt:
1. Een oude krijger laat zich doodsteken i.p.v. de strodood te ondergaan.
2. Door het werpen van een speer over het vijandelijke leger wordt dit aan Odin gewijd,
waardoor Odin op zijn beurt wegens dit offer aan hem de zege zou verlenen.
c. Ophanging:
1. Naamsverwijzingen:
i. Hangi (‘gehangene’);
ii. Hangatýr (‘god der gehangenen’);
iii. Hangaguð (‘god der gehangenen’);
iv. Gálga farmr (‘galgenvracht’, skald.);
v. Gálga valdr (‘galgenheerser’, skald.);
vi. Váfuðr (‘zwaaier, de heen en weer zwaaiende’).
2. Ophangen van krijgsgevangenen, misdadigers en koningen werd als offer beschouwd:
i. Sagen van Dómaldi (Hkr.) en Vikarr (Saxo, Gautreks saga):
koningsoffers;
ii. Saxo:
Haddingus’ zelfophanging;
iii. Sage van Agni Dagsson (Hkr. I):
(1) zijn vrouw hangt hem op;
(2) Commentaar Berends:
De Vries noemt hem Agnarr i.p.v. Agni.
iv. Historia Ecclesiastica (door Orderic Vitalis) (zie § 306):
Familia Herlequini, een Wodansgevolg dat verbonden kan worden met de Harlungen of
Herelinga’s;
v. þiðreks saga:
Áki en Egarð sterven door ophanging.
d. Overige offerwijzen:
1. Hkr. I:
verbranding van koning Óláfr trételgja in zijn huis als offer aan Odin t.b.v. een goede oogst.
2. Skaldenpoëzie:
Vrouw weigert iemand gastvrijheid, omdat ze met een offer aan de dísir bezig was en Odins
toorn vreesde.
3. Commentaar van De Vries:
Odin is hier betrokken in vruchtbaarheidsriten (zie 3.9).
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3.3 De Odin-cultus op grond van de theofore plaatsnamen
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3.3.1 (§ 377-1) Voorbeelden van Odin-plaatsnamen
a. De meeste theofore Odin-plaatsnamen vinden we in Denemarken en Zuid-Zweden. Het zijn
vooral samenstellingen met natuurtermen.
b. Wateren:
1. meren:
i. Odensjö (Zw.);
ii. Odensjö (maar vroeger: Odhinsredh) (Zw.);
iii. Onsjö (Zw.);
2. beken:
i. Onsbæk (De.);
ii. Vonsbæk (De.);
3. waterbronnen:
i. Odinsbrunn (bij de tempel van Uppsala) (Zw.);
ii. Odhens kyælda (bij het klooster van Gudhem, 1287) (Zw.);
4. moerassen:
Vonsmose (Wonsmos, Odhensmose, 1417) (De.);
5. watervallen:
Odensfors (Zw.).
c. Bergen en grafheuvels:
1. Onsbjærg (De.);
2. Odinsberg (> Onsberget) (zie § 245) (No.);
3. Onsild (< Othenshillæ) (De.);
4. Oddenshøj (De.);
5. Onsjö (< Odenshögh) (Zw.).
d. Eilanden:
1. Onsøien (No.);
2. Onsøy (No.);
3. Commentaar Berends:
Onsøien (of var.) is als eiland in Trøndelag onvindbaar; vgl. g.3.
e. Wouden:
1. Onsved (< Othænsweth < -viðr ‘woud’) (De.);
2. Onslunda (Zw.).
f.

Heiligdommen:
1. Odense (< Othenswi, 1109) (De.);
2. Vojens (Wodens, 1421) (De.);
3. Odensvi (Zw.);
4. Odinshof = *Óðinshof = Odenshofue (1332) (No.);
5. Odhinshargh (Zw.);
6. Onsala (Zw.);
7. Odinssalr = on. Óðinssalr (No.).

g. Landgebieden:
1. Odensakr (> Onsaker) (No.);
2. Othensaker (1292) (Zw.);
3. Onsøien (< *Óðinsvin) (No.);
4. Osland (< Odenslande, 1322) (No.);
5. Osland (< Odhenslandh, 1500) (No.).
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3.3.2 (§ 377-2) Verspreiding en ouderdom van de cultusplaatsen
a. De verspreiding van de cultusplaatsen in groepen volgens het bepalende woord (-vin, -akr
enz.) laat
1. wel een historische samenhang zien;
2. geen verspreiding van de Odin-cultus vanuit het zuiden.
b. De Odin-cultus is oud:
1. De –vin en –akr-namen gaan ten minste terug tot de Bronstijd.
2. no. Onsøy (Smaalenene) is nu geen eiland meer, maar was dit wel in de Bronstijd (zie §
564).
3. De combinatie Odin en -tuna ontbreekt in Zweden, misschien eenvoudigweg omdat Odin
geen relatie had met de akkerbouw (en niet omdat zijn cultus jonger zou zijn dan die van
Thor of Freyr).
4. In Noorwegen zijn maar weinig plaatsnamen met de naam van Odin, misschien slechts
omdat zijn cultus maar zelden openbaar was (alleen privaat).
5. De ouderdom van de Deense en Zuid-Zweedse natuurnamen met Odin is niet vast te stellen.
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3.4 (§ 378) Persoonsnamen, samengesteld met Odin
a. Met Odin samengestelde persoonsnamen komen alleen voor in Zweden en Denemarken:
1. runensteen in Zweden:
PN Oþintisa (Uþintisa (De Vries) = Óðindís) (Hassmyra-steen, 11e eeuw);
2. runenstenen in Denemarken:
Uþinka(u)r (Hedeby-steen 4, 10e eeuw):
i. betekenis:
’hij die Odins krulhaar draagt’;
ii. commentaar:
(1) Zelfs bisschoppen en andere Christenen droegen deze naam.
(2) Vooral leden van het Deense koningsgeslacht (onder wie genoemde bisschoppen)
droegen deze naam.
(3) Lang (krul)haar was een teken van koninklijke waardigheid en een teken van de
band met Odin aan wie de betrokken persoon was gewijd (zie 3.8).
b. De Odin-persoonsnaam komt zelden voor:
1. Oorzaak is waarschijnlijk de vrees voor de macht die van de naam, waarop dus een taboe
rust, uitgaat.
2. Als vervangers dienden daarom misschien de namen op –wolf en –raaf.
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3.5 Odin als oorlogsgod
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3.5.1 (§ 379-1) Inleiding tot Odin als oorlogsgod
a. Alle Germanen vereerden Wodan-Odin als oorlogsgod:
Men offerde Wodan-Odin om zege te verwerven:
1. De heidenen in Engeland offerden Uuoddan vóór de slag (Kroniek van Æþelweard).
2. De Noord-Germanen: idem (zie 3.2).
3. Hkr. I:
offer in Trondheim.
4. Sage van de Langobarden.
b. Odin in de heldensagen:
1. Hij is de beschermheer van de helden, bijv.:
i. Sigmund;
ii. Sigurd;
iii. Starkad;
iv. Hadding;
v. Hrólfr kraki;
vi. Harald Strijdtand.
2. Odin treedt laat op in de heldensagen, maar dat zegt niets over zijn oude verbondenheid
met de strijd, die blijkt uit de overeenkomsten tussen de namen van de helden en de
bijnamen van de god:
i. Sigmundr;
ii. Gizurr;
iii. Hjarrandi;
iv. Herföðr;
v. Hnikarr of Hnikuðr (‘de tot de strijd ophitsende’);
vi. Atriðr (‘de naar de strijd rijdende’);
vii. Ófnir;
viii. Ómi;
ix. Viðurr;
x. þróttr:
(1) < germ. *þruhtu-; IE suffix –tu is oud.
(2) betekenis:
’de moedige’.
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3.5.2 (§ 379-2) Odins vriendschap t.a.v. de held
a. Odin verleent verschillende soorten hulp aan de held in de strijd:
1. verlenen van onkwetsbaarheid:
aan Frögerus;
2. onderricht (zoals t.a.v. de slagorde svínfylking):
aan Sigurd, Harald Strijdtand, Haddingus;
3. raadgeving m.b.t. het doden van een draak of de keuze van een paard;
4. genezing van een gewonde:
Sigwardus;
5. ingrijpen in het weer t.b.v. de held:
Sigurd;
6. schenken van de overwinning:
i. Odin heet Gagnráðr;
ii. Hij is sigrsæll.
b. De aard van Odins hulp:
1. Odin geeft geen directe, fysieke hulp, maar indirecte ondersteuning van een psychisch
karakter d.m.v.
i. list en bedrog;
ii. blind en doof maken;
iii. angst aanjagen;
iv. wapens stomp maken;
v. van het verstand beroven (zie § 229).
2. Odins strijdmethode is dus tegengesteld aan die van Thor.
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3.5.3 (§ 379-3) Odins vijandschap t.a.v. de held
Odins vriendschap kan om onbegrijpelijke redenen omslaan in vijandschap t.a.v. de held, die
onheil ondervindt. Odin wordt dan beschuldigd van
1. verraad:
Egils klacht door Odin verlaten te zijn;
2. kwaadaardigheid:
Odin is illúðigr;
3. onredelijkheid:
Loki beschuldigt hem ervan m.b.t. de verdeling van de zege;
4. onbetrouwbaarheid:
a. Odin, in de gedaante van Bruno, de dienaar van Harald Strijdtand, doodt de koning;
b. Odin breekt het door hem aan Sigmund geschonken zwaard;
5. zaaien van tweedracht:
a. Odin heet Bölverkr, omdat hij verwanten tegen elkaar ophitst;
b. Hrb. 24:
atta ek iöfröm en aldri sættak (‘ik hitste helden tegen elkaar op, maar nooit bracht ik
verzoening’);
c. In de heldensagen is een dergelijke tweedrachtzaaiing een motief:
i. Gestiblindus m.b.t. Ericus en Alricus (Saxo);
ii. Gizurr m.b.t. Hlöðr en Angantýr (Herv.);
iii. Bolvisus de blinde m.b.t. Sigarus en Hamundus (Saxo);
iv. Othinus m.b.t. Harald Strijdtand en Ringo (Saxo).
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3.5.4 (§ 380) Odins helden na de dood: de dodenrit naar Walhalla
a. Het Odinsgeloof:
De overtuiging was sterk dat de gevallen krijger naar Odin rijdt. De overwinnaar heeft hen
immers aan Odin gewijd. Voorbeelden:
1. Hákon jarl heeft negen mannen naar Odin gezonden.
2. Tindr Hallkelsson, de skald, heeft een val naar þundr gezonden.
3. Erik Bloedbijl (Eiríkr blóðøx) zond een heel leger naar hem.
4. Njáls saga:
Högni wil de speer aan zijn gestorven vader Gunnarr geven, zodat deze het wapen mee kan
nemen naar Walhalla om het daar op het wapending te dragen.
b. Het verblijf van de dode helden in Walhalla:
1. De dode krijgers trekken Walhalla binnen en leiden het leven van de einherjar: overdag
strijden ze met elkaar, ’s avonds drinken ze mede (zie § 582).
2. Zulke helden zijn o.a.:
i. Helgi de Hundingdoder (HH II);
ii. Hjálmarr (Herv.);
iii. koning Eiríkr blóðøx (Eiríksmál);
iv. Hákon jarl (Hákonarmál).
3. Toch is er treurnis om de dood van de helden en de vraag waarom Odin hen bij zich heeft
geroepen. De 10e eeuwse Eiríksmál en Hákonarmál geven als antwoord dat Odin hen nodig
heeft tijdens de eindstrijd in Ragnarök. Dit is een uitdrukking van de ondergangsstemming,
nl. t.a.v. de neergang van het heidendom.
c. Odin als Herjann, de leider van het leger der einherjar:
1. Odin laat de walkuren de gevallen krijger begeleiden naar zijn paleis met de vele poorten.
2. Hij beschouwt hen als zijn óskasynir (‘pleegzonen’).
3. Odin heet naar de einherjar, Herjann.
4. De walkuren zijn nönnur Herjans (‘Herjanns meisjes’)(zie § 193).
d. Commentaar:
1. De Walhalla-voorstelling is geïdealiseerd, maar berust toch op een religieuze beschouwing:
i. De gestorven krijgers zijn object van cultische handelingen.
ii. Herjann is een oude cultusnaam, vgl. gr. κοιρανος ‘heerser, bevelhebber’.
2. De einherjar zijn vergelijkbaar met
i. het dodenleger der Harii (zie § 308-2);
ii. de familia Herlechini (zie § 306).
3. Inscriptie op de helm uit Negau (2 e eeuw v. Chr.):
Harigast verwijst naar Herjann, de leider van het dodenleger.
4. Conclusie:
De voorstelling van het dodenleger is niet slechts mythisch, maar heeft duidelijk zijn plaats
in de rite (zie § 333 e.v.)
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3.5.5 (§ 381) Odin en de speer
a. Odin voert de speer en jaagt angst aan:
1. Hij heet Yggr ‘de verschrikkelijke’, wanneer hij in verband wordt gebracht met de dood en
met de wereldboom Yggdrasil (zie § 583).
2. De speer speelt een rol bij het offer aan Odin (zie § 376 3.2-b).
3. Odin draagt de speer Gungnir,
i. die bezet is met runen;
ii. die hij aan een held (Dagr) uitleent (HH II);
iii. die een held (Sigmund, Ásmundr) doodt (Völs. resp. Egils saga ok Ásmundar).
iv. Vergelijk:
Varuṇa
(1) schenkt Śrutāyudha een knots
(2) waarover een toverspreuk gesproken is
(3) en die de ondergang van de held veroorzaakt.
b. Odin als speergod:
1. Symboliek van de speer:
i. De speer is een rechtssymbool en wordt in het midden van de dingplaats opgericht (zie
§ 265).
ii. De speer is symbool van de koninklijke macht
(1) op aarde van de koningen;
(2) in de hemel van de heersergod.
2. Zowel Odin als Týr is speergod (zie § 350):
i. Ze vertegenwoordigen twee aspecten van de macht van de heerser (zie 3.13.4.2.3).
ii. Deze voorstelling is IE.
3. Conclusie:
Odin heeft reeds lang een belangrijke positie (en niet pas sinds de Vikingtijd).
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3.5.6 Odins dieren en diernamen
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3.5.6.1 (§ 382-1) De wolf als aan Odin gewijd dier
a. De wolf is bij vele volken een chtonisch dier.
b. Het verband tussen de wolf en Odin blijkt uit
1. de naam ulfheðnir voor de krijgers die aan Odin gewijd waren;
2. het weerwolfgeloof (deels teruggaand op het wolfsvermommingsgebruik, zie § 170);
3. de mythische wolven Geri en Freki (‘begerig’) (jongere speculatie).
c. De wolf is ook het symbool van de voortvluchtige en verbannene of uitgestotene:
1. Bij Grieken en Romeinen.
2. on. vargr betekent:
i. oorspr. ‘wurger’;
ii. ‘wolf’;
iii. ‘uitgestoten misdadiger’ (zie § 188).
3. De held is ook een verstotene (d. Recke, oorspr. ‘verbannene’), die daarom thuishoort in
het gevolg van Odin (zie 3.13.3.4).
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3.5.6.2 De raaf als aan Odin gewijd dier
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3.5.6.2.1

(§ 382-2) Het verband tussen de raaf en Odin

Dit verband blijkt uit:
1. de skaldische kenningen, bijv.:
a. Yggjar már (‘meeuw van Yggr’);
b. Hnikars gjóðr (‘Stokers (= Odins) arend’);
c. Hrafnáss (‘Raafase’).
2. de raaf als aaseter (lijkvogel):
a. HH II:
átfrekir Óðins haukar er val vito (‘Odins vraatzuchtige haviken als zij oorlogsaas vinden’);
b. oe. wælceasig (‘die de gevallenen kiest’, gezegd van Odins raaf);
c. Vergelijk on. valkyrja:
i. dezelfde betekenis als wælceasig;
ii. dezelfde functie als Odins raaf, nl. als dienares die de gevallenen haalt.
3. de raaf als object van de mantiek:
De aanblik van raven is een goed voorteken, omdat hieruit blijkt dat Odin het offer in genade
heeft aanvaard:
a. Hkr. I:
Hákon jarl ziet bij terugkeer twee raven van de kust af vliegen.
b. Högni Gunnarsson (zie 3.5.4.1-a.4) werd vergezeld door twee raven op zijn wraaktocht.
c. Reginsmál 20:
Hnikarr (= Odin) zegt dat de raaf het beste voorteken is.
d. Ldn. 5:
Flóki offert aan drie raven, die hem vervolgens IJsland laten ontdekken (misschien een
heidense imitatie van het Noach-verhaal).
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3.5.6.2.2 (§ 382-3) Ouderdom en verklaring van de voorstelling van Odin en
de raven
a. Reeds in de Volksverhuizingstijd bekend:
de helmplaat uit Vendel (zie 2.8-b.1):
ruiter met twee vogels voor en achter zich.
b. Probleem van de zg. migratietheorie t.a.v. de Wodan-cultus:
Persoonsnamen met hraban als lid komen alleen voor op het vasteland, niet in Engeland:
1. verklaring volgens E. Schröder:
verspreiding vanuit het Frankische gebied over Duitsland naar Scandinavië, maar na de
emigratie van de Angelsaksen uit Sleeswijk-Holstein;
2. verklaring van De Vries:
naamgeving was onafhankelijk van taboe-opvattingen die van streek tot streek konden
verschillen.
c. De functie van Odins raven:
1. De rol van de raven is niet duidelijk:
i. Enerzijds lijken ze Odins boden:
(1) Ze profeteren door hun vlucht en gekras.
(2) Ze waren het object van vogelwichelarij bij diverse volken.
(3) Als Huginn en Muninn zitten ze op Odins schouders en fluisteren hem in wat ze in de
wereld gezien hebben.
ii. Anderzijds zijn ze de vogels van het slagveld, die bloed drinken.
2. Verklaring van De Vries en Nils Lid:
i. De namen Huginn (‘geest’) en Muninn (‘herinnering’) verwijzen naar de psychische
vermogens van Odin, gepersonifieerd in de raven.
ii. Dit stemt overeen met
(1) het sjamanistisch geloof dat verschijningsvormen van de psyche zich buiten het
lichaam kunnen bevinden;
(2) de voorstelling dat de hugr van de mens als magisch wezen werkzaam kon zijn (zie
§ 160).
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3.5.6.3 (§ 383) Het paard Sleipnir als aan Odin gewijd dier
a. Karakterisering van Sleipnir:
1. Hij is het paard van Odin en het beste van alle paarden.
2. Hij heeft acht benen:
i. symbool van de snelheid waarmee hij door de lucht over de aarde voorgaat;
ii. afbeelding op de Tjängvide-steen (Gotland):
Odin en Sleipnir met acht benen;
iii. Saga Hákonar, Guttorms ok Inga (1208 – 1220):
Odin liet Sleipnirs hoeven beslaan door een smid in Nesjar (Noorwegen).
3. Hij maakt bijzondere ritten met Odin:
i. Bdr. 2:
naar Niflhel om een dode völva te bezoeken;
ii. SnE 65:
Hermóðr rijdt naar het dodenrijk om Baldr te bevrijden.
4. Hdl. 40:
Sleipnir wordt geboren uit de vereniging van Loki als merrie en de hengst Svaðilfari
(jongere speculatie, zie § 501).
b. Diverse verklaringen van de symboliek van Sleipnir:
1. De achtbenige Sleipnir is het symbool van de wind (evenals oorspronkelijk Odin zelf).
2. Sleipnir hoort thuis in de dodencultus tijdens Jul:
i. volksgebruik waarbij twee of vier personen een paard nabootsen;
ii. het spel van Staffan stalledreng (vgl. § 308).
3. Het achtbenige paard is een sjamanistisch motief, wat overeenstemt met het karakter van
Odin.
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3.5.6.4 Odins diernamen
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3.5.6.4.1

(§ 384-1) Oorsprong van Odins diernamen

1. Misschien verwijzen ze naar vroegere dierengedaante van Odin.
2. Er is zeker verband met cultushandelingen:
a. Zie 3.5.6.3-b.2.
b. Deelnemers droegen maskers van een paard, zoals Hrosshársgrani, of een arend, zoals
Arnhöfði.
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3.5.6.4.2

(§ 384-2) De diverse diernamen van Odin

1. Havik:
a. Geirlöðnir;
b. Ginnarr;
c. Ólgr.
2. Arend:
a. Örn;
b. Arnhöfði;
c. Viðhrímnir (wordt in de þulur geschreven als Viðrímnir).
3. Slang (zie 3.6.3.2):
a. Ófnir;
b. Sváfnir.
4. Bok:
a. Grímr;
b. Grímnir.
5. Os
a.
b.
c.

(zie § 351):
Jörmunr;
Jörmuni;
Commentaar:
een zeer oud cultuswoord dat beter bij *Tīwaz past.

6. Beer (zie § 257):
a. Björn;
b. Hrjótr;
c. Jalfaðr;
d. Jölfuðr;
e. Jólfr (Örv. 36);
f. Commentaar:
i. helmplaten uit Vendel en Torslunda (Öland):
verband tussen Odin en de beer (zie § 335);
ii. Harðar saga Grímkelssonar 15:
Een zekere Björn geeft iemand een zwaard. Men zag Odin in deze Björn.
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3.5.6.4.3

(§ 384-3) De paardennamen van Odin

a. De paardnamen zijn de belangrijkste namen van Odin:
1. Sleipnir (god);
2. Jálkr;
3. Hrosshársgrani;
4. Kjalarr.
b. Er is sprake van een voorstelling waarin Odin als paard de slede of de wagen trok:
1. Grm. 49 resp. þórðr Særeksson (Lausavísur 3):
i. en þá Kjalar, / er ek kjálka dró
ii. Kjalarr of tamði
iii. M.a.w. Kjalarr trekt de slede, resp. Kjalarr kan goed paarden temmen.
2. Sd. 15:
i. á Sleipnis tönnum ok á sleða fjötrum:
Runen stonden op ‘de tanden van Sleipnir en krammen van de slede’.
ii. Commentaar:
(1) De combinatie Sleipnir en de slede verwijst misschien naar de mythe in b.1.
(2) Dezelfde voorstelling ziet men in de rotstekeningen.
(3) Kjalarr is misschien verwant met kjala ‘voederen’.
3. Sonatorrek 22:
vagna rúni ‘vriend van de wagens’ = Odin.
4. mnl. Woenswagen:
sterrenbeeld Grote Beer, dat eruitziet als wagen (van Wodan).
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3.6.1 Inleiding tot Odin als dichtergod
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3.6.1.1 (§ 385) Odin en de poëzie
a. Odin als god der dichters:
1. Yngl. 6:
Odin spreekt zelf altijd in poëtische vorm.
2. Odin heeft de skaldenmede, d.i. de poëzie, verworven t.b.v. de mensen (zie 3.6.3).
b. Omschrijvingen van de mede of poëzie van Odin en hun beider relatie:
1. Viðurs þýfi:
‘Viðurs (‘Doder’, nl. Odin) gestolen goed’, d.w.z. poëzie;
2. Yggs full:
‘Yggs (‘de Verschrikkelijke’, nl. Odin) dronk’, d.w.z. poëzie;
3. Farmatýr:
‘Vrachtgod’:
i. Odin is geen handelsgod (zie § 361 1.1-b.2.iv).
ii. Farmr is de lading die Odin na de diefstal van de mede draagt, d.w.z. poëzie:
(1) SnE 92:
farmr Oðins, d.w.z. poëzie.
(2) Odin zelf is ook een farmr:
(a) gálga farmr ‘galgenvracht’;
(b) farmr Gunnlaðar arma ‘vracht in de armen van Gunnlöð’.
(3) Commentaar:
De uitdrukkingen worden steeds geassocieerd met de verwerving van geestelijke
kennis.
4. Grímnir:
‘vermomde’ of ‘gemaskerde’:
i. Grímnismál:
Odin draagt deze naam in een handeling die op een initiatierite lijkt (zie § 337).
ii. Skaldenpoëzie:
(1) Grímnis gjöf ‘Grímnirs (= Odins) gave’, d.w.z. dichtermede;
(2) granstraumar Grímnis ‘de baardstromen van Grímnir’, d.w.z. dichtermede.
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3.6.1.2 (§ 386) Algemene opmerkingen t.a.v. de medemythen
a. De mythe van Odins verwerving van de dichtermede is overgeleverd in:
1. Hávamál 104 – 110;
2. SnE 83 – 85.
b. De mythe van Kvasir:
1. alleen in SnE;
2. vervlechting van diverse mythen.
c. Inhoud van beide mythen:
1. Asen en Wanen sluiten vrede en vermengen hun speeksel in een vat, waaruit de man Kvasir
wordt geschapen.
2. De dwergen Fjalarr en Galarr doden Kvasir en vermengen diens bloed met honing tot mede,
die wijsheid en dichtergave schenkt.
3. Beide dwergen duwen de reus Gillingr uit zijn boot, zodat hij in zee verdrinkt.
4. De reus Suttungr, de zoon van Gillingr, eist de mede als zoengeld voor zijn vader en laat de
drank in een berg bewaken door Gunnlöð, zijn dochter.
5. Odin gaat op weg om de mede te stelen en ontmoet negen knechten die aan het maaien
zijn. In een gevecht om de wetsteen die Odin in de lucht werpt, doden ze elkaar.
6. Odin verricht daarop als Bölverkr arbeid voor Baugi, Suttungrs broer, en verlangt een dronk
van de mede als compensatie, die door Suttungr geweigerd wordt.
7. Odin doorboort de berg, glijdt als slang naar binnen, verleidt Gunnlöð en steelt de mede.
8. Odin vlucht als arend en Suttungr achtervolgt hem eveneens als arend, maar vindt de dood.
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3.6.2 Verklaring van de mythe van Kvasir
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3.6.2.1 (§ 387) De identiteit van Kvasir
1. Kvasir als drank:
a. bloed:
skaldenpoëzie:
Kvasis dreyri (‘Kvasirs bloed’);
b. offerdrank:
skaldenpoëzie:
Odins sylgs heilags tafns (‘dronk van de heilige offerdrank’);
c. bessendrank:
i. Hálfs saga:
wedstrijd tussen vrouwen in het bereiden van de beste mede. Het brouwsel met het
speeksel van Odin zou winnen;
ii. vergelijk:
(1) no. kvase ?;
(2) russ. kvas ‘gegiste zure drank’;
d. speekseldrank:
i. zie SnE;
ii. bekend primitief gebruik (zie § 203).
2. Kvasir als mythologische persoon:
a. Zijn persoon blijkt ook uit Kvasis dreyri (zie 1.a).
b. Hij ontdekt het geheim van het net in de mythe van Loki’s boeiing (SnE).
c. Hij wordt verbonden met de Wanenoorlogen:
i. Er bestond het gebruik van vredessluitingen in associatie met speeksel.
ii. Dumézil:
Vergelijk de Indische mythe over het vergelijk tussen de goden en de Nāsatya’s en het
ontstaan van Mada.
d. Hij is de demon van de roes (trance):
i. De Indische Mada ‘dronkenschap’ verschijnt als reus die onschadelijk gemaakt wordt
door hem te verdelen over
(1) drank;
(2) vrouwen;
(3) het spel;
(4) de jacht.
ii. Kvasir is a.h.w. de geest van de mededrank.
iii. De roes brengt de strijdende partijen bijeen:
(1) Mada is het wapen van de Nāsatya’s ten einde opgenomen te worden in de kring der
goden.
(2) Met Kvasir wordt de vrede tussen de Asen en Wanen bekrachtigd.
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3.6.2.2 (§ 388-1) De identiteit van de dwerg Fjalarr
De naam Fjalarr heeft betrekking op
1. een dwerg:
a. in de Kvasir-mythe;
b. Vsp. 16;
2. een haan:
a. Vsp. 42;
b. waarschijnlijk jongere vondst;
3. een reus:
a. Háv. 14:
Als gast van Fjalarr wordt Odin dronken van het bier.
b. Clarke:
Associatie met de mythe over Suttungr, waarin Odin de mede drinkt. Fjalarr is dan een reus.
c. Hrb. 26:
Fjalarr is waarschijnlijk Skrýmir.
d. Conclusie:
i. Indien Fjalarr < fela ‘verbergen’, dan is Fjalarr een naam van Suttungr.
ii. Fjalarr in Háv. 14 als nevenvorm van Suttungr is dus een jongere vondst.
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3.6.2.3 (§ 388-2) De betekenis van de slachting van Kvasir door de dwergen
De Kvasir-mythe is een landbouwmythe waarin het geloof uitgesproken wordt dat de korenvrucht
eerst gedood moest worden alvorens ze leven kan schenken d.m.v. voedsel:
1. Mythe van Dionysos-Zagreus:
De Titanen eten de pasgeboren vrucht van Zeus en Persephone.
2. Lied van John Barleycorn:
De moordenaars drinken het bloed van de gepersonifieerde gerstekorrel.
3. Conclusie:
Er zijn verscheidene motieven ineen:
a. In bovenstaande bronnen komt het drink- of offergelag na de voortbrenging van de vrucht,
dus na het heilig huwelijk (wat logisch is).
b. Bij Snorri gaat de slachting van Kvasir vooraf aan het heilig huwelijk (tussen Odin en
Gunnlöð). Zie voor het verband tussen dwergen en mede § 181.
c. De Mada-mythe heeft een andere samenhang.
d. Er is ook verband met de slachting van Gillingr en de mythe van Suttungr.
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3.6.2.4 (§ 390) De identiteit van de zg. vaten Boðn, Són en Óðrœrir
Snorri’s voorstelling van de drie vaten waarin de mede zich bevond, is onjuist:
1. Boðn ‘vat’.
2. Són ‘zoen’ (d.i. verzoening, vgl. ohd suona):
Dat wil zeggen de drank der verzoening bij
a. de Asen en Wanen of
b. de dwergen en Suttungr.
3. Óðrœrir ‘die de geest in beweging brengt’:
Dat wil zeggen de roesdrank die de mensen in extase brengt:
a. Háv. 107:
Öðrœrir komt bij de mensen (of de goden).
b. Háv. 140:
De mede is uit Óðrœrir geschapen.
c. De naam verwijst ook naar een drank.
d. De Kvasir-mythe met Óðrœrir speelde zeker een oude rol in de cultus met de mede als
offerdrank (zie § 585).
e. De Kvasir-mythe heeft een lange ontwikkeling doorgemaakt, gezien het verschil tussen de
primitieve bessendrank, gefermenteerd door speeksel, en de goddelijke dichtermede.
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3.6.3.1 (§ 389-1) De episode van Baugi’s negen knechten
a. De episode van Baugi’s negen knechten die elkaar met hun zeisen doden, wordt vergeleken
met
1. Olrik:
de Griekse geschiedenis van Lityerses, die voorbijgangers het koren laat maaien en hen dan
’s avonds het hoofd afhakt, waarna hij hun lichamen in de schoven verbergt;
2. De Vries:
de geschiedenis van Kadmos, die stenen werpt tussen de uit drakentanden gegroeide
krijgers, die elkaar dan doden.
b. Volgens Van Hamel is Baugi identiek aan Suttungr en zijn twee parallelle varianten van de
episode tot de doorboring van de berg na elkaar verteld.
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3.6.3.2 (§ 389-2) De doorboring van de berg en Odins vlucht
a. Odins aankomst en vertrek worden door drie dieren vertegenwoordigd:
1. een rat, Rati, die het gat knaagt;
2. een slang, Odin zelf, die naar binnen glijdt;
3. een arend, Odin zelf, die met de mede vlucht.
b. Odin ondergaat dus drie theriomorfe gedaantewisselingen in Hávamal, hoewel SnE de rat als
de boor van Odin voorstelt.
c. Commentaar Berends:
De Vries doet het voorkomen alsof rati een rat is die het gat knaagt. Een ‘rat’ is echter rotta
(fem.) in het Oud-IJslands, terwijl rati (masc.) ‘reiziger’ of ‘die zich een weg baant’ betekent
en de naam is van een werktuig, de boor van Odin. Vergelijk Háv. 106: ‘Rata munn / létomk
rúms um fá / ok um griót gnaga’.
d. De relatie tussen het levenswater (mede) en bergen:
Het levenswater komt uit een berg of tussen twee bergen vandaan:
1. De mede die Odin uit de berg rooft.
2. De dichtermede heet Hnitbjarga lögr ‘zee van de Klaprotsen’ (SnE 83).
3. De Symplegaden slaan tegen elkaar.
e. De relatie tussen het levenswater en Odin:
1. De kern van de mythe is dat Odin voor de mensen het levenswater verworven heeft (zie
3.13).
2. De mede is de Noord-Germaanse term voor het levenswater, d.i. de bron van het leven (zie
§ 589).
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3.6.3.3 (§ 389-3) De identiteit van Suttungr
a. De betekenis van Suttungr is onbekend.
b. Genealogie van Suttungr:
Gillingr
┌──────────┴────────┐
Suttungr
Baugi
│
Gunnlöð
c. Hij is mogelijk identiek aan
1. Surt:
i. skaldenpoëzie:
(1) Odin vliegt met de mede uit Surts sökkdölum ‘de diepe dalen van Surt’.
(2) sylgr Surts ættar ‘dronk van Surts geslacht’.
ii. De Vries:
Surt wordt geassocieerd met de onderwereld, wat met voorstellingen over het
levenswater overeenstemt.
2. de zoon ‘Bolþórs, Bestlu föður’ (Háv. 140):
Twijfelachtig: Bolþorr had slechts met de fimbulljóð te maken.
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3.6.3.4 (§ 389-4) De IE wortels van de mythe van Odins verwerving van de
dichtermede
De verwerving van de mede is een IE mythologem:
1. India:
Indra rooft in de gedaante van een arend of een valk de soma uit de hemel.
2. Griekenland:
Zeus ontvoert in de gedaante van een arend Ganymedes, de schenker van de goden, naar de
Olympus.
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3.7 Odin als god van de magie
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3.7.1 (§ 391-1) Inleiding tot Odin als god van de magie
a. Odins toverkunst blijkt uit het volgende:
1. Bdr. 3:
Hij heet Galdrs föður ‘vader van de toverspreuk’.
2. Hij heelt wonden (door magie).
3. Hij maakt de wapens van de vijanden stomp.
4. Hij laat boeien openspringen.
5. Saxo:
Hij probeert Rinda met liefdesmagie te verleiden.
6. Bdr.:
Dodenbezwering door Odin.
7. Hij wisselt van gedaante (hamhleypa, zie § 161).
b. Conclusie:
1. Toverij is een belangrijk aspect van Odin.
2. Er is een verband met sjamanisme.
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3.7.2 (§ 391-2) De functies van Odin als Hróptr
a. Hróptr (of Hróptatýr) heeft twee werkingsgebieden:
1. Hij is god van de magie:
i. Saxo:
(1) Als Rosterus bedrijft hij liefdesmagie.
(2) Als Rostarus geneest hij Sigurd Slangenoog.
ii. Sd. 13:
Hij vindt de runen in de vloeistof die van Heiðdraupnir valt.
iii. Háv. 160:
De dwerg þjóðrœrir verleent Hróptatýr hyggja (‘verstand’).
2. Hij is god van de oorlog:
i. Grm.:
Hij kiest de gevallen krijgers.
ii. Skaldenpoëzie:
Hróptr náði val (‘Hróptr kreeg de gevallenen’).
b. Conclusie:
De god der toverij is ook oorlogsgod, omdat oorlog afhankelijk is van magische krachten:
1. De naam Hróptr (lett. ‘schreeuwer’) treedt vooral naar voren in de periode 960 – 1010,
waarin het heidendom in verval raakt en een ondergangsstemming zich van de mensen
meester maakt:
i. De voorstellingen over Ragnarök en de geschiedenis van Baldr stonden in de
belangstelling.
ii. Vsp. 62:
Baldr en Höðr betreden Hrópts woning na de Ragnarök.
iii. Ls. 45:
Hrópts megir ‘zonen van Hróptr’, kenning voor de goden.
iv. Háv. 142:
Hróptr rögna ‘bezweerder der machten’, kenning voor Odin.
2. Odins beide functies komen samen in de geschiedenis van koning Roduulf (Paulus
Diaconus):
De Herulische soldaten van Roduulf vluchten voor de Langobarden en storten zich in een
veld met vlas in de veronderstelling dat het de zee is (de illusie, door Wodan geschapen).
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3.8 Odin als god der runen
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3.8.1 (§ 392-1) Odins relatie tot de runenkunst
a. Hróptr heeft de hugrúnar gevonden, die de mensen verstand geven.
b. Hoewel Odin als naam van een rune ontbreekt, zijn er wel (mogelijke) verwijzingen naar hem:
1. Oud-Engels runenlied:
De rune ‘o’ heet ōs, oorspr. ‘ase’ (en niet ‘mond’ naar lat. os).
2. Oud-Noorse rune ‘w’ wunjo ‘gelukzaligheid, genot’, oorspr. misschien wodan, maar door
het verdwijnen van anlautend w- moest de rune een nieuwe naam krijgen.
3. Oud-Noorse rune ‘a’ ansuR ‘ase’ verwijst misschien naar Odin.
c. De vondst der runen door de Zuid-Germaanse Wodan:
Oud-Engels gedicht ‘Salomo en Saturnus’:
De reus Mercurius heeft de bocstafas ontdekt.
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3.8.2 (§ 392-2) Odins relatie tot de runenkennis
Het zelfoffer als methode om runenkennis te verwerven:
a. Háv. 138 – 141:
Door zijn zelfoffer verwerft Odin
1. de runen die hij schreeuwend opheft;
2. de dichtermede waardoor hij de dichtergave ontvangt en een wedergeboorte beleeft.
b. Het zelfoffer van de ophanging in de wereldboom is een initiatierite (zie § 336). Vergelijk:
1. de Siberische sjamanistische rite van de beklimming van een berk om in contact te treden
met hogere machten;
2. de Indische verwerving van tapas door blootstelling aan de wind (RV 19, 136).
c. Het dichterlijke en magische woord komen samen in de toverspreuk die op juiste en bijzondere
wijze moet worden uitgesproken en die de natuurlijke werkelijkheid kan veranderen.
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3.9 Odins relatie met het verschijnsel der vruchtbaarheid
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3.9.1 (§ 393-1) Literaire bronnen voor Odins relatie tot de vruchtbaarheid
1. Aspect van de groei:
a. offers aan Odin ten behoeve van gróðr;
b. offer van koning Óláfr trételgja aan Odin wegens de misoogst;
c. de naam þrór:
i. verwant aan þróask ‘gedijen’;
ii. ook een evernaam;
d. de naam þundr:
i. Háv. 145:
hij ritst de runen van het menselijk lot;
ii. Grm. 54:
Odin heette eerst þundr, dan Yggr en ten slotte Odin;
iii. De Vries:
misschien verwant aan germ. *ten, tu ‘donder’;
iv. Wessén:
verwant aan oe. þindan ‘zwellen’ (nl. van de zee).
2. Aspect van de wind:
a. windnamen:
i. Sviðrir;
ii. Viðrir;
iii. Váfuðr;
iv. Geiguðr;
v. Hrjótr;
vi. Svölnir;
b. arendsnamen:
i. Ari;
ii. Arnhöfði;
c. Hnikarr ‘stoker, aanzetter’.

De Oud-Germaanse religie - De god Wodan-Odin - Odin bij de volken van Noord-Germanië - Odins relatie met het verschijnsel
der vruchtbaarheid

3.9.2 (§ 393-2) Volkskundige bronnen voor Odins relatie tot de vruchtbaarheid
Odin wordt geassocieerd met
1. de Wilde Jacht (zie 3.11);
2. de oogst in NW-Duitsland, Denemarken en Zuid-Zweden;
3. het grasoffer aan Odins paard (Zweden tot in de 19e eeuw);
4. de huwelijksgelofte (Engeland en Orcaden):
a. afgelegd door het paar bij een doorboorde steen (oorspronkelijk behorend bij het
voorouderlijk graf);
b. gericht aan Wodden of Odin (en dus niet aan Thor);
5. theofore plaatsnamen met Odin en –vin of –akr, die verwijzen naar zijn vegetatieve karakter
(zie 3.3.1).
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3.9.3 (§ 393-3) Commentaar t.a.v. Odins relatie tot de vruchtbaarheid
a. Aan Odins vruchtbaarheidsaspect moet niet te veel belang worden gehecht, zeker niet
tijdens het late heidendom.
b. Vergelijk de Romeinse god Mars:
Zijn relatie tot de akkerbouw is vooral beschermend van aard.
c. Óláfr trételgja’s offer is geen specifieke vruchtbaarheidsrite, maar een algemener bedoelde rite
ten behoeve van heil en zegen.
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3.10 Diverse aspecten van Odin
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3.10.1

(§ 394) Odin als bezitter van de ring Draupnir

a. De ring Draupnir:
1. Betekenis:
’druiper’.
2. Skm. 21:
Elke negende nacht ontstaan acht ringen uit Draupnir.
3. SnE 66 – 67:
Odin legt Draupnir op de brandstapel van Baldr, maar krijgt hem door bemiddeling van
Hermóðr terug.
b. Odin als de bezitter van de ring Draupnir:
1. De mythe van Loki en de vervaardiging van de goddelijke voorwerpen:
i. De dwergen maken drie voorwerpen:
(1) Draupnir;
(2) Gullinborsti;
(3) Mjöllnir.
ii. De dwergen vervaardigen ook:
(1) Sifs gouden haar;
(2) Gungnir;
(3) Skiðblaðnir.
2. Medaillon uit Mauland (4e eeuw):
ruiter met ring.
3. Commentaar:
i. ad b.1.i:
(1) Gullinborsti verwijst naar het everzwijn van Freyr.
(2) Mjöllnir verwijst naar de hamer van Thor.
(3) Dus Draupnir verwijst naar Odin.
ii. ad b.1.ii:
Deze vervaardiging is oorspronkelijker en de voorwerpen verwijzen naar resp. Thor,
Odin en Freyr.
iii. Baldr is mogelijk ook bezitter van Draupnir.
c. De functie van de ring Draupnir:
Mogelijke verklaringen zijn:
1. schenker van rijkdom:
i. þjalar Jóns saga:
een soort gelukspenning, waarvan goud drupt, dus een symbool van de verwerving van
rijkdom;
ii. kenningen:
(1) Draupnis dögg;
(2) Draupnis dýrsveiti;
2. tempelring, nl. aan de arm van de priester (Krohn);
3. symbool van heerschappij (Höfler);
4. symbool van de negendaagse week (De Vries), nl. de maan in associatie met de
tijdrekening in maanjaren en als ring later in verband gebracht met Odin.

De Oud-Germaanse religie - De god Wodan-Odin - Odin bij de volken van Noord-Germanië - Diverse aspecten van Odin

3.10.2

(§ 395) Odins liefdesavonturen

a. Odin is gehuwd met Frigg (of Jörð, haar bijnaam volgens De Vries) en verleidt daarnaast andere
vrouwen:
1. de mythe van Odins verleiding van Billings dochter (Háv. 95 – 101):
Billings mær, in wier bed Odin een teef vindt;
2. de mythe van Odins verwerving van de mede (Háv. 105 – 108):
Gunnlöð, door wie Odin de mede tracht te verkrijgen;
3. de mythe van Odins verleiding van Rinda (Saxo):
Rinda, door Odin met spreuken betoverd, om bij haar de wreker van Baldr te verwekken.
b. Commentaar:
1. ad a.1:
waarschijnlijk een ME komisch motief;
2. ad a.3:
waarschijnlijk oorspronkelijk een echte mythe:
i. skaldenpoëzie:
(1) seið Yggr til Rindar;
(2) þann gól Rindi Rani (d.i. Odin);
ii. Bdr. 11:
Rindr baart Váli;
iii. Saxo:
Rinda’s kind heet Bous, een vruchtbaarheidsgod (zie § 516);
iv. De Vries:
het wrekersmotief is oorspronkelijk;
3. De neiging tot liefdesavonturen is een karaktertrek van Odin (zie § 499).
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3.10.3

(§ 396) Odins uiterlijk en vermommingen

a. Odins uiterlijk:
1. grote, oude man;
2. lange rode baard en één oog;
3. grote hoed die zijn gezicht gedeeltelijk verbergt, en een blauwe mantel.
b. Odins bijnamen in relatie tot zijn verschijning of doen en laten:
1. Gagnráðr (Vm.);
2. Vegtamr (Bdr.);
3. Hárbarðr (Hrb.);
4. Höttr (Hálfs saga);
5. Rauðgrani (dus met een rode baard) (Örvar-Odds saga);
6. Síðgrani (Alv.);
7. Gestr (o.a. Hkr. I);
8. Gestumblindi (= acc. Gest-inn-blinda) (o.a. Herv.).
c. Odins openbaring aan de mensen:
1. als Hnikarr op een rots die in zee steekt, bij Sigurd (Rm.);
2. als oude man m.b.t. Sinfjötli’s lijk (Vsp.) en Haddingus (Saxo);
3. als karl af bergi bij diverse helden.
d. Commentaar:
1. ad a.2 en b.5:
Odin heeft dus, evenals Thor, een rode baard.
2. ad a.3:
Mantel en hoed zijn te beschouwen als vermommingen.
3. De betekenis van Odins hoed:
i. Zijn hoed kan vergeleken worden met
(1) de toverkap der dwergen;
(2) de huldrehat van de Noorse aardgeesten;
(3) de kap van de onderwereldgod Hades;
(4) de petasos van Hermes.
ii. Conclusie:
(1) De toverkap is IE.
(2) Er is oorspronkelijk sprake van doodsdemonen die gehuld (d.w.z. vermomd) zijn in
hoed en mantel.
(3) Ook in de dodencultus trad iemand aldus gekleed als vertegenwoordiger van Odin
op.
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3.10.4

Odins eenogigheid
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3.10.4.1

(§ 397-1) Odins eenogigheid in de mythologie

a. Odins bijnamen in relatie tot zijn gezichtsvermogen:
1. Bileygr m.b.t. zijn ontbrekende of slechte oog;
2. Báleygr m.b.t. zijn vlammende oog;
3. Hárr, oorspronkelijk ‘eenogig’ (vgl. got. haihs), maar later verklaard als ‘de hoge’;
4. Gestumblindi (zie § 396 3.10.3-b.8);
5. Blindr inn bölvísi:
i. ‘de boosaardige blinde’;
ii. vergelijk Saxo:
Bolvisus luminibus captus;
6. Svipdagr blindi, een hypostase van Odin;
7. Tvíblindi ‘de dubbel blinde’;
8. Sturl. I, 112 – 113:
Wanneer Sturla’s oog zou worden uitgestoken, wordt naar Odins eenogigheid verwezen.
b. Odins offer van zijn ene oog:
1. Vsp. 28:
Odin verwerft wijsheid door zijn oog als onderpand in Mimirs bron te verbergen. Mimir is
immers de wijsheidsverkondiger en bezitter van de bron.
2. Commentaar:
i. Ook Heimdallar hljóð lag in de bron verborgen (zie § 494).
ii. Odin offert zijn lichamelijke oog om in ruil hiervoor zijn geestesoog (innerlijke oog) te
ontvangen.
iii. Vergelijk:
Vele sagen over blinde zieners, zoals Teiresias die blind werd op het moment dat hij
helderziend werd.
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3.10.4.2

(§ 397-2) Verklaring en belang van Odins eenogigheid

a. De oorspronkelijke betekenis van het ene oog:
1. onbevredigende natuurmythologische verklaringen:
i. het oog als in zee ondergaande zon;
ii. het oog als maan;
iii. het oog als de zon vanachter de wolken;
iv. het oog als bron;
2. het oog als kenmerk van de dodendemon:
i. de eenogige Cyclopen;
ii. de eenogige tomte;
iii. de Jul-demonen wier oog werd uitgestoken, nl. in het cultusdrama als nabootsing van
de leider van het dodenleger (Odin).
b. Odins eenogigheid als mythisch voorbeeld voor de helden:
1. Egils saga:
Een viking aan koning Aðalsteins hof laat zijn ene wenkbrauw tot op zijn wang vallen en
trekt de andere op tot de haarwortels.
2. Verhaal van Cúchulainn, waarin deze zijn ene oog ver naar boven draait en het andere wijd
opent.
3. Commentaar:
i. Er is sprake van oorlogsmagie om de vijand in verwarring te brengen.
ii. Odin is een oorlogsgod die toverij hanteert.
iii. Ook in het hofrecht komt eenogigheid voor, nl. als eis aan een bezoekende heer of zijn
vertegenwoordiger (die zelf of wiens paard eenogig moest zijn).

De Oud-Germaanse religie - De god Wodan-Odin - Odin bij de volken van Noord-Germanië - Diverse aspecten van Odin

3.10.5

Odin als hoogste god
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3.10.5.1

(§ 398-1) Odins bijnamen in relatie tot zijn functie van hoogste god

1. Alföðr of Alfaðir:
a. betekenis:
‘Alvader’, nl. als vader van alle goden;
b. de term Alföðr is waarschijnlijk aanmerkelijk ouder.
2. Rögnir:
‘heer der regin of rögn’, nl. de goden.
3. Haptaguð:
‘boeiengod’, d.w.z. de god die boeit (dus heerst).
4. Ómi:
twee mogelijke betekenissen:
a. < auhuma* ‘bovenste, hoogste’;
b. verwant aan oe. wóma ‘lawaai’ (voorkeur).
5. Commentaar:
a. De koningsgeslachten zien Odin als goddelijke voorvader.
b. voorbeelden:
i. Engeland (zie 2.5);
ii. Scandinavië:
(1) Skilfingen;
(2) Ylfingen;
(3) koningsgeslachten, geassocieerd met de Ulltuna- en Vendelgraven (vlgs Jungner).
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3.10.5.2

(§ 398-2) Hliðskjálf als plaats van Odins heerschappij

a. Hliðskjálf is de plaats van waaruit Odin de wereld overziet. Ook Freyr deed dit eens, maar tot
zijn onheil (SnE).
b. De voorstelling van een uitkijkpost is oud en Germaans:
1. De Christelijke voorstelling van een hemelse uitkijkpost is jonger.
2. Langobardische sage:
Odin kijkt door een venster op de wereld.
3. Namen van sacrale plaatsen op –skjálf:
i. Uppland (Zweden):
(1) Loaskjalf;
(2) Viskjalf;
ii. Zuidoost-Noorwegen:
Viskjøl (zie § 514).
c. Commentaar:
Het verband tussen Odin en de heilige skjálf wordt bevestigd door het volgende:
1. Het gebied met de skjálf-namen was tevens een gebied met Odin-vereerders.
2. De naam Skilfingen is misschien afgeleid van skjálf.
3. Zoals de koning vanaf zijn skjálf (of heuvel) heerste (zie § 246), heerste Odin vanaf zijn
heersersplaats. Mogelijkheden:
i. berg (Kralik);
ii. wachttoren (Naumann);
iii. hoge zetel:
(1) De hoge zetel is de ereplaats naast het haardvuur in de Germaanse boerenwoning,
vanwaaruit men het huis kan overzien.
(2) Walhalla en Ásgarðr kunnen als boerenhoeven beschouwd worden waar Odin als
huisheer optrad (zie § 582).
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3.10.6

(§ 399) Odins functie als Derdegod

a. Odin als lid van drie triaden:
1. Odin - Vili - Vé, de zonen van Borr (zie § 517);
2. Odin - Hœnir - Lóðurr (zie § 510);
3. Hárr - Jafnhárr - þriði.
b. De godennaam Derde in IE verband:
1. Noord-Germanië:
þriði is een naam voor Odin in Gylfaginning en skaldenpoëzie;
2. Griekenland:
Zeus τριτος;
3. India:
Trita Āptya;
4. Iran:
i. Thrita;
ii. Thraētaona.
c. Commentaar:
1. Het drakendodermotief verwijst echter naar Thor:
i. Trita doodt de driekoppige draak in de mythe van Indra’s en Trita Āptya’s slachting van
Triśiras.
ii. Indra idem.
iii. Thraētaona doodt de demon Aži Dahāka in de mythe van Thraētaona’s slachting van de
slang Aži Dahāka.
2. Het medemotief verwijst naar Odin:
Trita en Thrita worden geassocieerd met de bereiding van de soma-haoma.
3. De naam Derde hangt samen met het concept van de totaliteit, waarin de derde de
totaliteit sluit en bovendien de andere delen omvat en overstijgt.
4. De triaden kunnen niet nader verklaard worden.
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3.10.7

(§ 400) Odins verwantschap met Óðr

a. Bronnen voor de god Óðr:
1. SnE 38:
mythe van Óðrs verdwijning:
Wanneer Öðr eens verdwijnt, plengt Freyja, zijn vrouw, gouden tranen en gaat hem zoeken.
2. skaldenpoëzie:
augna regn Óðs beðvinu ‘ogenregen van Óðs bedgenote’, een kenning voor ‘tranen’.
b. Er is verwantschap tussen Óðr en Óðinn:
1. Beiden worden geassocieerd met een tijdelijke verdwijning.
2. Hun echtgenotes zijn Freyja en Frigg, die niet veel verschillen (zie § 536).
3. Óðr en Óðinn zijn etymologisch verwant:
i. germ. *wōþu- > on. Óðr > on. Óðinn.
ii. Óðr is de oudere vorm, Óðinn daarvan afgeleid, waarna Óðr uit cultus en mythe
verdwijnt.
iii. Vergelijk de parallelle ontwikkeling van Ullr en Ullinn.
4. Óðr en Óðinn zijn echter niet geheel identiek.
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3.11 (§ 401) Resten van het Odin-geloof in volksoverlevering en volksgebruiken
a. Duitsland:
Wode was een gestalte uit de oogstgebruiken.
b. Scandinavië:
Met name in de voorstellingen rond de Wilde Jacht:
1. no. Oskoreidi e.d. Mogelijke verklaringen:
i. Hægstad:
< Ásguðsreið ‘rit van de Asengod (= Odin)’;
ii. Celander, Ivar Aasen:
’schrikrit’, vergelijk öskurligr ‘verschrikkelijk’.
2. Flat. I:
i. Sage van Hálfdan svarti en Odin, waarin de laatste eten steelt en daardoor de
opvoeder zou worden van Harald Schoonhaar.
ii. Verklaring:
(1) In het volksgebruik van de Jul- en Vastenavondommegangen hebben de deelnemers
steelrecht.
(2) Misschien een verbeelding van de dodengeesten die een deel van het dodenmaal
(erfmaal) krijgen.
3. Conclusie t.a.v. volkstraditie m.b.t. Odin:
i. De Wilde Jacht is een mythische verbeelding van de cultische ommegangen tijdens de
Jul-tijd, samenhangend met de cultus van Odin als dodengod (zie § 306).
ii. Soms is de naam Odin later in de traditie ingeslopen.
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3.12 Het vraagstuk van de verbreiding en de ouderdom van de Odin-cultus
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3.12.1

(§ 402) De theorie over de immigratie van de Odin-cultus

a. Voor de Zuid-Germanen geldt de analoge theorie over de immigratie van de Wodan-cultus.
b. Kritiek van De Vries op de immigratietheorie:
1. De meeste geleerden staan weliswaar achter de theorie, maar de bewijzen zijn zwak.
2. De Odin-cultus is inheems:
i. Bepaalde groepen Odin-vereerders kregen pas laat invloed en daarmee ook de Odincultus.
ii. De persoonlijkheid van Odin is zo gecompliceerd dat hij niet ontleend kan zijn en ze
wijst bovendien op een Scandinavische ontwikkeling.
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3.12.2
De bronnen voor de bepaling van de ouderdom en de verbreiding
van de Odin-cultus
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3.12.2.1
(§ 403-1) Inleiding tot de bronnen voor de bepaling van de
ouderdom en de verbreiding van de Odin-cultus
Deze bronnen zijn:
1. archeologische vondsten (zie 3.12.2.2);
2. plaatsnaamgegevens (zie 3.3 en 3.12.2.3);
3. literaire bronnen (zie 3.12.2.3);
4. taalkundige gevens.
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3.12.2.2
(§ 403-2) Archeologische vondsten m.b.t. de ouderdom van de
Odin-cultus
De archeologie levert weining bewijs:
1. Rotstekeningen (Bronstijd):
a. God met speer kan Odin, maar ook Týr zijn.
b. De tekeningen zijn verbonden met een vruchtbaarheidscultus, dus niet alle goden staan
afgebeeld.
2. Volksverhuizingstijd:
a. Hoorns uit Gallehus en de offerketel uit Gundestrup:
De afgebeelde god kan niet geïdentificeerd worden (zie § 112 – 113).
b. De gesp uit Vimose:
Het is niet duidelijk wie de Ase is (zie § 346).
c. Veel afbeeldingen van Odin (zie 2.8).
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3.12.2.3

(§ 403-3) De verbreiding van de Odin-cultus

a. Er is een concentratie van Odin-verering in Zuid-Scandinavië (weining in noorden en westen):
1. Uppland:
i. Saxo VII:
Haldanus rijdt naar Uppsala om bij Othinus raad te vragen.
ii. Schütte:
Diens woonplaats is Sigtúnir.
2. Gautland:
Het belangrijkste gebied der Odin-verering:
i. geschiedenis van Hallfrøðr die in 997 bijna aan Odin geofferd werd;
ii. reis van Sigvatr in 1018, die bij de bewoners vrees voor Odin waarnam;
iii. Odinsnamen m.b.t. Gautland:
(1) Gauta týr (skaldenpoëzie);
(2) Gauta spjalli (idem);
(3) Gautr;
(4) alda gautr (Bdr. 2).
b. Verklaring van de schijnbaar onevenwichtige verbreiding van de Odin-cultus:
1. Er is geen sprake van een verspreiding van de Odin-cultus vanuit het zuiden naar
Denemarken en Gautland en dan naar Uppland en West-Noorwegen.
2. De Odin-cultus is overal bekend, maar komt meer naar voren waar Odin-vereerders, zoals
de Gauten, meer macht en invloed krijgen, dus ook in de openbare cultus.
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3.12.2.4
(§ 403-4) De dagnaam voor woensdag m.b.t. de ouderdom van de
Odin-cultus in het Anglo-Friese gebied
a. Er treden twee grondvormen op met hun afleidingen:
*Wodanesdag
_________________________________________
oe. Wōdnesdæg

*Wodinesdag
_________________________________________
ne. Wednesday
fr. Wēnsdei, Werndei
wnl. dial. Weunsdag [spr. ö]

b. De naam met de suffixablaut is ouder en is een oer-Germaanse rest in het kust-Ingvaeoons.
c. Conclusie:
Wodan is een reeds lang bekende god in dit beperkte taalgebied.
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3.13 Odins wezenlijke karakter
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3.13.1

(§ 404-1) Inleiding tot Odins wezenlijke karakter

a. De belangrijkste theorieën over Odins wezenlijke of oorspronkelijke karakter:
1. Odin als windgod:
i. geassocieerd met de storm tijdens de Wilde Jacht;
ii. verwant met skt. vāta (verkeerde etymologie);
iii. Odins andere functies zijn van ‘windgod’ afgeleid.
2. Odin als dodengod of dodendemon:
Hij was de leider van de dodenschare, de wōd (Flasdieck).
b. Kritiek en commentaar van De Vries:
1. Bovengenoemde theorieën zijn niet afdoende en te eenzijdig.
2. Odins bekende functies als god van de oorlog en god der dichtkunst
i. kunnen niet direct afgeleid worden uit andere functies;
ii. zijn waarschijnlijk naar voren gekomen o.i.v. bepaalde groepen Odin-vereerders (zie
3.13.3).
3. Odins intellectuele kant van zijn karakter is zijn belangrijkste aspect (zie 3.13.2).
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3.13.2

Odins intellectuele aspect
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3.13.2.1

(§ 404-2) Algemene opmerkingen t.a.v. Odins intellectuele aspect

De intellectuele kant van Odin blijkt uit het volgende:
1. Hij is god van de runenkunst.
2. Hij is god van de toverkunst en wordt geassocieerd met
a. toverformules;
b. oorlogsmagie;
c. doen bedaren van de storm;
d. heksengeloof;
e. dodenbezwering;
f. liefdesmagie.
3. Hij is god van de dichtkunst door verwerving van de dichtermede.
4. Hij is god van de inspiratie.
5. Hij is god van de oorlog met dezelfde intellectuele karaktertrekken en treedt op als leraar van
de held.
6. Hij is de god der wijsheid in de wijsheidsstrijd met de reus Vafþrúðnir.
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3.13.2.2

Odin als god der extase
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3.13.2.2.1 (§ 405) Het extatische aspect van Odins intellectuele karakter
a. Odins intellectuele aspect betreft niet de rationele, maar de emotionele zijde van zijn geest,
nl. de bron van het gevoel en het onderbewustzijn waar scheppingskracht ontstaat:
1. Adam van Bremen:
Wodan, id est furor, bella gerit (d.w.z. ‘krijgswoede’, hetgeen niet geheel juist is).
2. Odins extase is dezelfde als de woede der Berserkers en Wolfshuiden, een toestand van
hevige opwinding.
3. Odins extase is vergelijkbaar met de trance van sjamanen, vaak bevorderd door
roesmiddelen (zie § 237).
4. Het extatische karakter van inwijdingsriten van de mannenbonden kan met Odin in verband
staan.
5. Als god der magie treedt hij in verbinding met het bovennatuurlijke door bepaalde
geestestoestanden.
6. Als god der dichtkunst moet hij ook in de diepten van de ziel doordringen (d.m.v. de
dichtermede).
b. Het gevoel van extase heeft twee mogelijke aspecten:
1. bevrijding door een goddelijke macht;
2. overweldiging door een demonische macht.
c. Conclusie:
De demonische kenmerken van Odin zijn sterker dan zijn goddelijke, maar niet bepalend.
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3.13.2.2.2 Odins extatische karakter in IE verband
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3.13.2.2.2.1

(§ 406-1) Odin en Rudra als goden der extase

Odin kan in dit opzicht vergeleken worden met de Indische Rudra:
R. Otto (‘Gottheit und Gottheiten der Arier’):
1. Betekenis van Rudra’s naam:
a. ‘de angstaanjagende, de verschrikkelijke’,
vergelijk Yggr (zie 3.5.5);
b. ‘de bruller’,
vergelijk Hróptr (zie 3.7.2).
2. Demonische eenogigheid:
a. Rudra is ekanetra, zoals Odin.
b. Rudra draagt de laagafhangende tulband uṣṇīṣa,
Odin draagt een laagafhangende hoed.
3. Gedaantewisselingen:
Rudra is virūpa en viśvarūpa, zoals Odin.
4. Jager en zwerver:
Beiden zijn jagers en zwerven over de wereld.
5. Strijdlustigheid:
a. Rudra heet uccairghoṣa,
Odin heet Ómi (‘Dreuner’).
b. Rudra voert de drietand,
Odin voert de speer.
6. Magische kennis:
Rudra heet kavi (‘die magische kennis bezit’),
Odin bezit runenwijsheid en andere magische kennis.
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3.13.2.2.2.2

(§ 406-2) Odin en Rudra als goden van een eedgenootschap

J.W. Hauer (‘Der Vrātya, Untersuchungen über nichtbrahmanische Religion Altindiens’) voegt aan de
overeenkomsten tussen Rudra en Odin toe:
god van een eedgenootschap (zie ook 3.13.4):
a. Definiëring van de vrāta:
1. De vrāta is een heilig genootschap, dat door een gelofte aan de god Rudra (vrātapati)
verbonden is.
2. De ‘aardse’ vrāta’s nemen deel in een pre-Vedische cultus.
3. De ‘hemelse’ vrāta’s
i. begeleiden Indra;
ii. zijn strijdgenootschappen, verbonden door
(1) eden;
(2) bloedbroederschap.
4. Vergelijk de vrāta’s met Odins einherjar.
5. Vergelijk de vrātya’s en de latere vrātīna-genootschappen met de berserkers.
b. De cultusommegang als kenmerk van de vrāta:
1. De leden rennen overal heen en slaan met toverstokken op de vrouwen om de
vruchtbaarheid te bevorderen.
2. Vergelijk de Romeinse Luperci en de Germaanse Perchten-ommegangen.
3. Deze gebruiken zijn IE.
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3.13.2.2.2.3

(§ 406-3) Odin, Hermes en Rudra

Hermes’ werkingsgebieden doen denken aan die van Odin en Rudra:
Hij is god van
1. de vruchtbaarheid;
2. de dood;
3. de magie;
4. het recht;
5. de sport;
6. de uitvindingen (door ironie en scherp verstand);
7. de reizigers (hun beschermheer);
8. de dieven (idem).
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Odins vereerders
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3.13.3.1

(§ 407-1) Inleiding tot Odins vereerders

a. Tot Odins vereerders behoorden
1. in ’t algemeen:
de aristocratische kringen (krijgers, priesters, dichters) i.t.t. de boerenbevolking;
2. in ’t bijzonder door uitverkiezing:
het (koninklijke) gevolg, dat Odin als goddelijke leider heeft;
3. in de hemel:
de einherjar die Odin in Walhalla als heer hadden.
b. Het strijdgenootschap der berserkers zijn de aardse tegenhangers van de hemelse einherjar. Ze
zijn typische Odin-vereerders.
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De berserkers als Odin-vereerders
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3.13.3.2.1 (§ 407-2) Algemene kenmerken van de berserkers
De berserkers kenmmerken zich door
1. de Odinische strijdwoede;
2. de verschijning als beer:
a. Ze droegen o.a. berenhuiden (berserkr).
b. Ze identificeerden zich met beren (vermomming is identificatie). Vergelijk:
Hrólfs saga kraka:
Böðvarr bjarki’s berenverschijning strijdt, terwijl hijzelf in trance in de hal zit. Toen hij uit
de roes ontwaakte, verdween de berengestalte.
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3.13.3.2.2 (§ 407-3) De wolvengestalte van de berserkers
De berserkers hebben eveneens de volgende kenmerken:
1. Ze heten ook úlfheðnir.
2. Ze kunnen van gedaante wisselen en woedend zijn. Vergelijk:
Egils saga:
Kveldúlfr (‘avondwolf’) was hamrammr (zie § 161), evenals zijn zoon Skalla-Grímr die in razernij
ontstak en eerst de dienstmaagd moest doden om ervan verlost te worden.
3. Ze huilen en razen:
a. on. eiskra;
b. vergelijk de etymologische verwantschap:
Dumézil:
i. skt. iṣmin ‘razenden’ als bijnaam van de Maruts;
ii. av. aēšma (> Asmodeüs, een daēva, een Iraanse demon);
iii. gr. οιστρος ‘woedeaanval’;
iv. lat. ira ‘toorn’.
4. Het weerwolfgeloof in IE verband (zie § 170):
a. Stig Wikander (‘Der arische Männerbund’):
De haumavarka is de bijnaam van de Iraanse Saken en betekent dat zij door de roes van de
haoma in (weer)wolven veranderden.
b. De basis van het weerwolfgeloof vormen sociaal-religieuze voorstellingen, en niet een
ziekelijke psychische gesteldheid (lykantropie).
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3.13.3.3
(§ 407-4) De latere mannenbonden als voortzetting van de vroegere
Odinische genootschappen
a. Kenmerken van de ME mannenbond (zie §§ 333 – 334):
1. initiatieriten;
2. gemaskerde ommegangen;
3. orgiastische handelingen:
i. de Zuid-Duitse Perchten;
ii. de Nederlandse Sunderklazen;
iii. het Indische gandharva-huwelijk.
b. Commentaar:
1. Vroeg-Germaanse mannenbonden zijn niet bekend.
2. Odins liefdesavonturen kunnen verbonden zijn met de orgiastische handelingen, waarbij
vrouwen met stokken werden geslagen, en een vruchtbaarheidscultus.
3. Alleen de mythische tegenhangers van de aardse initiatieriten zijn overgeleverd:
i. Odins verwerving van de runenwijsheid in de mythe van Odins zelfoffer (zie § 336);
ii. Odins verwerving van kosmisch inzicht door de ascese van plaatsing tussen twee vuren
in de mythe van Odins beproeving door het vuur; vergelijk:
(1) Hálf. 8:
Hjörleifr tussen twee vuren;
(2) Álaflekks saga:
Hlaðgerðr tussen twee vuren;
(3) Hrólfr kraki hardt zich tegen het vuur.
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3.13.3.4

(§ 408) Het koninklijk gevolg in relatie tot de Odin-cultus

a. Kenmerken van het gevolg:
1. Het gevolg heeft twee aspecten:
i. een sociaal-politieke zijde;
ii. een cultische zijde, de verering van Odin.
2. Het is een gemeenschap van krijgers die door de leider (de koning) worden uitverkoren en
die een zeer persoonlijke relatie met hem hebben.
3. De jonge mannen moeten eerst een proef doorstaan voordat hen de wapens worden
overhandigd (initiatie).
4. Verlies van individualiteit:
i. Binnen de orde van het gevolg heerst gelijkheid i.t.t. de orde van de sibbe.
ii. De persoonlijkheid wordt a.h.w. opgeheven:
Wetten van de Jómsvíkingar:
(1) verbod op vlucht;
(2) verbod op onderlinge strijd;
(3) verbod op het huwelijk;
(4) verbod op verblijf van langer dan drie nachten buiten de Jómsborg;
(5) verbod op het ongeoorloofd binnenbrengen van goederen;
(6) gebod van eerlijke verdeling van de buit;
(7) gebod van nooit een gevecht uit de weg te gaan, zelfs niet tegen veel
tegenstanders.
iii. Caesar:
Het akkerland bij de Rijn-Germanen wordt elk jaar gelijkelijk verdeeld en weer
teruggenomen door de gemeenschap.
b. Commentaar:
1. Het totalitaire sociale systeem werd ingesteld in tijden van oorlog ten einde alle krachten
op de oorlogvoering te richten.
2. Deze uitzonderingstoestand sluit aan bij het karakter van Odin m.b.t. het ongewone of
tegennatuurlijke en het totalitaire (zie verder).
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De twee functies van Odin als hoogste god
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3.13.4.1

(§ 409) De twee functies van het hoogste gezag in IE verband

Het hoogste gezag zowel in de hemel als op aarde heeft twee functies volgens de IE voorstelling:
1. Iran:
Widengren (‘Hochgottglauben im alten Iran’):
Buiten het Zoroastrische systeem bestonden groepen die het boze aspect van de hoogste god
vereerden en hem toch als beschermheer aanvaarden, omdat hij immers de tegenstellingen in
zich verenigt.
2. India:
Dumézil (‘Mitra-Varuṇa’):
De twee functies van het hoogste gezag houden elkaar in evenwicht:
Mitra-type
priester:
- brahman
- flamen

Varuṇa-type
koning:
- rājan
- rex

kenmerken:
- stabiliteit
- ordening en indamming van gevaarlijke
krachten
- bezonnenheid
- strengheid
- rationaliteit
- gravitas

kenmerken:
- ongebonden uitoefening van de heerschappij
- duister
- extatisch
- krijgshaftig
- scheppende kracht
- magisch
- celeritas
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3.13.4.2

Odin en Mithotyn
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3.13.4.2.1 (§ 410-1) De functie van Odin m.b.t. het hoogste gezag
a. Odin is van het Varuṇa-type (zie 3.13.4.1-2).
b. Hij is bovendien:
1. god van de woede, de ongeremde opwinding (furor);
2. heer van het Wilde Leger;
3. heer van de einherjar en van het koninklijk gevolg;
4. de verpersoonlijking van de ontkenning van de traditionele, wettelijke maatschappelijke
orde;
5. heer der boeien:
i. de god van het Semnonische boeienwoud;
ii. de god van de herfjöturr waarmee de krijgers geboeid worden (zie § 230);
iii. vergelijk:
Varuṇa die de zondaren in de boeien slaat.
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3.13.4.2.2 (§ 410-2) De functie van Mithotyn m.b.t. het hoogste gezag
Volgens het twee-functiemodel staat naast het Varuṇa-type van Odin een god van het Mitra-type.
De god Mithotyn past in dit schema:
a. Bronnen:
de mythe van Odin en Mithotyn:
1. Saxo I, 15:
Wegens Frigga’s ontrouw verlaat Othinus het land. Mithotyn neemt zijn plaats in, maar na
Othinus terugkeer vlucht hij naar Funen waar de bewoners hem vermoorden.
2. Saxo I, 25:
Mithotyn verbiedt de gemeenschappelijke offers en stelt het drankoffer voor ieder
afzonderlijk in.
b. Verklaring van Mithotyn:
1. de naam Mithotyn:
i. Much:
‘valse Odin’, vgl. oi. mithu ‘vals’.
ii. Lindroth:
< mið-Óðinn ‘magie-Odin’, vgl. zw. dial. me ‘toverij’.
iii. Dumézil:
< mjöðr-Óðinn ‘mede-Odin’, een Kvasir-type.
iv. De Vries:
< mjötuðr-Óðinn ‘meter-Odin’, een god die meet of ordent d.m.v. het noodlot (zie
b.2).
2. de persoon Mithotyn:
i. De god Mithotyn is de personificatie van het noodlot als ordenende macht (zie § 190).
ii. ad a.1:
Mithotyn treedt op als usurpator, tegenheerser of valse heerser bij afwezigheid van de
echte heerser.
iii. ad a.2:
Hier treedt Mithotyn als ordenende god op.
iv. Conclusie:
(1) Mithotyn wordt geassocieerd met een door wetten geregelde hemelse en aardse
orde.
(2) Odin wordt geassocieerd met een totalitaire, dictatoriale hemelse en aardse orde
(zie 3.13.3.4 en § 292 (sveitardrykkja)).

De Oud-Germaanse religie - De god Wodan-Odin - Odin bij de volken van Noord-Germanië - De twee functies van Odin als
hoogste god - Odin en Mithotyn

3.13.4.2.3 (§ 411) Het Odin-Mithotynpaar in andere varianten
1. Odin-Ollerus:
a. De mythe van Odin en Ollerus:
Saxo III, 7273:
Odin wordt door de goden uit Byzantium verbannen wegens zijn affaire met Rinda. Ollerus
neemt als Othinus zijn plaats in, maar wordt na Odins terugkeer verstoten en later door de
Denen gedood.
b. Conclusie:
i. Het thema is hetzelfde als in de mythe van Odin en Mithotyn, m.n. de dood van de
usurpator.
ii. Beide mythen zijn odinisch van perspectief.
iii. De tegenstelling betreft de god der woede versus de glanzende, majesteitelijke god.
Vergelijk:
(1) Óðinn - Óðr (zie 3.10.7);
(2) Ullinn - Ullr (zie § 446);
(3) Varuṇa - Mitra.
2. Odin-*Tīwaz:
a. Beide goden vertegenwoordigen resp. de twee aspecten van de IE god van het koninklijk
gezag:
i. *Tīwaz vertegenwoordigt de juridische sfeer. Vergelijk ook:
(1) zijn eenhandigheid;
(2) Mucius Scaevola.
ii. Odin vertegenwoordigt de extatische, martiale sfeer. Vergelijk ook:
(1) zijn eenogigheid;
(2) Horatius Cocles.
b. Conclusie:
i. Wegens de chaos van oorlogen en volksverhuizingen trad Odin meer op de voorgrond ten
koste van *Tīwaz.
ii. Het toenemend belang van het gevolg met zijn Odin-vereerders hangt hiermee samen.
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(§ 412) Conclusies t.a.v. de god Wodan-Odin

1. Binnen de IE verhoudingen hebben de hemelse machten twee aspecten. Wodan-Odin heeft als
vertegenwoordiger van het Varuṇa-type zijn tegenspelers *Tīwaz en Ullr steeds meer ter zijde
geschoven.
2. Wodan-Odin zelf bezit echter zelf ook beide aspecten. Het demonische aspect heeft echter te
veel de nadruk gekregen in het onderzoek. De welgezinde, majesteitelijke kanten van zijn
persoonlijkheid overheersen:
a. zijn Varuṇa-aspect:
i. associaties met de mannenbonden, initiatieriten en de Wilde jacht;
ii. vergelijk:
(1) de Indische Rudra als heer van het dodenleger, de Maruts;
(2) de Maruts behoren bij Indra ≈ Thor, zodat Odin ook van Thor trekken heeft
overgenomen.
b. zijn Mitra-aspect:
i. bekwaamheid in de dichtkunst;
ii. vervoering van de goddelijke profeet (zie § 97);
iii. schenking van liefde en vertrouwen aan de stervende krijger;
iv. er was een levende cultus van de mitraïsche Odin:
(1) een omvangrijke rituele literatuur;
(2) hij wordt veel genoemd in de poëzie, blijkens het voorkomen van veel allitererende
bijnamen:
(a) Jalfaðr, Jálkr, Jólfr, Jólnir, Jörmunr;
(b) Sváfnir, Sveigðir, Sviðuðr, Sviðrir, Svipall, Svipdagr, Svölnir;
(c) þrasarr, þriði, þriggi, þrór, þróttr, þundr, þunnr.
3. Wodan-Odin was voor de mensen tijdens het wegvallende heidendom de laatste strohalm. Als
leider in de strijd tijdens de Ragnarök bood hij hen kracht. Zijn vereerders stonden soms in een
sterk persoonlijke verhouding tot hem.
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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
Ivar Aasen
Adam van Bremen
Aðalsteins
Æþelweard
Agni Dagsson
Agio (Aio)
Áki en
Alboin
Alricus
Ambri
Angantýr
Angelsaksen
Angelsaksische
Angelen
Anglo-Friese
Asmodeüs
Ásmundr
Assi.
Audoin
Trier
Averni
Aži Dahāka

Bad Dürkheim
Baldr
Baugi
Beda [+ spatie]
Bestla
Billing
Böðvarr bjarki
Bonn
Bonna
Borr

Aasen, Ivar (auteur)
Adam (3) van Bremen = Adam (3) Bremensis (Germ.) (auteur)
[Adam van Bremen, Adam Bremensis]
Æþelstān (1) = on. Aðalsteinn = nl. Athelstan van Engeland
(Germ.) (koning)
[Æðelstān, Aethelstan, Ethelstan, Adalstein]
Æþelweard (Germ.) (auteur)
[Aeþelweard, Ethelward]
Agni (2) Dagsson (Germ.) (koning)
[Agni Dagsson]
Aio = Agio (Germ.) (broer van Ibor-Ebor of Ebbo)
Áki (þiðr.) (Germ.) (sagenfig., broer van Egarð)
[Aki, Egard]
Alboin (Germ.) (koning)
Alrekr Agnason = Alricus (Germ.) (koning)
Ambri (Germ.) (koning)
Angantýr Heiðreksson (Germ.) (sagenfig.) [Angantyr Heidreksson]
Angelsaksen (Germ.) (volk), Angelsaksisch
Angelsaksen (Germ.) (volk), Angelsaksisch
Anglii = Angelen (Germ.) (volk)
Anglo-Fries (Germ.) (taalkundige categorie)
Asmodeüs = hebr. ’šmd’y (Ashmedai) = gr. Asmodaios (Ασμοδαιος)
= < ir. Aēšma daēva (Ir.) (demon)
[Asmodeus, Aeshma daeva,
Aesma daeva]
Ásmundr Óttarsson: ‘berserkjabani’, ~; nl. Asmund de
Berserkerdoder (Germ.) (sagenfig.)
[Asmundr Ottarsson,
Ásmundr berserkjabani, Asmundr berserkjabani]
Assi (Germ.) (koning)
Audoin (Germ.) (koning)
Augusta (2) Treverorum = mod. Trier = frans Trèves (Du.) (topogr.,
tNOv Luxemburg (stad), kreisfreie Stadt, Rijnland-Palts)
Averni (Kelt.) (volk)
Aži Dahāka = Aži Dahāg = mperz. Aždahā = Azdahāg = Dahāg =
nperz. Eždehā = (Šāh-nāma; antr.) Żaḥḥāk = Ḍaḥḥāk = Bēvar Asp
(Ir.) (slangenmonster)
[Azhi Dahaka, Azi Dahaka, Azi Dahag,
Azdaha, Azhdaha, Azhdahak, Dahhak, Ezhdeha, Ezdeha, Zahhak,
Zahhāk, Zahāk, Bēwarasp]
Bad (1) Dürkheim (Du.) (topogr., tWv Mannheim, kr. Bad
Dürkheim, Rijnland-Palts)
[Bad Dürkheim]
Baldr (Germ.) (god)
Baugi (Germ.) (reus)
Beda Venerabilis (Eng.) (auteur)
Bestla (Germ.) (reuzin)
Billingr (Germ.) (myth. fig.)
Böðvarr Bjarnarson: ‘bjarki’, ~; nl. Bodvar Beertje (Germ.)
(sagenfig.)
[Bodvarr Bjarnarson, Böðvarr Bjarki, Bodvarr bjarki]
Bonna = mod. Bonn (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, NoordrijnWestfalen)
Bonna = mod. Bonn (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, NoordrijnWestfalen)
Borr = Burr (Germ.) (reus)
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Börringe
Bous
Bruno
Byzantium

Kadmos
Caesar
Kentse
Celander
Chatten
Chur
Kimbren
Colonia Agrippina

Keulen

Aurasia
Cúchulainn
Dagr)
Deense
Denemarken
Denen
Vandalen
Dionysos
Dómaldi
Thunaer
Donar
Duitsland
NW-Duitsland
Zuid-Duitse
Zuid-Duitsland
Dumézil
Alcuin
Egarð
Egils
Ericus
Eiríkr blóðøx

Börringe (Zw.) (topogr., tOv Svedala, Börringe, Svedala kommun,
Skåne)
[Borringe]
Bous = Bovi (Germ.) (god)
Bruno (Germ.) (sagenfig.)
Byzantium = Constantinopel = gr. Byzantion = Konstantinoupolis
(Βυζαντιον = Κωνσταντινουπολις) = nl. Istanboel = turk. İstanbul
(Gr.-Byz.-Turk.) (topogr./rijk, Marmara Bölgesi), Byzantijns,
Byzantijn
[Istanbul]
Cadmus = gr. Kadmos (Καδμος) (Gr.) (sagenfig.)
Caesar (1), Gaius Julius (L/R) (auteur, mil. leider)
[Gaius Julius Caesar]
Cantia (lat.) = Canticum = Cantium = oe. Cent = eng. Kent (Eng.)
(county, ZO-Engeland), Kents, Kentenaar (Cantwara (pl.))
Celander, Karl Hilding (auteur)
Chatti = Catti = Chatten (Germ.) (volk)
Chur (Zwits.) (topogr., tZv Liechtenstein, Graubünden (d.) = frans
Grisons = it. Grigioni = rrom. Grischun)
Cimbri = Kimbren (Germ.) (volk), Kimbrisch
Colonia (01) Agrippina = Colonia (09) Claudia Ara Agrippinensis =
mod. Keulen = d. Köln (Du.) (topogr., tZv Düsseldorf en tNv Bonn,
kreisfreie Stadt, Noordrijn-Westfalen)
[Colonia Agrippina,
Colonia Claudia Ara Agrippinensis]
Colonia (01) Agrippina = Colonia (09) Claudia Ara Agrippinensis =
mod. Keulen = d. Köln (Du.) (topogr., tZv Düsseldorf en tNv Bonn,
kreisfreie Stadt, Noordrijn-Westfalen)
[Colonia Agrippina,
Colonia Claudia Ara Agrippinensis]
Colonia (03) Julia Firma Secundinorum Arausio = mod. Orange
(Frankr.) (topogr., tNv Avignon, dép. Vaucluse, Provence-AlpesCôte d’Azur)
[Colonia Julia Firma Secundinorum Arausio]
Cúchulainn = Sétanta mac Súaltaim (Kelt.) (held)
[Cu Chulainn,
Setanta mac Sualtaim]
Dagr (2) Högnason (Germ.) (sagenfig.)
[Dagr Högnason,
Dagr Hǫgnason, Dagr Hognason]
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Denemarken: Oost-Denen: oe. Heardingas = on. Haddingjar = lat.
Hasdingi = gr. Hastiggoi (Άστιγγοι) = nl. Vandalen (Germ.) (volk)
Dionysus (1) = gr. Dionysos (Διονυσος) (Gr.) (god) Dionysisch
Dómaldi = Dómaldr Vísbursson (Germ.) (koning)
[Dómaldi Vísbursson, Domaldi Visbursson, Domaldr Visbursson]
Donar: = Thunaer (Germ.) (god)
Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)
[Thorr]
Duitsland = Deutschland (Eur.) (land), Duits, Duitser
Duitsland, Noord- = Neder-Duitsland, Nederduits
Duitsland, Zuid- = Boven-Duitsland
Duitsland, Zuid- = Boven-Duitsland
Dumézil, Georges (auteur)
Ealhwine = merc. Alhwin = Alchoin = lat. Flaccus Albinus Alcuinus
= (alg.) Alcuin van York (Eng.) (geleerde)
[Alchuine]
Egarð (Germ.) (sagenfig., broer van Áki)
[Aki, Egard]
Egill (2) Skallagrímsson (Germ.) (sagenfig.) [Egill Skallagrímsson,
Egill Skallagrimsson]
Eiríkr (1) Agnason = Ericus Desertus (Germ.) (sagenfig., broer van
Alrekr)
[Eiríkr Agnason, Eirikr Agnason]
Eiríkr (2) Haraldsson: ‘blóðøx’, ~; nl. Erik (2) Bloedbijl (Germ.)
(koning)
[Eiríkr Haraldsson, Eirikr Haraldsson, Eiríkr blóðøx,
Eirikr blodox, Erik Bloedbijl]
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Erik Bloedbijl
Elbe [+ spatie]
Engeland
Oud-Engels
Weisweiler
Fjalarr
þjóðrœrir
Hassmyra
Flasdieck
Flóki
Franken
Frankische
Freki [+ spatie]
Freyja
Frea
Frigg
Frigga
Freyr
Frögerus
Funen
Galarr
Gallehus
Gallië
Gallische
Ganymedes
Gapt
Gausus
Gautland
Gauta
Geat
Geri [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Germaans
Germanen
Oud-Germaanse
Zuid-Germaanse

Zuid-Germanen

Eiríkr (2) Haraldsson: ‘blóðøx’, ~; nl. Erik (2) Bloedbijl (Germ.)
(koning)
[Eiríkr Haraldsson, Eirikr Haraldsson, Eiríkr blóðøx,
Eirikr blodox, Erik Bloedbijl]
Elbe = tsj. Labe = nl. Elve (Eur.) (rivier, van het Reuzengebergte
(Tsjechië via Praag) naar de Noordzee (Duitsland, via Hamburg))
Engeland = eng. England (Eur.-Eng.) (vrm. koninkrijk en rijksdeel),
Engels, Engelsman
Engeland: Oud-Engels, Angelsaksisch (oe.)
Eschweiler: Weisweiler (1) (Du.) (wijk) (topogr., tNOv Aken,
Städteregion Aachen, Noordrijn-Westfalen)
Fjalarr (Germ.) (1. dwerg, 2. haan, 3. reus)
Fjalarr: ‘þjóðrœrir’ (Germ.) (dwerg)
[Thjodrörir, Thjodroerir]
Fläckebo och Hassmyra (Zw.) (topogr., tZWv Sala (stad), Fläckebo,
Sala kommun, Västmanland)
Flasdieck, Hermann Martin (auteur)
Flóki Vilgerðarson (Germ.) (sagenfig.)
[Floki Vilgerdarson]
Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank
Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank
Freki (Germ.) (myth. wolf)
Freyja (Germ.) (godin)
Frīja: Frea (2) (Germ.) (godin)
Frīja: Frigg (Germ.) (godin)
Frīja: Frigg: ‘Frigga’ (Germ.) (heldin-godin)
Frō: Freyr (Germ.) (god)
Frogerus = Frögerus (Saxo) (Germ.) (sagenfig.)
Funen = de. Fyn (De.) (eiland, Zuid-Denemarken)
Galarr (Germ.) (dwerg)
Gallehus (De.) (topogr., tNWv Tønder, Tønder Kommune, ZuidDenemarken)
Gallië = Gallia (Eur.) (Kelt. gebieden in Frankr., Be., Z-Ne., Du.
tWv de r. Rijn, W-Zwits.), Gallisch, Galliër
Gallië = Gallia (Eur.) (Kelt. gebieden in Frankr., Be., Z-Ne., Du.
tWv de r. Rijn, W-Zwits.), Gallisch, Galliër
Ganymedes (Γανυμηδης) = lat. Catamitus (Gr.) (myth. fig.)
Gapt (Germ.) (stamvader)
Gausus (Germ.) (stamvader)
Gautland = Götland = mod. Götaland (Zw.) (landsdeel), Gautisch
(Geatisch), Gaut (Geat)
Gautland = Götland = mod. Götaland (Zw.) (landsdeel), Gautisch
(Geatisch), Gaut (Geat)
Geat (Germ.) (stamvader)
Geri (1) (Germ.) (myth. wolf van Odin)
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl.
westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, ZuidGermaan
Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl.
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Zuid-Germanië

Germania inferior
Germania inferior en superior
Germania inferior en Germania
Oost-germanen
Erminonen
Ingvaeonen

kust-Ingvaeoons

Istaevonen

Istraeonen

Istraeonische

Gillingr
Goten
Gotland
Greinberg
Grieken
Griekse
Von Grienberger
Skalla-Grímr

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: Beneden-Germanië = lat.
Germania inferior (L/R) (provincie, tWv de r. Rijn, omvattende ZNe., N-Be. tot Koblenz)
Germanië, Zuid-: Germania Romana: Boven-Germanië = lat.
Germania superior (L/R) (provincie, tOv de r. Seine, tNv het Meer
van Genève en tWv het Bodenmeer, langs de r. Rijn tot Koblenz)
Germanië, Zuid-: Germania Romana: Boven-Germanië = lat.
Germania superior (L/R) (provincie, tOv de r. Seine, tNv het Meer
van Genève en tWv het Bodenmeer, langs de r. Rijn tot Koblenz)
Germanië, Zuid-: Oost-Germanië (Germ.) (gebied met volken vlgs
ling.-geogr. maatstaven), Oost-Germaans, Oost-Germanen = OderWeichsel-Germanen
Germanië, Zuid-: West-Germanië: Elbe-Germanen = lat. Erminones
= Irminones = Herminones = Hermiones (Tac.) (L/R-Germ.)
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven)
Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat.
(Plin.) Ingvaeones = (Tac.) Ingaevones (L/R-Germ.)
(bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. maatstaven), Ingvaeoons
[Inguaeones, Inguaeoons, Ingaeuones]
Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat.
(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)
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)
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)
Gillingr (Germ.) (reus)
Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk),
Gotisch, Goot
Gotland = gotl. Gutland = de. Gulland (Zw.) (eiland in de Oostzee,
tegelijk landskap, län en kommun)
Greinberg (Du.) (berg tZv Miltenberg, tWv Würzburg, kr.
Miltenberg, Beieren)
Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
Grienberger, Theodor Maria Ritter von (auteur)
Grímr Kveldúlfsson: ‘Skalla-Grímr’; nl. Kale Grim (Germ.)
(sagenfig.)
[Skalla-Grímr Kveldulfsson, Grimr Kveldulfsson,
Skalla-Grimr]
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Gudhem
Gullinborsti
Gundestrup
Gunnarr geven
Gunnlaðar
Gunnlöð
Gutenbrunner
Hades

Hadding
Hægstad
Hákon jarl

Haldanus
Hálfdan svarti
Hallfrøðr

Van Hamel
Hamundus
Harald Schoonhaar

Harald Strijdtand

Harigast
Harii
Hathugaut
J.W. Hauer
Hedeby
Heidelberg
Heiligenberg
Helgi de Hundingdoder
Hengist
Hercules

Gudhem (Zw.) (topogr., tNv Falköping (stad), Falkópings kommun,
Västra Götaland)
Gullinborsti = Sliðrugtanni (Germ.) (myth. zwijn)
[Slidrugtanni]
Gundestrup (De.) (topogr., tOv Aars in Vesthimmerlands
Kommune, Noord-Jutland)
Gunnarr (1) Hámundarson á Hlðarenda; nl. Gunnarr van Hlidarendi
(Germ.) (sagenfig.)
[Gunnarr Hámundarson,
Gunnarr Hamundarson]
Gunnlöð (Germ.) (reuzin)
[Gunnlod]
Gunnlöð (Germ.) (reuzin)
[Gunnlod]
Gutenbrunner, Siegfried (auteur)
Hades (att.) = Haides = hom./ion. Aïdes = (overige) Aidoneus = *Aïs
(Άδης = Άιδης = Αΐδης = Αϊδωνευς = *Αϊς (< bijv. gen. Αϊδος)) (Gr.)
(1. god van het dodenrijk en ontvoerder van Persephone, 2.
dodenrijk, woonplaats van Hades en Persephone)
Hadingus = Haddingus = Hadding (Saxo) (Germ.) (koning)
Hægstad, Kristofer Marius (auteur)
[Haegstad]
Hákon (2) Sigurðarson: ‘Hlaðajarl’, ~; nl. Hakon graaf van Lade
(Germ.) (jarl)
[Hákon Sigurðarson, Hakon Sigurdarson,
Hákon Sigurðsson, Hakon Sigurdsson Hákon Hlaðajarl, Hakon
Hladajarl, Hákon jarl, Hakon jarl]
Hálfdan (1) Fróðason = oe. Healfdene = lat. (Saxo) Haldanus =
Haldan (Germ.) (myth. koning) [vgl. Haldanus Biargrammus]
[Hálfdan Fróðason, Halfdan Frodason]
Hálfdan (3) Guðrøðarson: ‘svarti’, ~; nl. Halfdan de Zwarte
(Germ.) (koning)
[Hálfdanr Guðrøðarson, Halfdan Gudrodarson,
Hálfdan svarti, Halfdan svarti]
Hallfrøðr Óttarsson: ‘vandræðaskald’, ~; nl. Hallfrodr de Lastige
Skald (Germ.) (skald)
[Hallfrodr Ottarsson, Hallfreðr Óttarsson,
Hallfredr Ottarsson, Hallfrøðr vandræðaskald, Hallfrodr
vandraedaskald, Hallfreðr vandræðaskald, Hallfredr
vandraedaskald]
Hamel, Anton Gerard van (auteur)
Hámundr Sigmundsson: Hamundus (Saxo) (Germ.) (koning)
Haraldr (3) Hálfdanarson: ‘hinn hárfagri’, ~; nl. Harald Schoonhaar
(Germ.) (koning)
[Haraldr Hálfdanarson, Haraldr Halfdanarson,
Haraldr hinn hárfagri, Haraldr hinn harfagri, Haraldr inn hárfagri,
Haraldr inn harfagri, Haraldr hárfagri, Haraldr harfagri]
Haraldr (4) Hræreksson: ‘hilditönn’, ~; nl. Harald Strijdtand
(Germ.) (koning)
[Haraldr Hræreksson, Haraldr Hraereksson,
Haraldr hilditönn, Haraldr hilditǫnn, Haraldr hilditonn]
Harigast (Germ.) (god)
Harii = Hariërs (Germ.) (volk)
Hathugaut = Hathagat (Germ.) (mil. leider)
Hauer, Jakob Wilhelm (auteur)
Heiðabýr (on.) = Haiðaby = d. (mod.) Haithabu = de. (mod.)
Hedeby = lat. Heidiba = (Haddeby Amt) (Du.) (topogr., tZv
Schleswig, Sleeswijk-Holstein)
[Heidabyr, Haidaby]
Heidelberg (Du.) (topogr., tZOv Mannheim, Stadtkreis Heidelberg,
Baden-Württemberg)
Heiligenberg = oorspr. Aberinsberg (Du.) (berg tOv de wijk
Neuenheim van de stad Heidelberg, Baden-Württemberg)
Helgi (4) Sigmundsson: ‘Hundingsbani’, ~; nl. Helgi de
Hundingdoder (Germ.) (sagenfig.)
[Helgi Sigmundsson,
Helgi Hundingsbani]
Hengist (1) (Germ.) (koning, broer van Horsa)
Hercules (2) (L/R benaming van een Germ. god)
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Hermes
Mercurius/Hermes
Hermóðr
Hermunduren
Herodotus
Herulische
Hjálmarr
Hjörleifr

Hlaðgerðr

Hlöðr
Höðr
Hœnir
Höfler
Högni Gunnarsson
Högni wil
Horatius Cocles
Horsa
Hrólfr kraki
Huginn
Ybor (Ibor, Ebor)
IJsland
India
Indische
IE [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
IE. [voorafgegaan door een spatie]
Indra
Ingwaz
Iraanse

Iran

Jalfaðr

Hermes (1) (Έρμης) = ep. Hermeias (Έρμειας) = dor. Hermas
(Έρμας) = (Hes.) Hermaon (Έρμαων) = myc. (dat.) e-ma-a2 = e-maha = *hermāhās (Beekes) (Gr.) (god)
Hermes (2) (Griekse benaming voor een Thrac. god)
Hermóðr (Germ.) (god) [vgl. Heremōd (Germ.) (sagenfig.)]
[Hermodr]
Hermunduri - Hermonduli (e.var.) = nl. Hermunduren (Germ.)
(volk)
Herodotus = gr. Herodotos (Ήροδοτος) (Gr.) (auteur)
Herules = Heruli = Eruli = Hirri (Plinius Maior) = nl. Herulen
(Germ.) (volk), Herulisch
Hjálmarr hinn Hugumstóri; nl. Hjalmar de Stoutmoedige (Herv.)
(Germ.) (sagenfig.)
[Hjálmarr inn Hugumstóri,
Hjalmarr hinn Hugumstori, Hjalmarr hinn Hugumstori]
Hjörleifr Hjörsson: ‘hinn kvennsami’, ~; nl. Hjorleif de
Vrouwengek (Germ.) (koning)
[Hjorleifr Hjorsson,
Hjǫrleifr Hjǫrsson, Hjörleifr hinn kvennsami, Hjǫrleifr hinn
kvennsami, Hjorleifr hinn kvennsami, Hjörleifr inn kvennsami,
Hjǫrleifr inn kvennsami, Hjorleifr inn kvennsami]
Hlaðgerðr: Lathgertha (Saxo) = on. *Hlaðgerða (N. Chadwick)
(Germ.) (sagenfig.) [vgl. þorgerðr hölgabrúðr (Germ.) (godin)]
[Hladgerdr, Ladgertha, Ladgerda, Lagertha]
Hlöðr Heiðreksson (Germ.) (sagenfig.)
[Hlǫðr Heiðreksson,
Hlodr Heidreksson]
Höðr (Germ.) (god)
[Hǫðr, Hodr]
Hœnir (Germ.) (god)
[Hoenir]
Höfler, Otto (auteur)
Högni Gunnarsson (Germ.) (sagenfig.)
[Hǫgni Gunnarsson,
Hogni Gunnarsson]
Högni Gunnarsson (Germ.) (sagenfig.)
[Hǫgni Gunnarsson,
Hogni Gunnarsson]
Horatius (1) Cocles (L/R) (sagenfig.)
[Horatius Cocles]
Horsa (Germ.) (leider, broer van Hengist)
Hrólfr (1) Helgason: ‘kraki’, ~; nl. Rolf Krake = Rolf Paal (Germ.)
(koning)
[Hrólfr Helgason, Hrolfr Helgason, Hrólfr kraki,
Hrolfr kraki]
Huginn (Germ.) (myth. vogel)
Ibor = Ebor (Germ.) (koning, broer van Aio-Agio of Aggo)
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)
Indra (1) (Ind.) (god)
Ingwaz (Germ.) (god)
Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz.
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris =
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch,
Pers (Ir.)
[Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris]
Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz.
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris =
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch,
Pers (Ir.)
[Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris]
Jalfaðr (1) (Germ.) (naam voor een beer)
[Jalfadr]
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John Barleycorn
Jörð
Jordanes
Jungner
regnator omnium deus
Keltisch
Kentigern
Kralik
Krohn
Kvasir
Kvasis
Langobarden
Langobardische
Vinnili
Leudicum
Lüttich
Nils Lid
Lindroth
Litsleby
Lityerses
Loaskjalf
Lóðurr
Logaþore
Loki
Magdeburg
Mada
Romeinse god Mars
Mars dierenoffers
Mars en Mercurius
MarsMarstrander
Masyos
Mauland
Milaan
Romeinse Mercurius
Mercurius [≠ Romeinse Mercurius]
Mercurio Cimbrio
Mercurius Cimbrianus
Mercuroi C.
Mercurius Eriausius

John Barleycorn (Germ.) (personificatie van de gerst)
Jörð (Germ.) (godin)
[Jǫrð, Jord]
Jordanes = Jordanis = Iordanes (1) = Jornandes (Got.-Germ.)
(auteur)
Jungner, Daniel Hugo Teodor (auteur)
Jupiter (2): ‘Regnator omnium deus’ ((Germ.) (god)
Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch
Kentigern = kymr. Cyndeyrn Garthwys = lat. Kentigernus (Schotl.)
(bisschop)
[Kyentyern]
Kralik, Dietrich = Dietrich Ritter Kralik von Meyrswalden = Dietrich
von Kralik (auteur)
Krohn, Kaarle (auteur)
Kvasir (Germ.) (demon van de dronkenschap)
Kvasir (Germ.) (demon van de dronkenschap)
Langobardi = Langobarden = Longobarden = Lombarden (Germ.)
(volk), Langobardisch
Langobardi = Langobarden = Longobarden = Lombarden (Germ.)
(volk), Langobardisch
Langobardi: Vinnili = Vinnoli = Vinuli = Guinnili = Winnili = Winilen
(Germ.) (volk)
Leudicum = Leodicum = Leodium = mnl. Ludic = Ludeke = mod. nl.
Luik = d. Lüttich = frans Liège (Be.) (topogr., tZv Maastricht, Luik)
Leudicum = Leodicum = Leodium = mnl. Ludic = Ludeke = mod. nl.
Luik = d. Lüttich = frans Liège (Be.) (topogr., tZv Maastricht, Luik)
Lid, Nils (auteur)
Lindroth, Hjalmar Axel (1878 - 1947) (auteur)
Litsleby (Zw.) (locatie rotstekeningen, tZv Tanumshede, Tanum,
Tanums kommun, Västra Götaland)
Lityerses (Λιτυερσης) (Gr.) (sagenfig.)
Loaskjalf = mod. Losgärde (Zw.) (huisloc., tZv Bälinge (Rörby),
Bälinge, Uppsala kommun)
[Loaskialf]
Lóðurr (Germ.) (god)
[Lodurr]
Logaþore (Germ.) (onbekende god of onbekende verwijzing naar
een bekende god)
[Logathore]
Loki (on.) = faer. Lokki = no.-de.-zw. Loke = Lokke = no. Lokje =
de. Lokkemand = zw. Locke = Luki = Luku = Nokke = fins Lukki
(Germ.) (god-geest)
Maagdenburg = d. Magdeburg = nd. Meideborg (Du.) (topogr.,
kreisfreie Stadt, Saksen-Anhalt)
Mada (Ind.) (asura-demon van de dronkenschap)
Mars (1) (L/R) (god)
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)
Marstrander, Carl Johan Sverdrup (auteur)
Masyos = Masyus = Masyas = gr. Μασυος (Germ.) (koning)
Mauland (No.) (huisloc., tNOv Nærbø, Time kommune, Rogaland)
Mediolanum (1) = it. Milano = nl. Milaan (It.) (topogr., tOv Turijn
en tNv Genua, Lombardije)
Mercurius (1) (L/R) (god)
Mercurius (2) (L/R benaming van een Germ. god)
Mercurius (2): ‘Cimbrianus’, ~ (Germ.) (god)
[Mercurius Cimbrianus]
Mercurius (2): ‘Cimbrianus’, ~ (Germ.) (god)
[Mercurius Cimbrianus]
Mercurius (2): ‘Cimbrianus’, ~ (Germ.) (god)
[Mercurius Cimbrianus]
Mercurius (2): ‘Eriausius’, ~ (Germ.) (god)
[Mercurius Eriausius]
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Mercurius Gebrinius
Mercurius Leudisio
Mercurius Rex
Gallische Mercurius
Mercurius Avernorix
gebied veel Mercurius
Mercurius/Hermes
Mercurius Avernorix
Mercurius Avernus
omnium inventorem artium
Visucius
Mercurius/Hermes
reus Mercurius
Mimir
Heiðdraupnir
Mithotyn
Mitra
Main
Much
Mucius Scaevola
Muninn
Naumann
Nederlandse
Negau
Nehalennia
Nesjar

Trondheim

Noorse
Noorwegen
Noren
No.
no.
West-Noorwegen
Zuidoost-Noorwegen
Nordendorf
Oddenshøj
Othensaker
Odhinshargh
Odensfors
Odenshofue

Mercurius (2): ‘Gebrinius’, ~ (Germ.) (god) [Mercurius Gebrinius]
Mercurius (2): ‘Leudisio’ = ‘Leudiciano’, ~ (Germ.) (god)
[Mercurius Leudisio, Mercurius Leudiciano]
Mercurius (2): ‘Rex’ (1), ~ (Germ.) (god)
[Mercurius Rex]
Mercurius (3) (L/R benaming van een Kelt. god)
Mercurius (3) (L/R benaming van een Kelt. god)
Mercurius (3) (L/R benaming voor een Kelt. god)
Mercurius (3) (L/R benaming voor een Kelt. god)
Mercurius (3): ‘Avernus’ = ‘Avernorix’ (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Avernus’ = ‘Avernorix’ (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Omnium inventor artium’ (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Visucius’ (2), ~ (Kelt.) (god)
[Mercurius Visucius]
Mercurius (4) (L/R benaming voor een Thrac. god)
Mercurius (5) (L/R benaming voor een Germ. reus)
Mímir (Germ.) (reus)
[Mimir]
Mímir: ‘Mímr’ = ‘Heiðdraupnir’ (Germ.) (reus)
[Mimr,
Heiddraupnir]
Mithotyn (Saxo) (Germ.) (god)
Mitras*: Mitra (Ind.) (god)
Moin = Mogin (kelt.) = lat. Moenus = d. Main (Du.) (rivier, van
Bayreuth naar Mainz; Beieren, Baden-Württemberg, Hessen)
Much, Rudolf (auteur)
Mucius Scaevola, Gaius = Mucius Cordus, Gaius (L/R) (sagenfig.)
Muninn (Germ.) (myth. vogel)
Naumann, Hans (auteur)
Nederland (Eur.-Ne.) (land en rijksdeel), Nederlands, Nederlander
Negova = d. Negau (Slov.) (topogr., tNOv Maribor, gem. Gornja
Radgona = d. Oberradkersburg, Pomurska)
Nehalennia (Kelt.-Germ.) (godin)
[Nehalenia, Nehalaenniae,
Nehalaenia]
Nesjar (on.) (No.) (kuststrook, tussen Langesundsfjorden en
Tønsbergfjorden in Larvik kommune en Sandefjord kommune,
Vestfjold; mog. vrm. Brunlanes tZWv Larvik (stad))
Niðaróss (on.) = Nidaros = (na 1152) lat. Trundum (adj.
Trundensis) = (na 1300) Trondheim (< þróndheimr) = ijsl.
þrándheimr = (na 1500) de. Trondhjem (No.) (topogr., Trondheim
kommune, Trøndelag)
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen, WestNoorwegen, ZuidoostNordendorf (Du.) (topogr., tNv Augsburg (stad), kr. Augsburg,
Beieren)
Oddenshøj (De.) (streek, tZOv Frejlev, Aalborg Kommune, NoordJutland)
[Oddenshoj]
Odensåker (= Othensaker (1292)) (Zw.) (topogr., tussen de meren
Vänern en Vättern tZv Mariestad (stad), Odensåker, Mariestads
kommun, Västra Götaland)
[Odensaker]
Odensala (= Odhinshargh (1286)) (Zw.) (topogr., tZv Uppsala
(stad), Husby-Ärlinghundra och Odensala, Sigtuna kommun,
Stockholm)
Odensfors (Zw.) (topogr., tZWv Tierp (tZWv Uppsala (stad)),
Tierp, Tierps kommun, Uppsala)
Odenshofue (1332) = mod. Onsrud (No.) (huisloc., tOv Algarsheim
(tNOv Oslo), Ullensaker kommune, Akershus)
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Odensjö (maar vroeger: Odhinsredh)
Odensjö
Osland (< Odenslande
Odensvi
Oder [voorafgegaan door een spatie]

Osland (< Odhenslandh, 1500)
Onsøy
Óðinssalr
Odense
Óðr [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Óðr:
Óðrs
Óðr en Óðinn zijn
Óðr is de
Óláfr trételgja
Öland
Olrik
Olympus
Onsaker
Onsala
Onsbæk
Onsberget
Onsbjærg
Onsjö;
Onslunda
Onsøien (< *Óðinsvin)

Orderic Vitalis
Orcaden

Odensjö (2) = Odhinsredh (Zw.) (topogr., tWv Bolmen-meer (tWv
Ljungby (stad)), Odensjö, Ljungby kommun, Kronoberg) [Odensjo]
Odensjön (1) (Zw.) (meer, tussen Olofström en Vilshult, tWv
riksväg 15 , Jämshög, Olofströms kommun, Blekinge)
[Odensjon]
Odenslande (1322) = mod. Osland (2) (No.) (huisloc., aan de
westzijde van de Fuglesetfjord tgo Bjordal (tNOv Bergen),
Høyanger kommune, Sogn og Fjordane)
Odensvi (Zw.) (topogr., Odensvi, tZOv Kyrksjön (meer), Västerviks
kommun, Kalmar)
Oder (d.) = oks. Vjodr = mlat. (Brem.) Oddara = (Dagome Iudex)
Oddera = pls.-tsj. Odra = ned.sorb. Wodra = opp.sorb. Wódra =
laagsilez. Ude = Uder = hoogsilez. Uodra (Eur.) (rivier, van Kozlov
(Tsj.) via Breslau (Polen) naar de r. Neiße bij Ratzdorf (grens
Polen-Duitsland) en via Stettin (Polen) naar de Oostzee)
Odhenslandh (1500) = mod. Osland (1) (No.) (huisloc., aan de
noordzijde het Oslandsvatn, een deel van het Stongsvatn, tNOv
Askvoll (dorp), Askvoll kommune, Sogn og Fjordane)
Óðinsey (1) = mod. Onsøy (No.) (schiereil., tWv r. Seurelva,
Fredrikstad en Råde kommune, Østfold)
[Odinsey, Onsø, Onsoy]
Óðinssalr (No.) (vrm. huisloc., bij de kerk van Melhus tZv
Trondheim, Melhus kommune, Trøndelag)
[Odinssalr]
Óðinsvé = Othenswi = Óðinsey (2) (Snorri) = mod. Odense (De.)
(topogr., Odense Kommun, N-Funen, Zuid-Denemarken)
[Odinsve, Odinsey]
Óðr (Germ.) (god)
[Odr]
Óðr (Germ.) (god)
[Odr]
Óðr (Germ.) (god)
[Odr]
Óðr (Germ.) (god)
[Odr]
Óðr (Germ.) (god)
[Odr]
Óláfr (7) Ingjaldsson (2): ‘trételgja’, ~; nl. Olaf de Houthakker
(Germ.) (koning)
[Óláfr Ingjaldsson, Olafr Ingjaldsson,
Óláfr trételgja, Olafr tretelgja]
Öland (Zw.) (eiland, tgo Kalmar (stad) in de Oostzee, Kalmar)
[Oland]
Olrik, Axel (auteur)
Olympus (Ολυμπος, ep. Ουλυμπος) (Gr.) (1. berg, 2.
godenwoning), Olympisch, Olympiër (Ολυμπιος)
Onsaker (No.) (huisloc., in Svinndal tNv Sarpsborg, Våler, Østfold)
Onsala (Zw.) (topogr,. tZv Gotenburg op Onsalahalvön, Onsala,
Kungsbacka kommun, Halland)
Onsbæk (De.) (streek, tZv Rønne, Bornholms Regionskommune,
Hoofdstad))
[Onsbaek]
Onsberget (No.) (berg, bij de Randsfjord tNv Hønefoss, Gran
kommune, Oppland)
Onsbjerg = Onsbjærg (De.) (topogr., midden op het eil. Samsø,
Samsø Kommune, Midden-Jutland)
[Onsbjaerg]
Onsjö (1) (Zw.) (meer, tZOv Strömsund (stad), Fjállsjö,
Strömsunds kommun, Jämtland)
[Onsjo]
Onslunda (Zw.) (topogr., tNOv Ystad, Onslunda, Tomelilla
kommun, Skåne)
Onsøyen = Onsøya = Onsøien = (vroeger) Odinsyn (No.) (huisloc.,
tNOv Rye tussen de huisloc. Elset en Haugen (tWv Trondheim
(stad)), Trondheim kommune, Trøndelag)
[Onsoyen, Onsoya,
Onsoien]
Orderic Vitalis = lat. Ordericus Vitalis (Eng.) (auteur)
Orkas (Ορκας, Pytheas, ca. 325 v.Chr.) = on. Orkneyjar = sch.
gael. Arcaibh = eng. Orkney = Orkney Islands = nl. Orkaden
(Schotl.) (c.a. Orkneyeilanden)
[Orcaden, Orkneys]
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Orosius
Hornhausen
Oseberg
Smaalenene
Onsved (< Othænsweth
Onsild (< Othenshillæ)
Onsild (< Othenshillæ)
Oþintisa
R. Otto
Paulus Diaconus

Diaconus)

Persephone

Plinius
Churwalsch

Rati,
Rhône
Riese leest
Rijn

NederrijnRinda
Rindr
Rindi
Rindar
Roduulf

Orosius, Paulus (L/R) (auteur)
Oschersleben: Hornhausen (Du.) (stadsdeel) (topogr., tWv
Maagdenburg, kr. Börde, Saksen-Anhalt)
Oseberg = Lille Oseberg (No.) (huisloc., tNOv Slagen (kerk) (tNv
Tønsberg (stad)), Tønsberg kommune, Vestfold)
Østfold ≈ Smaalenene (No.) (fylke)
Othænsweth (1320) = mod. Onsved (De.) (topogr., tZOv
Frederikssund (stad), Frederikssund Kommune, Hoofdstad)
[Othaensweth]
Othenshillæ (1) = mod. Onsild, Sønder (De.) (topogr., tNWv
Randers, Mariagerfjord Kommune, Noord-Jutland) [Othenshillae]
Othenshillæ (2) (De.) (heuvelrug/streek (vermelding 1186), tZv de
Mariagerfjord tussen Hobro en Assens, Noord-Jutland)
[Othenshillae]
Oþintisa = on. Óðindís (Germ.) (naam in runeninscriptie)
[Ohtintisu, Odindis]
Otto (3), Rudolf (auteur)
Paulus (2) Diaconus = Paulus (2) Cassinensis = Paulus (2) Levita =
Warnefrid(us) = Barnefri(us) = Winfrid(us) (L/R-Lang.) (auteur)
[Paulus Diaconus, Paulus Cassinensis, Paulus Casinensis,
Paulus Levita]
Paulus (2) Diaconus = Paulus (2) Cassinensis = Paulus (2) Levita =
Warnefrid(us) = Barnefri(us) = Winfrid(us) (L/R-Lang.) (auteur)
[Paulus Diaconus, Paulus Cassinensis, Paulus Casinensis,
Paulus Levita]
Persephone (Περσεφονη (ion.) = ep. gr. Persephoneia = (Eur.)
Persephoneie = aeol. Pherephassa = Pherrephassa = (epigr.)
Pherephatta = (Arist.) Pherrephatta = (Plato) Pherepapha =
(Aesch.) Persephassa = (Soph.) Phersephassa = Phersephatta =
(Pind.) Phersephona = (epigr.) Periphona (Περσεφονεια =
Περσεφονειη = Φερεφασσα = Φερρεφασσα = Φερεφαττα =
Φερρεφαττα = Φερεπαφα = Περσεφασσα = Φερσεφασσα =
Φερσεφαττα = Φερσεφονα) = lat. Proserpina (Gr.) (godin)
Plinius Secundus maior, Gaius (de Oudere, 23 – 79 na Chr.) (L/R)
(auteur)
Raetia (et Vindelica) (L/R-Zwits.) (Rom. provincie, gebied tZv r.
Donau, O-Zwitserland, Tirol (Oost.), gebied tNv Trente (It.); het
huidige gebied waar men Retisch spreekt is Graubünden (Zwits.)),
(taal) Retisch = Reto-Romaans = Churwalsch = Rumantsch; (volk)
Raeti = Rhaeti = Rhaetii = Rheti = gr. Ραιτιοι = nl. Retiërs
[Rhaetia, Raitioi, Raetiërs, Rheto-Romaans, Rhaetisch]
Rati (Germ.) (myth. rat)
Rhodanus = Rhône(gebied) (Eur.) (rivier, van de Rhônegletsjer
tNOv Obergoms, Wallis (Zwits.), via het Meer van Genève naar de
MZ bij Port-Saint-Louis-du-Rhône tZOv Arles (Frankr.))
Riese, Friedrich Alexander (auteur)
Rijn(gebied) = kelt. Rhenos = lat. Rhenus = d. Rhein = frans Rhin
(Eur.) (rivier, van het Toma-meer (Tomasee, Lai da Tuma, in
Graubünden) tOv Andermatt, Zwitserland, naar Katwijk,
Nederland)
Rijn(gebied), Neder-; = d. Niederrhein (Du.) (rivier, van Bonn tot
Emmerik (grens Nederland), Noordrijn-Westfalen)
Rindr = lat. (Saxo) Rinda (Germ.) (godin-reuzin)
Rindr = lat. (Saxo) Rinda (Germ.) (godin-reuzin)
Rindr = lat. (Saxo) Rinda (Germ.) (godin-reuzin)
Rindr = lat. (Saxo) Rinda (Germ.) (godin-reuzin)
Rodulf = lat. (Jordanes) Roduulf rex = gr. (Procopius) Rhodoulphos
(Ροδουλφος) (Germ.) (koning)
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Rome [voorafgegaan door een spatie]
Rothari
Saken
haumavarka
Saksen [voorafgegaan door een spatie]
Saksen:
Oud-Saksische
Salhaugum
Salomo

Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Rothari = Rothair (Germ.) (koning)
Saken = operz. Sakā = skt. Śaka = gr. Sakai (Σακαι) = lat. Sacae =
chin. Sai (Ir.) (volk)
[Shaka, Saka, Sakas]
Saken: Sakā Haumavargā = gr. (Herod.) Amyrgioi Sakai (Αμυργιοι
Σακαι) (Ir.) (volk)
[Saka Haumavarga, Saka Haumavarka]
Saksen (1) (nl.) = os. Sahson = lat. (vetuli) Saxones = gr. Σαξονες =
oe. Eald-Seaxe = d. Altsachsen = nd. Sassen (Germ.) (volk),
Saksisch, Saks
[Sachsen]
Saksen (1) (nl.) = os. Sahson = lat. (vetuli) Saxones = gr. Σαξονες =
oe. Eald-Seaxe = d. Altsachsen = nd. Sassen (Germ.) (volk),
Saksisch, Saks
[Sachsen]
Saksen (1): Oud-Saksisch (os.)
Salhaugum (dat. pl.) (on.) = mod. Salløv (De.) (topogr., tZOv
Soldelev (tZv Roskilde (stad)), Rosjilde Kommune, O-Seeland)
[Sallov]
Salomo = hebr. Šəlōmōh = Shelomoh ben David = syr.-aram.
Šlemūn = arab. Sulaymān = gr. Σολομων = lat. Salomon (1) =
Jedidja = hebr. Yədîdəyāh (NW-Sem.-Isr.) (koning van het zg.

Saturn
(Saxo
Saxo:
Saxo,
Saxo [+ spatie]
Noord-Germanen
Scandinavië
Scandinavische
Noord-Germanië
Zuid-Scandinavië
Oud-IJslands
E. Schröder
Schultz
Schütte
Miltenberg
Semnonen
Semnonische
Siberische
Sif
Sigarus
Sigmund

‘Verenigde Koninkrijk’) [Solomon, Shlomoh, Suleiman, Yĕdîdĕyāh,
Yedideyah, Jedidiyah, Yedidyah]
Saturnus (1) (L/R) (god)
Saxo Grammaticus = Saxo Longus (De.) (auteur)
Saxo Grammaticus = Saxo Longus (De.) (auteur)
Saxo Grammaticus = Saxo Longus (De.) (auteur)
Saxo Grammaticus = Saxo Longus (De.) (auteur)
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië, ZuidScandinavië: Oud-Noor(d)s (on) = Oud-IJslands
Schröder, Edward (auteur)
Schultz, Wolfgang (auteur)
Schütte, Gudmund (auteur)
Seiopa of Seiopum (lat.) = mod. Miltenberg (Du.) (topogr., aan de
r. Main tWv Würzburg, kr. Miltenberg, Beieren)
Semnones = nl. Semnonen (Germ.) (volk)
Semnones = nl. Semnonen (Germ.) (volk)
Siberië = russ. Sibir (Azië) (streek, vnl. gelegen in Rusland tOv het
Oeralgebergte), Siberisch, Siberiërs = russ. Sibirjaki (groep van
arctische volkeren)
Sif (Germ.) (godin)
Sigarr Hálfdanarson gamla = lat. (Saxo) Sigarus (Germ.) (koning)
[Sigar, Sigarr Halfdanarson]
Sigmundr (2) Völsungsson (Germ.) (sagenfig.)
[Sigmundr Völsungsson, Sigmundr Volsungsson,
Sigmundr Vǫlsungsson]
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Sigtúnir
Sigurd Slangenoog

Sigwardus
Ringo

Sigurd;
Sigurd,
Sigurd (Rm.)
Sigvatr
Sinfjötli
Rudra
Rudra is ekanetra
uccairghoṣa
Rudra is virūpa en viśvarūpa
Rudra is virūpa en viśvarūpa
vrātapati
Skrýmir
Sleeswijk-Holstein
Sleipnir
Snoldelev
Snorri
Śrutāyudha
Starkad
Sturla

Suebische

Suevi

Zwaben

Sigtúnir (on.) = mod. Sigtuna (Zw.) (topogr., tZv Uppsala (stad),
Sigtuna kommun, Stockholm)
[Sigtunir]
Sigurðr (07) Ragnarsson: ‘ormr-í-auga’, ~; nl. Sigurd Slang-in-hetoog, Sigurd Slangenoog (Germ.) (sagenfig.)
[Sigurðr Ragnarsson, Sigurdr Ragnarsson, Sigurd Ragnarsson,
Sigurðr ormr-í-auga, Sigurdr ormr-i-auga]
Sigurðr (07) Ragnarsson: Syuardus = Siuardus = Sigwardus:
‘serpentinus oculus’, ~ (Saxo) (Germ.) (sagenfig.)
[Syuardus serpentinus oculus]
Sigurðr (08) Randvérsson: ‘Hringr, ~; nl. = Sigurd Ring = lat. (Saxo)
Ringo (Germ.) (koning)
[Sigurðr Randvérsson,
Sigurdr Randversson, Sigurd Randversson, Sigurðr hringr, Sigurdr
hringr, Sigurd Hring]
Sigurðr (09) Sigmundsson (Germ.) (sagenfig.)
[Sigurðr Sigmundsson, Sigurdr Sigmundsson, Sigurd Sigmundsson]
Sigurðr (09) Sigmundsson (Germ.) (sagenfig.)
[Sigurðr Sigmundsson, Sigurdr Sigmundsson, Sigurd Sigmundsson]
Sigurðr (09) Sigmundsson (Germ.) (sagenfig.)
[Sigurðr Sigmundsson, Sigurdr Sigmundsson, Sigurd Sigmundsson]
Sigvatr þórðarson = Sigvatr skáld (Germ.) (skald)
[Sigvatr Thordarson, Sigvat Thordarson, Sigvatr skald,
Sigvat skald]
Sinfjötli Sigmundsson ≈ (oe. Bēowulf) Fitela (Germ.) (sagenfig.)
[Sinfjǫtli Sigmundsson, Sinfjotli Sigmundsson]
Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)
[Shiva, Shiwa, Siva]
Śiva (1): ‘Ekanetra’ (Ind.) (god)
Śiva (1): ‘Uccairghoṣa’ (Ind.) (god)
[Uccairghosa, Uccairghosha,
Ucchairghosa, Ucchairghosha]
Śiva (1): ‘Virūpa’ (3) (Ind.) (god)
[Virupa]
Śiva (1): ‘Viśvarūpa’ (3), ~ (Ind.) (god)
[Vishvarupa, Visvarupa]
Śiva (1): ‘Vrātapati’ (Ind.) (god)
[Vratapati]
Skrýmir (Germ.) (reus)
[Skrymir]
Sleeswijk-Holstein = d. Schleswig-Holstein (Du.) (deelstaat)
Sleipnir (1) (Germ.) (myth. paard)
Snoldelev (De.) (topogr., tZv Roskilde (stad), Roskilde Kommune,
Seeland)
Snorri (1) Sturluson (IJsl.) (auteur)
[Snorri Sturluson]
Śrutāyudha (Ind.) (koning, zoon van Varuṇa)
[Shrutayudha,
Srutayudha]
Starkaðr Stórvirksson: ‘hinn gamli’, ~; nl. Starkad de Oude
(Germ.) (held)
[Starkadr Storvirksson, Starkadr hinn gamli]
Sturla (1) þórðarson = Hvamm-Sturla þórðarson = Sturla þórðarson
í Hvammi í Dölum (Germ.) (vader van Snorri Sturluson; 1116 1183)
[Sturla Thordarson i Hvammi i Dolum,
Hvamm-Sturla Thordarson]
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)
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Zwabische

Surt
Suttungr
Svaðilfari
Tacitus
Tanum
Teutonen
Toutonos
þórðr Særeksson
Thraciërs

Thraētaona

Thrita
ook een evernaam
Tindr Hallkelsson
Teiresias
Tīwaz
Irmin
Saxnōt
Tjängvide
Torslunda (Öland)
Triśiras
Trita Āptya
Ubbergen
Kveldúlfr
Ullinn
Ullr
Ollerus
Nijmegen

Noviomagus

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)
Surtr (Germ.) (reus)
Suttungr (Germ.) (reus)
Svaðilfari (Germ.) (myth. paard)
Tacitus, Publius (3) Cornelius (L/R) (auteur)
[Publius Cornelius Tacitus]
Tanumshede = ‘Tanum’ (Zw.) (topogr., tZv Strömstad, Tanum,
Tanums kommun, Västra Götaland)
Teutones = Teutoni = gr. Τευτονες = nl. Teutonen (Germ.) (volk),
Teutoons, Teutoon
Teutones = Teutoni = gr. Τευτονες = nl. Teutonen (Germ.) (volk),
Teutoons, Teutoon
þórðr (2) Særeksson = þórðr (2) Sjáreksson (Germ.) (skald)
[þórðr Særeksson, Thordr Saereksson, þórðr Sjáreksson,
Thordr Sjareksson]
Thracië = gr. Θρᾳκη = Θρῃκη = lat. Thracia = Threcia = Thraca
(Eur.- Thrac.) (hist. streek en vrm. koninkrijk, tZv de r. Donau en
tOv Macedonië), Thracisch, Thraciër
Thraētaona = av. Θraētaona = Āθβiyāni = mperz. Frēdōn = Frēdūn
= nperz. Fereydūn = Farīdūn = Afrīdūn = arab. Ferēdūn (Ir.) (myth.
koning, zoon van Āθβiya)
[Thraetaona, Athwiyani, Āθβiiāni,
Thraetaona Athwya, Fereydun, Faridun, Afridun, Feredun, Fredon,
Fredun, Ferīdūn, Feridun]
Thrita = av. Θrita (Ir.) (myth. priester)
þrór (1) (Germ.) (everzwijn)
[Thror]
Tindr Hallkelsson (Germ.) (skald)
Tiresias = gr. Teiresias (Τειρεσιας) (Gr.) (myth. ziener)
Tīwaz* (Germ.) (god) (alg.)
[Tiwaz]
Tīwaz*: Irmin = Ermin (Germ.) (god)
Tīwaz*: Saxnōt (os.) = oe. Seaxnēat = Saxnēat (Germ.) (god)
[Saxnot, Seaxneat, Saxneat]
Tjängvide (Zw.) (huisloc., tNWv Ljugarn, Alskog, Gotlands
kommun, Gotland)
[Tjangvide]
Torslunda (2) (Zw.) (topogr., tOv Färjestaden op Öland,
Torslunda, Mörbylånga kommun, Kalmar)
Triśiras = (BhPu) Viśvarūpa (1) (Ind.) (asura-demon, zoon van
Viśvakarman = Tvaṣṭṛ) [Trishiras, Trisiras, Vishvarupa, Visvarupa]
Trita Āptya = Trita (Ind.) (god)
[Trita Aptya, Tṛta Āptya]
Ubburgen (1277) = Vbbergen (1403) = Upbergen (1415) = Op Burch
(1665) = mod. Ubbergen (Ne.) (topogr., tOv Nijmegen, gem. Berg
en Dal, Gelderland)
Úlfr (1) Bjálfason: ‘Kveldúlfr’; nl. ‘Avondwolf’ (Egs.) (Germ.)
(sagenfig.)
[Úlfr Bjálfason, Ulfr Bjalfason, Kveldulfr]
Ullr = Ullinn (Germ.) (god)
Ullr = Ullinn (Germ.) (god)
Ullr: Ollerus (Saxo) (Germ.) (god)
Ulpia Noviomagus Batavorum (98) = Nouiomagi (365) = Niumaga
(777) = Neomage (865) = Nimagna (949) = Numegen = Nymegen =
Niemage = Niemaghen (alle 13e eeuw) = mod. Nijmegen = d.
Nimwegen = frans Nimègue (Ne.) (topogr., tZv Arnhem,
Gelderland) [op het Kops plateau lag voorheen het Oppidum
Batavorum]
Ulpia Noviomagus Batavorum (98) = Nouiomagi (365) = Niumaga
(777) = Neomage (865) = Nimagna (949) = Numegen = Nymegen =
Niemage = Niemaghen (alle 13e eeuw) = mod. Nijmegen = d.
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Uppland
Uppsala
Ulltuna
Uþinka(u)r
Val Camonica
Váli
Onsjö (< Odenshögh)

Varuṇa
Vé
Vendel
Vikarr
Vili
Walcheren

Vimose
Viskjalf
Viskjøl
Vojens (Wodens, 1421)
Vonsbæk
De Vries
Wælcēasega
Wessén
Widengren
Widukind van Corvey
Stig Wikander
Wodan
Wodan-Odin
Godan
Istraz
Uuōden
Vodano
Wodden
Wode
Wotan
Wūtan
Odin
alda gautr
Alföðr
Ari;
Arnhöfði

Nimwegen = frans Nimègue (Ne.) (topogr., tZv Arnhem,
Gelderland) [op het Kops plateau lag voorheen het Oppidum
Batavorum]
Uppland (Zw.) (landskap)
Uppsala (Zw.) (topogr., tNv Stockholm (stad), Uppsala kommun,
Uppsala)
Uppsala: Ultuna = vrm. Ulltuna (Zw.) (wijk) (topogr., tNv
Stockholm (stad), Uppsala kommun, Uppsala)
Uþinka(u)r = on. Óðinkárr (Germ.) (naam in runeninscriptie)
[Uthinkaur, Odinkarr]
Val Camonica (It.) (dal, van de Tonale-bergpas tot het Lago
d’Iseo, Lombardije)
[Valcamonica]
Váli = Áli (Germ.) (god, zoon van Odin)
[Ali, Vali]
Vänersborg: Onsjö (2) (= Odenshögh (1397)) (Zw.) (wijk) (topogr.,
tZv r. Göta Älv, Vänersborg, Vänersborgs kommun, Västra
Götaland)
[Onsjo, Odenshogh]
Varuṇa (Ind.) (god)
[Varuna]
Vé (Germ.) (god)
[Ve]
Vendel (1) (Zw.) (huisloc., tNv Uppsala (stad), Vendel, Tierps
kommun, Uppsala)
Vikarr Haraldsson (Gautr.) (Germ.) (koning)
Vili (Germ.) (god)
Villa (4) Walacra (776) (Koch, Kruisheer 1992) = Walichrum, villam
(785) = Vualacra (837) = Walchram (837) = mod. Walcheren (Ne.)
(1. archeol. site (tNv Domburg), 2. schiereiland, Zeeland)
[Villa Walacra, UUalacra, Villam Walichrum]
Vimose (De.) (topogr.)
Viskjalf = Viskälf = Viskælf = mod. Vissgärde (Zw.) (huisloc., tZWv
Uppsala (stad) en tZv Vänge (dorp), Ramsta, Uppsala) [Vissgarde]
Viskjøl = Vidskjøl = Vidskjøld (No.) (huisloc., tZOv Holmestrand,
Holmestrand kommune, Vestfold)
[Viskjol, Vidskjold]
Vojens = Wodens (1421) (De.) (topogr., tWv Haderslev (stad),
Haderslev Kommune, Z-Jutland, Zuid-Denemarken)
Vonsbæk (De.) (topogr., tNOv Haderslev (stad), Haderslev
Kommune, Z-Jutland, Zuid-Denemarken)
[Vonsbaek]
Vries, Jan Pieter Marie Laurens de (auteur)
Wælcēasega (Germ.) (bijnaam van de raaf)
[Waelceasega]
Wessén, Elias Gustaf Adolf (auteur)
Widengren, Geo (auteur)
Widukind (2) van Corvey (Germ.) (auteur) [Widukind van Corvey]
Wikander, Oscar Stig (auteur)
[Vikander]
Wodan (Germ.) (god) (alg.)
Wodan (Germ.) (god) (alg.)
Wodan: ‘Godan’ (Germ.) (god) (alg.)
Wodan: ‘Istraz*’ (Germ.) (god)
Wodan: ‘Uuōden’ (Germ.) (god) (alg.)
[Uuoden]
Wodan: ‘Vodano’ (Germ.) (god) (alg.)
Wodan: ‘Wodden’ (volksoverlevering) (Germ.) (god)
Wodan: ‘Wode’ (Germ.) (gestalte uit de volksoverlevering)
Wodan: ‘Wotan’ (Germ.) (god) (alg.)
Wodan: ‘Wūtan’ (Germ.) (gestalte uit de volksoverlevering)
[Wutan]
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin: ‘Alda gautr’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Alföðr’ = ‘Alfaðir’ (Germ.) (god)
[Alfǫðr, Alfodr,
Alfadir]
Wodan: Odin: ‘Ari’ (2) (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Arnhöfði’ (Germ.) (god)
[Arnhǫfði, Arnhofdi]
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Atriðr
Báleygr
Bileygr
Björn
Blindr inn bölvísi
Bolvisus
Bölverkr
Farmatýr
farmr Gunnlaðar arma
Gagnráðr
Galdrs föður
Gálga farmr
Gálga valdr
Gauta spjalli
Gauta týr
Gautr
Geiguðr
Geirlöðnir
Gestr
Gestiblindus
Gestumblindi
Ginnarr
Gizurr
Grímnir
Grímr
Hangaguð
Hangatýr
Hangi
Haptaguð
Hárbarðr
Hárr
Herföðr
Herjann
Hjarrandi
Hnikarr
Hnikars
Hnikuðr
Höttr
Hrafnáss
Hrjótr
Hróptr rögna
Hróptatýr
Hróptr
Hrópts

Wodan: Odin: ‘Atriðr’ (Germ.) (god)
[Atridr]
Wodan: Odin: ‘Báleygr’ (Germ.) (god)
[Baleygr]
Wodan: Odin: ‘Bileygr’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Björn’ (3) (Germ.) (god)
[Bjǫrn, Bjorn]
Wodan: Odin: ‘Blindr inn bölvísi’ = lat. (Saxo) ‘Bolvisus luminibus
captus’ (Germ.) (held-god)
[Blindr inn bǫlvísi, Blindr inn bolvisi]
Wodan: Odin: ‘Blindr inn bölvísi’ = lat. (Saxo) ‘Bolvisus luminibus
captus’ (Germ.) (held-god)
[Blindr inn bǫlvísi, Blindr inn bolvisi]
Wodan: Odin: ‘Bölverkr’ (Germ.) (god)
[Bǫlverkr, Bolverkr]
Wodan: Odin: ‘Farmatýr’ (kenning) (Germ.) (god)
[Farmatyr]
Wodan: Odin: ‘Farmr Gunnlaðar arma’ (kenning) Germ.) (god)
[Farmr Gunnladar arma, Farmr arma Gunnlaðar,
Farmr arma Gunnladar]
Wodan: Odin: ‘Gagnráðr’ (Germ.) (god)
[Gagnradr]
Wodan: Odin: ‘Galdrs föður’ (kenning) (Germ.) (god)
[Galdrs fǫður, Galdrs fodur]
Wodan: Odin: ‘Gálga farmr’ (kenning) (Germ.) (god) [Galga farmr]
Wodan: Odin: ‘Gálga valdr’ (kenning) (Germ.) (god) [Galga valdr]
Wodan: Odin: ‘Gauta spjalli’ (kenning) (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Gauta týr’ (kenning) (Germ.) (god)
[Gauta tyr]
Wodan: Odin: ‘Gautr’ (kenning) (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Geiguðr’ (Germ.) (god)
[Geigudr]
Wodan: Odin: ‘Geirlöðnir’ (Germ.) (god)
[Geirlǫðnir, Geirlodnir]
Wodan: Odin: ‘Gestr’(Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Gestumblindi’ = lat. (Saxo) ‘Gestiblindus’ (Germ.)
(held-god)
Wodan: Odin: ‘Gestumblindi’ = lat. (Saxo) ‘Gestiblindus’ (Germ.)
(held-god)
Wodan: Odin: ‘Ginnarr’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Gizurr’ (Germ.) (held-god)
Wodan: Odin: ‘Grímnir’ (Germ.) (god)
[Grimnir]
Wodan: Odin: ‘Grímr’ (2) (Germ.) (god)
[Grimr]
Wodan: Odin: ‘Hangaguð’ (Germ.) (god)
[Hangagud]
Wodan: Odin: ‘Hangatýr’ (Germ.) (god)
[Hangatyr]
Wodan: Odin: ‘Hangi’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Haptaguð’ (Germ.) (god)
[Haptagud]
Wodan: Odin: ‘Hárbarðr’(Germ.) (god)
[Harbardr]
Wodan: Odin: ‘Hárr’ (Germ.) (god)
[Harr]
Wodan: Odin: ‘Herföðr’ (Germ.) (god)
[Herfǫðr, Herfodr]
Wodan: Odin: ‘Herjann’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Hjarrandi’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Hnikarr’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Hnikarr’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Hnikuðr’ (Germ.) (god)
[Hnikudr]
Wodan: Odin: ‘Höttr’ (2) (Germ.) (god)
[Hǫttr, Hottr]
Wodan: Odin: ‘Hrafnáss’ (kenning) (Germ.) (god)
[Hrafnass]
Wodan: Odin: ‘Hrjótr’ (Germ.) (god)
[Hrjotr]
Wodan: Odin: ‘Hróptr rögna’ (kenning) (Germ.)
[Hróptr rǫgna,
Hroptr rogna]
Wodan: Odin: ‘Hróptr’ = ‘Hróptatýr’ = lat. (Saxo) Rostarus =
Rosterus (Germ.) (god)
[Hroptr, Hroptatyr]
Wodan: Odin: ‘Hróptr’ = ‘Hróptatýr’ = lat. (Saxo) Rostarus =
Rosterus (Germ.) (god)
[Hroptr, Hroptatyr]
Wodan: Odin: ‘Hróptr’ = ‘Hróptatýr’ = lat. (Saxo) Rostarus =
Rosterus (Germ.) (god)
[Hroptr, Hroptatyr]
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Rostarus
Rosterus
Hrosshársgrani
Jafnhárr
Jalfaðr
Jölfuðr
Jálkr
Jólfr
Jólnir
Jörmuni
Jörmunr
karl af bergi
Kjalarr
Ófnir
Ólgr
Ómi
Örn [voorafgegaan door een spatie]
Rani [voorafgegaan door een spatie]
Rauðgrani
Rögnir
Síðgrani
Sigmundr
Sleipnir (god)
Sváfnir
Sveigðir
Sviðrir
Sviðuðr
Svipall
Svipdagr blindi
Svipdagr
Svölnir
þrasarr
þriði
þriggi
þrór
þróttr
þundr
þunnr
Tvíblindi
Váfuðr
vagna rúni
Vegtamr
Viðhrímnir
Viðrir
Viðurr
Viðurs
Yggjar

Wodan: Odin: ‘Hróptr’ = ‘Hróptatýr’ = lat. (Saxo) Rostarus =
Rosterus (Germ.) (god)
[Hroptr, Hroptatyr]
Wodan: Odin: ‘Hróptr’ = ‘Hróptatýr’ = lat. (Saxo) Rostarus =
Rosterus (Germ.) (god)
[Hroptr, Hroptatyr]
Wodan: Odin: ‘Hrosshársgrani’ (Germ.) (god)
[Hrossharsgrani]
Wodan: Odin: ‘Jafnhárr’ (Germ.) (god)
[Jafnharr]
Wodan: Odin: ‘Jalfaðr’ (2) = ‘Jölfuðr’ (Germ.) (god)
[Jalfadr,
Jǫlfuðr, Jolfudr]
Wodan: Odin: ‘Jalfaðr’ = ‘Jölfuðr’ (Germ.) (god) [Jalfadr, J ǫlfuðr,
Jolfudr]
Wodan: Odin: ‘Jálkr’ (Germ.) (god)
[Jalkr]
Wodan: Odin: ‘Jólfr’ (Germ.) (god)
[Jolfr]
Wodan: Odin: ‘Jólnir’ (Germ.) (god)
[Jolnir]
Wodan: Odin: ‘Jörmuni’ = ‘Jörmunr’ (Germ.) (god)
[J ǫrmuni,
Jormuni, Jǫrmunr, Jormunr]
Wodan: Odin: ‘Jörmuni’ = ‘Jörmunr’ (Germ.) (god)
[J ǫrmuni,
Jormuni, Jǫrmunr, Jormunr]
Wodan: Odin: ‘Karl af bergi’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Kjalarr’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Ófnir’ (Germ.) (god)
[Ofnir]
Wodan: Odin: ‘Ólgr’ = ‘Olgr’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Ómi’ (Germ.) (god)
[Omi]
Wodan: Odin: ‘Örn’ (Germ.) (god)
[Ǫrn, Orn]
Wodan: Odin: ‘Rani’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Rauðgrani’ (Germ.) (god)
[Raudgrani]
Wodan: Odin: ‘Rögnir’ (Germ.) (god)
[Rǫgnir, Rognir]
Wodan: Odin: ‘Síðgrani’ (Germ.) (god)
[Sidgrani]
Wodan: Odin: ‘Sigmundr’ (3) (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Sleipnir’ (2) (De Vries) (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Sváfnir’ (Germ.) (god)
[Svafnir]
Wodan: Odin: ‘Sveigðir’ (Germ.) (god)
[Sveigdir]
Wodan: Odin: ‘Sviðrir’ (Germ.) (god)
[Svidrir]
Wodan: Odin: ‘Sviðuðr’ (Germ.) (god)
[Svidudr]
Wodan: Odin: ‘Svipall’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Svipdagr (2) blindi’ (Germ.) (held-god)
[Svipdagr blindi]
Wodan: Odin: ‘Svipdagr (2) blindi’ (Germ.) (held-god)
[Svipdagr blindi]
Wodan: Odin: ‘Svölnir’ (Germ.) (god)
[Svǫlnir, Svolnir]
Wodan: Odin: ‘þrasarr’ (Germ.) (god)
[Thrasarr]
Wodan: Odin: ‘þriði’ (Germ.) (god)
[Thridi]
Wodan: Odin: ‘þriggi’ (Germ.) (god)
[Thriggi]
Wodan: Odin: ‘þrór’ (2) (Germ.) (god)
[Thror]
Wodan: Odin: ‘þróttr’ (Germ.) (god)
[Throttr]
Wodan: Odin: ‘þundr’ (Germ.) (god)
[Thundr]
Wodan: Odin: ‘þunnr’ (Germ.) (god)
[Thunnr]
Wodan: Odin: ‘Tvíblindi’ (Germ.) (god)
[Tviblindi]
Wodan: Odin: ‘Váfuðr’ (Germ.) (god)
[Vafudr]
Wodan: Odin: ‘Vagna rúni’ (kenning) (Germ.) (god)
[Vagna runi]
Wodan: Odin: ‘Vegtamr’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Viðrímnir’ = i.e. ‘Viðhrímnir’ (Germ.) (god)
[Vidrimnir, Vidhrimnir]
Wodan: Odin: ‘Viðrir’ (Germ.) (god)
[Vidrir]
Wodan: Odin: ‘Viðurr’ (Germ.) (god)
[Vidurr]
Wodan: Odin: ‘Viðurr’ (Germ.) (god)
[Vidurr]
Wodan: Odin: ‘Yggr’ (Germ.) (god)
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Yggr
Yggs
Othinus
Uþin
Godesberg
Wodansberg
Wednesbury

Wodnesfeld
Wodnesleie
Vonsmose (Wonsmos, Odhensmose, 1417)
Bolþórs
Zagreus
Zeus
Zeus τριτος
Noach

Zweden
zw.
Zuid-Zweden
Zuid-Zweedse

Wodan: Odin: ‘Yggr’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: ‘Yggr’ (Germ.) (god)
Wodan: Odin: Othinus (Saxo) (Germ.) (held-god)
Wodan: Odin: Uþin (runeninscr.) (Germ.) (god)
[Uthin]
Wodanes berg = Godesberg = Guodenesberg (8e eeuw) =
Vuodenesberg (947) (vgl. Tara-Kim Kritsch 2019) (Du.) (berg,
locatie van het huidige kasteel Godesburg, Bad Godesberg, Bonn)
Wodanes berg = Godesberg = Guodenesberg (8e eeuw) =
Vuodenesberg (947) (vgl. Tara-Kim Kritsch 2019) (Du.) (berg,
locatie van het huidige kasteel Godesburg, Bad Godesberg, Bonn)
Wodensbyri (1004; P. Hanks 2002) = Wadnesberie (DB, anno 1086)
= Wodnesberia (1166) = Wednesbiri (1227) = mod. Wednesbury
(Eng.) (topogr., tNWv Birmingham en tZOv Wolverhampton, West
Midlands (county), West-Midlands)
Wodnesfeld (985; Horovitz 2003) = mod. Wednesfield (Eng.)
(topogr., tNOv Wolverhampton (centrum), West Midlands
(county), West-Midlands)
Wodnesleie (DB 1167) = mod. Wensley (Eng.) (topogr., tZWv
Chesterfield en tNWv Matlock, Derbyshire, Oost-Midlands)
Wonsmos = Odhensmose (1417)= mod. Vonsmose (De.) (huisloc.,
tWv Nørre Vilstrup (tZv Haderslev (stad), Haderslev Kommune, ZJutland, Zuid-Denemarken)
Ymir: ‘Bölþorn’ = ‘Bölþórr’ (Germ.) (reus)
[Bǫlþorn, Bolthorn,
Bǫlþórr, Bolþor, Bolthorr]
Zagreus (Ζαγρευς) = (de ‘eerste’) Dionysus (1) (latere ident.) (Gr.)
(oorspr. god van de onderwereld)
Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god)
Zeus (1): ‘Tritos’ (Τριτος), ~ (Gr.) (god) [Zeus Tritos, Ζευς Τριτος]
Ziusudra: Noach = hebr. Nōaḥ = gr. Νωε = syr. aram. Nukh = arab.
Nūḥ (NW-Sem.-Isr.) (bijb. fig.) (koning-aartsvader)
[Noah, Noë,
Nuh]
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
Zweden, ZuidZweden, Zuid-
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2. Index van categorieën en termen
dalen [voorafgegaan door een spatie]
Surts sökkdölum
Steengroeve
heuvel
berg [+ spatie]
berg,
berg)
bergen [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
bergen:
Bergen en
bergi
Bergen en grafheuvels
Verering op een berg
koning vanaf zijn skjálf (of heuvel)
berg bewaken door Gunnlöð
berg, glijdt als slang
berg na elkaar verteld
berg en Odins vlucht
berg rooft
Hnitbjarga
Salhaugum
goud
vloeistof
bronnen
bron zegt
bron van het
oorspronkelijk
mede is uit Óðrœrir geschapen
IE wortels van de mythe van Odins
oorsprong van het Semnonische volk
basis van het weerwolfgeloof vormen
ontstaan van Mada
Oorsprong van Odins diernamen
smid
auteurs
uitgestoten misdadiger
uitgestotene
verbannene
verstotene
Recke
vargr
dichter
skald
dieven
knechten

Aardformatie: dal
Aardformatie: dal: term: dalar, Surts sökk- (‘de diepe dalen van
Surt’) (kenning voor de onderwereld) (Germ.)
Aardformatie: mijn
Aardhoogte
Aardhoogte: berg
Aardhoogte: berg
Aardhoogte: berg
Aardhoogte: berg
Aardhoogte: berg
Aardhoogte: berg
Aardhoogte: berg
Aardhoogte: berg, heilige
Aardhoogte: berg, heilige: godenberg (aan een godheid gewijde
berg)
Aardhoogte: berg, koningsAardhoogte: berg, wereld-: ‘Hnitbjörg’ = ‘Klaprotsen’, berg van
Suttungr (Germ.)
Aardhoogte: berg, wereld-: ‘Hnitbjörg’ = ‘Klaprotsen’, berg van
Suttungr (Germ.)
Aardhoogte: berg, wereld-: ‘Hnitbjörg’ = ‘Klaprotsen’, berg van
Suttungr (Germ.)
Aardhoogte: berg, wereld-: ‘Hnitbjörg’ = ‘Klaprotsen’, berg van
Suttungr (Germ.)
Aardhoogte: berg, wereld-: ‘Hnitbjörg’ = ‘Klaprotsen’, berg van
Suttungr (Germ.)
Aardhoogte: berg, wereld-: ‘Hnitbjörg’ = ‘Klaprotsen’, berg van
Suttungr (Germ.)
Aardhoogte: þulr-hoogte (Germ.)
Aardmaterie: goud(en)
Aardmaterie: vloeistof
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong van de mede
Begin: oorsprong van de mythe van Odins verwerving van de mede
(Germ.)
Begin: oorsprong van de Semnonen
Begin: oorsprong van de voorstelling van de weerwolf
Begin: oorsprong van Mada (Ind.)
Begin: oorsprong van Odins diernamen (Germ.)
Beroep en functie: ambachtsman: smid
Beroep en functie: auteur
Beroep en functie: balling
Beroep en functie: balling
Beroep en functie: balling
Beroep en functie: balling
Beroep en functie: balling: term: Recke (oorspr.) (Germ.)
Beroep en functie: balling: term: vargr (Germ.)
Beroep en functie: dichter (hofdichter)
Beroep en functie: dichter: term: skáld (Germ.)
Beroep en functie: dief, rover
Beroep en functie: dienaar (knecht)
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dienares
dienstmaagd
moordenaars
drakendodermotief
Viðurr
Viðurs
völva
functie
rol [+ spatie]
werkingsgebied
gast [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
krijgsgevangenen
schenker van rijkdom
Odins boden
Afgezanten
Jager
boerenbevolking
misdadiger
opvoeder
reiziger
voorbijgangers
rati [+ spatie]
offeraar
dedicanten
vereerders
profeet
wijsheidsverkondiger
kavi (‘die magische kennis bezit’)
þulr
völva
ruiter
schenker van de goden
bezweerder
Hróptr
hróptr rögna
hij verwanten tegen elkaar ophitst
de tot de strijd ophitsende
Stokers
Bölverkr
hnikarr
hnikuðr
krijger
soldaten
einherjar
leraar
vagna rúni
spjalli
Gauta spjalli
wreker
zondaren

Beroep
Beroep
Beroep
Beroep
Beroep
Beroep
Beroep
Beroep
Beroep
Beroep
Beroep

en functie: dienares
en functie: dienares
en functie: doder
en functie: doder, draken-, slangen- of demonenen functie: doder: viðurr (Germ.)
en functie: doder: viðurr (Germ.)
en functie: drager van de staf: term: völva (fem.) (Germ.)
en functie: functie
en functie: functie
en functie: functie
en functie: gast

Beroep en functie: gevangene
Beroep en functie: gever
Beroep en functie: intermediair, dierlijke: middelaar
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar
Beroep en functie: jager (jaagster)
Beroep en functie: landbouwer (boer, planter)
Beroep en functie: misdadiger
Beroep en functie: opvoeder
Beroep en functie: reiziger
Beroep en functie: reiziger
Beroep en functie: reiziger: term: rati (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder
Beroep en functie: rel. persoon: ziener
Beroep en functie: rel. persoon: ziener (wijze, waarzegger)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: kavi (Ind.), kāvya
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: þulr (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: völva (Germ.)
Beroep en functie: ruiter
Beroep en functie: schenker (van drank)
Beroep en functie: spreker: bezweerder
Beroep en functie: spreker: bezweerder: term: hróptr (i.e. Odin)
(Germ.)
Beroep en functie: spreker: bezweerder: term: hróptr rögna
(‘bezweerder der machten’) (i.e. Odin) (Germ.)
Beroep en functie: stoker (ophitser, intrigant)
Beroep en functie: stoker (ophitser, intrigant)
Beroep en functie: stoker (ophitser, intrigant)
Beroep en functie: stoker: term: bölverkr (Germ.)
Beroep en functie: stoker: term: hnikarr, hnikuðr (Germ.)
Beroep en functie: stoker: term: hnikarr, hnikuðr (Germ.)
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder: term: einheri (pl. einherjar) (‘grote
strijder’) (groep geesten) (Germ.)
Beroep en functie: studie: meester (leraar)
Beroep en functie: vriend: term: rúni, vagna (‘vriend van de
wagens’) (kenning voor Odin) (Germ.)
Beroep en functie: vriend: term: spjalli (Germ.)
Beroep en functie: vriend: term: spjalli, Gauta (‘vriend der
Gauten’) (kenning voor ‘Odin’) (Germ.)
Beroep en functie: wreker
Beroep en functie: zondaar
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bezitter van de bron
bezitter van de ring Draupnir
magische kennis bezit
rooft
steel
eten steelt
gestolen goed
Viðurs þýfi
geschonken
Hermóðr terug
compensatie
zoengeld
onderpand
die wijsheid en dichtergave schenkt
verleent Hróptatýr hyggja (‘verstand’)
leven kan schenken
Schenking van liefde
Schenker van rijkdom
Grímnis gjöf
Schenking van liefde en vertrouwen
schenkt Śrutāyudha een knots
schenken van de overwinning
zege zou verlenen
oorlogsgeluk te verlenen
uitleent
door hem te verdelen over
verdeeld
verdeling
Verlies van individualiteit
aanvaard
ontvangen
dichtergave ontvangt
zege te verwerven
offer in genade
vondst der runen
runen die hij schreeuwend
runenkennis te verwerven
verwerft wijsheid
verwerving van de runen
verwerving van de runenwijsheid
verwerving van geestelijke
verwerving van kosmisch inzicht
vindt de runen in de vloeistof die van
dichtermede waardoor hij de dichtergave
mede die Odin uit de berg rooft
mede te stelen
Odin de mede tracht te verkrijgen
Odin na de diefstal van de mede
ontvoert in de gedaante van een arend

Bezit en roof: bezit van de bron
Bezit en roof: bezit van de ring
Bezit en roof: bezit van kennis
Bezit en roof: diefstal (roof)
Bezit en roof: diefstal (roof)
Bezit en roof: diefstal van het eten
Bezit en roof: diefstal: gestolen goed
Bezit en roof: diefstal: gestolen goed: term: þýfi, Viðurs (‘Viðurs
(‘Doder’, nl. Odin) gestolen goed’) (kenning voor poëzie) (Germ.)
Bezit en roof: gave
Bezit en roof: gave, terugBezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling: onderpand
Bezit en roof: gave: kennis (inzicht, wijsheid)
Bezit en roof: gave: kennis (inzicht, wijsheid)
Bezit en roof: gave: leven
Bezit en roof: gave: liefde
Bezit en roof: gave: rijkdom
Bezit en roof: gave: term: gjöf, Grimnis (‘Grímnirs (= Odins)
gave’) (kenning voor ‘dichtermede’) (Germ.)
Bezit en roof: gave: vertrouwen
Bezit en roof: gave: wapen
Bezit en roof: gave: zege
Bezit en roof: gave: zege
Bezit en roof: gave: zege
Bezit en roof: uitlenen
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verdeling
Bezit en roof: verlies van individualiteit
Bezit en roof: verwerving
Bezit en roof: verwerving
Bezit en roof: verwerving van de dichtergave
Bezit en roof: verwerving van de overwinning
Bezit en roof: verwerving van het offer
Bezit en roof: verwerving van kennis (wijsheid)
Bezit en roof: verwerving van kennis (wijsheid)
Bezit en roof: verwerving van kennis (wijsheid)
Bezit en roof: verwerving van kennis (wijsheid)
Bezit en roof: verwerving van kennis (wijsheid)
Bezit en roof: verwerving van kennis (wijsheid)
Bezit en roof: verwerving van kennis (wijsheid)
Bezit en roof: verwerving van kennis (wijsheid)
Bezit en roof: verwerving van kennis (wijsheid)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
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rooft in de gedaante van een arend of
skaldenmede, d.i. de poëzie, verworven
steelt de mede
verwerving van de dichtermede
mythe van Odins verwerving van de
verwerving van de mede is een IE
symbool van de verwerving van
verwerving van tapas
buit;
handel [+ spatie]
handels
ontvoert
geweigerd
weigert
abrenuntiatio
bloed
dreyri
bomen
berk
wereldboom
Yggdrasil
boot
Skiðblaðnir
Wansdyke (< Wodnes dic)

Ásgarðr
boerenhoeven
boerenwoning
Jómsburg
dorp
huis [voorafgegaan door een spatie]
klooster
Corvey
klooster van Gudhem
Castra Vetera
wachttoren
venster
gestalte
ontleend
belang
trad Odin meer op de voorgrond
vooraanstaande

Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid: verwerving van de
mede (IE cyclus van de onsterfelijkheidsdrank)
Bezit en roof: verwerving van rijkdom
Bezit en roof: verwerving van tapas (Ind.)
Bezit en roof: verwerving: buit
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bezit en roof: weigering: term: abrenuntiatio (afwijzing van de
oude goden) (L/R)
Bloed
Bloed: term: dreyri (Germ.)
Boom
Boom: berk
Boom: wereldboom
Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’ (Germ.)
Boot
Boot: ‘Skíðblaðnir’ (Germ.)
Bouwwerk: afscheiding: muur, grens-: ‘Wodnes dic’ (903) = mod.
‘Wansdyke’ (Eng.) (westelijk deel tZv de lijn Bristol - Bath;
oostelijk deel tZv de lijn Calne - Avebury - Marlborough; ZOEngeland)
Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Ás- (‘rijk der Asen’) (wereld
der goden) (Germ.)
Bouwwerk: boerderij (hoeve)
Bouwwerk: boerderij (hoeve)
Bouwwerk: burcht: ‘Jómsborg’ = ‘Jomsburg’ (Polen) (wrsch. bij
Wolin aan het Oderhaf uiterste NWv Polen, pow. Kamieński, WestPommeren = Województwo)
Bouwwerk: dorp
Bouwwerk: huis
Bouwwerk: klooster
Bouwwerk: klooster: ‘Corbeia Nova’ = (later) ‘Corveghe’ (e.var.) =
mod. ‘Corvey’ (Du.) (in Höxter, kr. Höxter, Noordrijn-Westfalen)
Bouwwerk: klooster: Gudhem, nonnenklooster te (Zw.)
Bouwwerk: legerkamp: ‘Vetera’ = ‘Vetera Castra’ = ‘Castra
Vetera’ (Du.) (op de Fürstenberg bij Xanten)
Bouwwerk: toren, wachtBouwwerk: venster
Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen (gestalte, figuur)
(alg.)
Cultureel aspect: acculturatie (overnemen van vreemde
cultuurelementen, ontlening)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
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volkstraditie
invloed
motief
ontwikkeling
primitief
primitieve
traditie
traditionele
immigratie
verbreiding
verspreiding
neergang van het heidendom
in verval raakt
wegvallende
cultische
cultus
vereerde
vereren
dodencultus
pre-Vedische cultus
Verering op een berg
Wateren:
Mars-verering
aistan
vruchtbaarheidscultus
vegetatieve karakter
agrarische cultus
vereerden Wodan-Odin
cultus van Wodan
‘Vodano’ of Mercurius
verering van Wodan
Wodan-cultus
Wodan-Odin-cultus
Wodan-verering
Wotan of Godan wordt door de Germanen
cultus van de mitraïsche Odin
cultus van Odin
Odin die door de
Odins verering
Odin-verering
verering van Odin
verering van Wodan-Odin
Wodan-Odin-cultus
aaseter
beer [voorafgegaan door een spatie]
Beer (
beren
chtonisch dier
bok
bok.
Odins dieren
teef
rat,
rotta

Cultureel aspect: folklore (het geheel van zeden, gebruiken,
overlevering en bijgeloof van het gewone volk)
Cultureel aspect: invloed
Cultureel aspect: motief (alg.)
Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie)
Cultureel aspect: primitiviteit
Cultureel aspect: primitiviteit
Cultureel aspect: traditionalisme (traditie)
Cultureel aspect: traditionalisme (traditie)
Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding)
Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding)
Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding)
Cultureel aspect: verval (desintegratie, degeneratie)
Cultureel aspect: verval, cultureel (desintegratie, degeneratie,
neergang)
Cultureel aspect: verval, cultureel (desintegratie, degeneratie,
neergang)
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: geogr./rel.: pre-Vedische, ~ (Ind.)
Cultus: loc.: berg (heuvel), ~ op een
Cultus: loc.: water
Cultus: Mars (2)-cultus (Germ.)
Cultus: term: aistan (Germ.)
Cultus: vruchtbaarheidscultus
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus
Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: landbouwcultus
Cultus: Wodan-cultus (alg.) (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.)
Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.)
Dier: aaseter
Dier: beer
Dier: beer
Dier: beer
Dier: chtonisch ~ (aarddier)
Dier: geit: bok (= geitenbok)
Dier: geit: bok van Mercurius (1) (L/R)
Dier: heilig ~
Dier: hond: teef
Dier: rat
Dier: rat: term: rotta (Germ.)

De Oud-Germaanse religie

schildpad
schildpad
wolf
wolven
vargr
evernaam
everzwijn
everzwijn van Freyr
dodenrijk
Niflhel
Surts sökkdölum
onderwereld
doden [in samenstelling]
gehangene
Gálga farmr (‘galgenvracht’, skald.)
Hanga
Hangi
dode helden
dode krijgers
gestorven krijgers
gevallen krijger
gevallenen
náði val
val naar þundr
val vito
lijk [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
lijkvogel
dode
dood
gestorven
gevallen
ondergang van de held
sterven
strodood
baart
geboren
voortbrenging van de vrucht
uit drakentanden gegroeide
gedijen
groei
gróðr
þróask
þrór
natuurnamen
natuurtermen
leven van de einherjar
doden van
doden Kvasir
doden ze
doden,
doden.
doden om

Dier: schildpad
Dier: schildpad van Mercurius (1) (L/R)
Dier: wolf
Dier: wolf
Dier: wolf: term: vargr (Germ.)
Dier: zwijn (varken, ever)
Dier: zwijn (varken, ever)
Dier: zwijn van Freyr (Germ.)
Dodenrijk
Dodenrijk: ‘Niflhel’ (Germ.)
Dodenrijk: ‘Surts sökkdalar’ (kenning) (Germ.)
Dodenrijk: loc.: onderwereld
Dood en leven: afgestorvene
Dood en leven: afgestorvene: gehangene
Dood en leven: afgestorvene: gehangene: term: ‘Gálgafarmr’
(kenning voor ‘Odin’) (Germ.)
Dood en leven: afgestorvene: gehangene: term: hangi (tevens
kenning voor ‘Odin’) (Germ.)
Dood en leven: afgestorvene: gehangene: term: hangi (tevens
kenning voor ‘Odin’) (Germ.)
Dood en leven: afgestorvene: gesneuvelde
Dood en leven: afgestorvene: gesneuvelde
Dood en leven: afgestorvene: gesneuvelde
Dood en leven: afgestorvene: gesneuvelde
Dood en leven: afgestorvene: gesneuvelde
Dood en leven: afgestorvene: gesneuvelde: term: valr (Germ.)
Dood en leven: afgestorvene: gesneuvelde: term: valr (Germ.)
Dood en leven: afgestorvene: gesneuvelde: term: valr (Germ.)
Dood en leven: afgestorvene: lijk
Dood en leven: afgestorvene: lijk
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood: strodood
Dood en leven: geboorte (baren, bevalling)
Dood en leven: geboorte (baren, bevalling)
Dood en leven: geboorte (baren, bevalling)
Dood en leven: geboorte: aardgeboorte
Dood en leven: groei
Dood en leven: groei
Dood en leven: groei: term: gróðr (Germ.)
Dood en leven: groei: term: þróask (vb.) (Germ.)
Dood en leven: groei: term: þrór (nom. ag.) (tevens naam van
Odin en een zwijn) (Germ.)
Dood en leven: leven der aarde (natuur)
Dood en leven: leven der aarde (natuur)
Dood en leven: leven van de afgestorvene
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
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doodt
gedood
slachting
vernietiging van de rijke buit
doorboring met speer
laat zich doodsteken
zodat deze in negen stukken
vermoorden
hoofd afhakt
Ophangen
ophangen van de overwonnenen
ophanging
Verbranding
zodat hij in zee verdrinkt
wurger
vargr
cultusdrama als nabootsing van
verbeelding van de dodengeesten
spel [voorafgegaan door een spatie]
Staffan stalledreng
komisch motief
drie
Derde
Thraētaona
þriði
Thrita
Trita
τριτος
eden;
eed [voorafgegaan door een spatie]
gelofte
huwelijksgelofte
bij een doorboorde steen
gericht aan Wodden of Odin
één
overeenstemt
stemt overeen met
geïdentificeerd
identificatie
identificeerden
identiek
identiteit
afzonderlijk in.
individualiteit
persoon
contact
verbinding met het bovennatuurlijke
verenigt
bier
drank
drank der verzoening
Són
roesdrank
roesmiddelen
Óðrœrir

Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging van heil (rijkdom e.d.)
Dood en leven: vernietiging: door de speer
Dood en leven: vernietiging: door de speer
Dood en leven: vernietiging: door magie
Dood en leven: vernietiging: moord (doodslag)
Dood en leven: vernietiging: onthoofding
Dood en leven: vernietiging: ophanging
Dood en leven: vernietiging: ophanging
Dood en leven: vernietiging: ophanging
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: wurgen (wurger)
Dood en leven: vernietiging: wurgen: term: vargr (nom. ag.)
(oorspr.) (Germ.)
Drama: cultusdrama: uitbeelding van een geestenleger
Drama: cultusdrama: uitbeelding van een geestenleger
Drama: spel (spelen)
Drama: spel: Staffan stalledreng (Germ.)
Drama: vermaak (amusement, komisch motief)
Drie
Drie: derde
Drie: derde: term: thraētaona (god) (Ir.)
Drie: derde: term: þriði (god) (Germ.)
Drie: derde: term: thrita (god) (Ir.)
Drie: derde: term: trita (god) (Ind.)
Drie: derde: term: τριτος (god) (Gr.)
Eed
Eed
Eed
Eed: huwelijksgelofte
Eed: object: doorboorde steen, ~ op de
Eed: vorm: aanroeping van de goden als getuigen: Wodden of Odin
(Germ.)
Eén
Eén: harmonie (overeenstemming)
Eén: harmonie (overeenstemming)
Eén: identificatie
Eén: identificatie
Eén: identificatie
Eén: identiteit
Eén: identiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap)
Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap)
Eén: vereniging
Eten en drinken: bier
Eten en drinken: drank
Eten en drinken: drank der verzoening
Eten en drinken: drank der verzoening: ‘Són’ (Germ.)
Eten en drinken: drank, roesopwekkende (en narcotica)
Eten en drinken: drank, roesopwekkende (en narcotica)
Eten en drinken: drank, roesopwekkende: ‘Óðrœrir’ (Germ.)
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kvas [+ spatie]
kvase
Bessendrank
bloed drinken
Bloed:
Kvasis dreyri
Speekseldrank
drinken
drinkt
dronk
Yggs full
drink- of offergelag
sveitardrykkja
sylgr
sylgs
sylgr Surts ættar
verslonden
honing
mede [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
mede, [voorafgegaan door een spatie]
mede. [voorafgegaan door een spatie]
(mede)
medemededrank
medemythen
medemotief
Offerdrank
skaldenmede
dichtermede
Óðrœrir
Són
granstraumar Grímnis
Grímnis gjöf
Hnitbjarga lögr
sylgr Surts ættar
mjöðr
haoma
Kvasi
soma
tafns

Eten en drinken: drank, roesopwekkende: term: kvas (Slav.)
Eten en drinken: drank, roesopwekkende: term: kvase (Germ.)
Eten en drinken: drank, roesopwekkende: term: kvasir (Germ.)
Eten en drinken: drank: bloed
Eten en drinken: drank: bloed
Eten en drinken: drank: bloed: term: kvasir = Kvasis dreyri
(‘Kvasirs bloed’) (Germ.)
Eten en drinken: drank: speeksel
Eten en drinken: dronk (drinken, drenken)
Eten en drinken: dronk (drinken, drenken)
Eten en drinken: dronk (drinken, drenken)
Eten en drinken: dronk, offer-: term: full, Yggs (‘Yggs dronk’)
(kenning voor poëzie) (Germ.)
Eten en drinken: dronk: drinkgelag, cultisch
Eten en drinken: dronk: drinkgelag, cultisch: term: sveitardrykkja
(Germ.)
Eten en drinken: dronk: term: sylgr (Germ.)
Eten en drinken: dronk: term: sylgr (Germ.)
Eten en drinken: dronk: term: sylgr Surts ættar (‘dronk van Surts
geslacht’) (kenning voor dichtermede) (Germ.)
Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden)
Eten en drinken: honing (honingdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn, nectar,
godendrank, offerdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn, nectar,
godendrank, offerdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn, nectar,
godendrank, offerdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn, nectar,
godendrank, offerdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn, nectar,
godendrank, offerdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn, nectar,
godendrank, offerdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn, nectar,
godendrank, offerdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn, nectar,
godendrank, offerdrank)
Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn, nectar,
godendrank, offerdrank)
Eten en drinken: mede: mede, dichter- (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter- (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter-: ‘Óðrœrir’ (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter-: ‘Són’ (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter-: term: ‘granstraumar
Grímnis’ (‘de baardstromen van Grímnir’) (kenning) (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter-: term: ‘Grímnis gjöf’
(‘Grímnirs (= Odins) gave’) (kenning) (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter-: term: ‘Hnitbjarga lögr’
(‘zee van de Klaprotsen’) (kenning) (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter-: term: ‘Sylgr Surts ættar’
(‘dronk van Surts geslacht’) (kenning) (Germ.)
Eten en drinken: mede: mede, dichter-: term: mjöðr (Germ.)
Eten en drinken: mede: term: haoma (Ir.)
Eten en drinken: mede: term: kvasir (Germ.)
Eten en drinken: mede: term: soma (adj. saumya) (Ind.)
Eten en drinken: mede: term: tafn (Germ.)
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eten steelt
voedsel
oorlogsaas
val vito
voederen
kjala [+ spatie]
gebod van eerlijke verdeling van de buit
gebod van nooit een gevecht uit de weg
beschuldigd
beschuldigt
boosaardige
kwaadaardigheid
bölvísi
Bolvisus
illúðigr
boetedoening
verbannen
verstoten
wrekersmotief
wraaktocht
verbiedt de gemeenschappelijke offers
verbod op het huwelijk
verbod op het ongeoorloofd
verbod op onderlinge strijd
verbod op verblijf van langer dan drie
verbod op vlucht
taboe
gelijkheid
stamden af van Wodan
stamt ‘ex genere Gausus’
broer
dochter
mær
koningsgeslacht
Amaliërs
Skilfingen
Ylfingen
Ulltuna- en Vendelgraven
sibbe
Genealogie van Suttungr
kind
pasgeboren vrucht
pleegzonen
óskasynir
stamvader
vader
Alvader
Alföðr
Galdrs föður ‘vader van de toverspreuk’
verwante volkeren
verwanten

Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Eten en drinken: voedsel: aas
Eten en drinken: voedsel: aas: term: ‘valr’ (‘gesneuvelde’, poët.)
(Germ.)
Eten en drinken: voedselvoorziening
Eten en drinken: voedselvoorziening: term: kjala (Germ.)
Ethiek: gebod van eerlijke verdeling van de buit
Ethiek: gebod van nooit een gevecht uit de weg te gaan, zelfs niet
tegen veel tegenstanders
Ethiek: oordeel: beschuldiging
Ethiek: oordeel: beschuldiging
Ethiek: slechtheid
Ethiek: slechtheid
Ethiek: slechtheid: term: bölvíss (adj.) (Germ.)
Ethiek: slechtheid: term: bölvíss (adj.) (Germ.)
Ethiek: slechtheid: term: illúðigr (adj.) (Germ.)
Ethiek: straf
Ethiek: straf: verbanning
Ethiek: straf: verbanning
Ethiek: straf: wraak
Ethiek: straf: wraak (vergelding, bloedwraak)
Ethiek: verbod op gemeenschappelijke offers
Ethiek: verbod op het huwelijk
Ethiek: verbod op het ongeoorloofd binnenbrengen van goederen
Ethiek: verbod op onderlinge strijd
Ethiek: verbod op verblijf van langer dan drie nachten buiten de
Jómsborg
Ethiek: verbod op vlucht
Ethiek: verbod: taboe
Ethiek: waardigheid, gelijk- (gelijkheid)
Familierelaties: afstamming, goddelijke
Familierelaties: afstamming, goddelijke
Familierelaties: broeder
Familierelaties: dochter
Familierelaties: dochter: term: mær (Germ.)
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Amaliërs’ (Germ.)
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Skilfingar’ (Germ.)
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Ylfingen’ (Germ.)
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: Ulltuna- en
Vendelgraven-families (Germ.)
Familierelaties: familie: sibbe (Germ.)
Familierelaties: genealogie van Suttungr (Germ.)
Familierelaties: kind
Familierelaties: kind
Familierelaties: pleegzoon
Familierelaties: pleegzoon: term: óskasonr (Germ.)
Familierelaties: stamvader
Familierelaties: vader
Familierelaties: vader, alFamilierelaties: vader: term: föðr, Al- = faðir, Al- (‘Alvader’)
(god) (Germ.)
Familierelaties: vader: term: föður, Galdrs (‘vader van de
toverspreuk’) (kenning voor ‘Odin’) (Germ.)
Familierelaties: verwant, familielid
Familierelaties: verwant, familielid
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voorouderlijk
voorvader
zonen
zoon
Hrópts megir ‘zonen van Hróptr’
Jul
Vastenavond
boze aspect
demonische aspect
welgezinde, majesteitelijke kanten
levenswater komt uit een berg of tussen
onderwereld, wat met voorstellingen
voorstelling waarin Odin als paard de
voorstelling van het dodenleger
voorstellingen rond de Wilde Jacht
voorstellingen over Ragnarök
voorstelling van een hemelse uitkijkpost
voorstelling van een uitkijkpost is oud
Walhalla-voorstelling
bekend [voorafgegaan door een spatie]
bekend primitief
kennis
kosmisch inzicht
Magische kennis
geheim
onbekend
niet bekend
runenkennis
runenwijsheid
Probleem van de tribale identiteit van
Probleem van de naam van de
immigratietheorie
ouderdom en de verbreiding van de
bepaling van de ouderdom en de
Anglo-Friese gebied
Wodan-Odin bij alle Germaanse volkeren
migratietheorie t.a.v. de Wodan-cultus
theorie over de immigratie van de Odin
verspreidingshypothese van de Wodan
vraagstuk van de verbreiding en de
theorieën over Odins wezenlijke of

Familierelaties: voorouder
Familierelaties: voorvader
Familierelaties: zoon
Familierelaties: zoon
Familierelaties: zoon: term: mögr: megir, Hrópts (‘zonen van
Hróptr’) (kenning voor de ‘goden’) (Germ.)
Feest: 1. naam: Jul (Julgilde) (Germ.)
Feest: 1. naam: Vastenavond (Chr.)
Filosofie: aspect, negatief
Filosofie: aspect, negatief (dodelijk, afschuwwekkend)
Filosofie: aspect, positief (productief, welgezind)
Filosofie: idee dat het levenswater (zoals de mede) uit een berg
of tussen twee bergen vandaan komt, dus uit de onderwereld
Filosofie: idee dat het levenswater (zoals de mede) uit een berg
of tussen twee bergen vandaan komt, dus uit de onderwereld
Filosofie: idee dat Odin als paard de slede of de wagen trok
(Germ.)
Filosofie: idee van de schare dodengeesten (de Wilde Jacht)
Filosofie: idee van de schare dodengeesten (de Wilde Jacht)
Filosofie: idee van de wereldondergang
Filosofie: idee van een uitkijkpost
Filosofie: idee van een uitkijkpost
Filosofie: idee van het Walhalla
Filosofie: kennis (weten)
Filosofie: kennis (weten)
Filosofie: kennis (weten)
Filosofie: kennis van het mysterie (verborgen zaken, kosmisch
inzicht)
Filosofie: kennis, magische
Filosofie: kennis: geheim
Filosofie: kennis: onbekendheid
Filosofie: kennis: onbekendheid
Filosofie: kennis: runenkunde (runenwijsheid)
Filosofie: kennis: runenkunde (runenwijsheid)
Filosofie: probleem van de naam en de identiteit van de
Istraeonen
Filosofie: probleem van de naam en de identiteit van de
Istraeonen
Filosofie: theorie over en probleem van de verspreiding van de
Wodan-Odin-cultus (de zg. migratietheorie)
Filosofie: theorie over en probleem van de verspreiding van de
Wodan-Odin-cultus (de zg. migratietheorie)
Filosofie: theorie over en probleem van de verspreiding van de
Wodan-Odin-cultus (de zg. migratietheorie)
Filosofie: theorie over en probleem van de verspreiding van de
Wodan-Odin-cultus (de zg. migratietheorie)
Filosofie: theorie over en probleem van de verspreiding van de
Wodan-Odin-cultus (de zg. migratietheorie)
Filosofie: theorie over en probleem van de verspreiding van de
Wodan-Odin-cultus (de zg. migratietheorie)
Filosofie: theorie over en probleem van de verspreiding van de
Wodan-Odin-cultus (de zg. migratietheorie)
Filosofie: theorie over en probleem van de verspreiding van de
Wodan-Odin-cultus (de zg. migratietheorie)
Filosofie: theorie over en probleem van de verspreiding van de
Wodan-Odin-cultus (de zg. migratietheorie)
Filosofie: theorie over Odins wezenlijke of oorspronkelijke
karakter
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aspect
kant [voorafgegaan door een spatie]
zijde
Betekenis
bewijzen
Commentaar
gecompliceerd
gevolg van de
concept
mythische verbeelding
voorstelling
mythisch oerbeeld
geïdealiseerd
verklaard
verklaring
interpretatio Romana
Kritiek
opvattingen
ontkenning
Oorzaak
veroorzaakt
overeenkomen
overeenkomsten
vergeleken
parallelle
tegenhangers
redenen
speculatie
schema
systeem
tegengesteld
tegenstelling
theorie
relatie
samenhang
verband
hangt hiermee samen
geassocieerd
associatie
verbonden
verschil
verwant [+ spatie]
verwant:
verwantschap
geest
Mada
aardgeesten
huldre
tomte
demon
Mada
daēva
demon van de roes
geest van de mededrank
dwergen
heks

Filosofisch aspect: aspect
Filosofisch aspect: aspect
Filosofisch aspect: aspect (kant, zijde)
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: commentaar
Filosofisch aspect: complexiteit
Filosofisch aspect: gevolg
Filosofisch aspect: idee
Filosofisch aspect: idee
Filosofisch aspect: idee
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: idee: ideaal (idealisering)
Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: interpretatie: term: interpretatio Romana
Filosofisch aspect: kritiek
Filosofisch aspect: mening (opvatting, bewering)
Filosofisch aspect: ontkenning (negatie)
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: overeenkomst
Filosofisch aspect: overeenkomst
Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis)
Filosofisch aspect: parallel (tegenhanger)
Filosofisch aspect: parallel (tegenhanger)
Filosofisch aspect: reden, motief
Filosofisch aspect: speculatie
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: tegenstelling
Filosofisch aspect: tegenstelling
Filosofisch aspect: theorie
Filosofisch aspect: verband
Filosofisch aspect: verband
Filosofisch aspect: verband
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verwantschap
Filosofisch aspect: verwantschap
Filosofisch aspect: verwantschap
Geest
Geest: ‘Dronkenschap’ (Mada) (Ind.)
Geest: aardgeest
Geest: aardgeest: hulder (Germ.)
Geest: beschermgeest van het huis: tomte (Germ.)
Geest: demon
Geest: demon: term: asura (Ind.)
Geest: demon: term: daēva (Ir.)
Geest: drank en roes, demon van
Geest: drank en roes, demon van
Geest: dwerg (dwergdemon)
Geest: heks (myth. tovenares)
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wælcyrğe ‘heks’
gandharva
geestelijke
hypostase
dodendemon
doodsdemonen
Jul-demonen
walkuren
valkyrja
nönnur Herjans
reus
Cyclopen
dísir
magisch wezen
weer)wolven
Kveldúlfr (‘avondwolf’) was hamrammr
weerwolf
haumavarka
ziel
psyche
psychisch
hamhleypa
dode völva
Huginn
hugr
bruller
Betekenis van Rudra’s naam
gekras
lawaai
Ómi
wóma
huilen
razen
aēšma
eiskra
Heimdallar hljóð
aistan ‘vereren’
Alföðr
rune ‘a’ ansuR ‘ase’
Hrafnáss (‘Raafase’)
rune ‘o’ heet ōs, oorspr. ‘ase’
woede der Berserkers en Wolfshuiden
átfrekir Óðins haukar
Báleygr m.b.t. zijn vlammende oog
Bileygr
Billings mær
Blindr inn bölvísi
Bolvisus luminibus captus
bocstafas
Boðn ‘vat’

Geest: heks: term: wælcyrğe (Germ.)
Geest: hemelgeest: gandharva (lit.) (Ind.)
Geest: het geestelijke (immaterieel, i.t.t. het lichamelijke of
stoffelijke)
Geest: hypostase
Geest: noodlotsdemon (doodsdemon, oorlogsdemon)
Geest: noodlotsdemon (doodsdemon, oorlogsdemon)
Geest: noodlotsdemon: Jul-demon (Germ.)
Geest: noodlotsdemon: walkure (valkyrja) (Germ.)
Geest: noodlotsdemon: walkure (valkyrja) (Germ.)
Geest: noodlotsdemon: walkure: ‘nönnur Herjans’ (pl.) (‘Herjanns
meisjes’) (kenning) (Germ.)
Geest: reus (reuzin)
Geest: reus, vuur-: Cycloop (Gr.)
Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís (plur. dísir) (Germ.)
Geest: wezen, tover- (magisch)
Geest: wolfdemon: weerwolf
Geest: wolfdemon: weerwolf
Geest: wolfdemon: weerwolf
Geest: wolfdemon: weerwolf: haumavarka (= haumavargā) (pl.)
(vlgs Wikander, maar zeer onzeker) (Ir.)
Geest: ziel
Geest: ziel
Geest: ziel
Geest: ziel, dier-: term: hamingja = hamhleypa (Germ.)
Geest: ziel: dodengeest van een völva (Germ.)
Geest: ziel: term: hugr (huginn) (myth. dier) (Germ.)
Geest: ziel: term: hugr (huginn) (myth. dier) (Germ.)
Geluid: brullen
Geluid: brullen: term: rudra (part.) (god) (Ind.)
Geluid: krassen van raven
Geluid: lawaai (gedreun)
Geluid: lawaai: term: ómi (nom. ag.) (kenning voor Odin) (Germ.)
Geluid: lawaai: term: wóma (Germ.)
Geluid: razen (huilen, tieren (in woede)) [zie ook Psychologie:
extase en Geluid: razen]
Geluid: razen (huilen, tieren (in woede)) [zie ook Psychologie:
extase en Geluid: razen]
Geluid: razen: term: aēšma (Ir.)
Geluid: razen: term: eiskra (Germ.)
Geluid: stilte: term: hljóð, Heimdallar- (‘Heimdallar stilte’)
(ritueel zwijgen) (Germ.)
Germ. termen: aistan
Germ. termen: Alföðr of Alfaðir
Germ. termen: ansuz*: Áss (on., plur. Æsir), Ōs (oe., gen. plur.
Ēsa), Ase (nl., plur. Asen)
Germ. termen: ansuz*: hrafnáss
Germ. termen: ansuz*: ōs, gen. plur. ēsa
Germ. termen: ásmóðr
Germ. termen: átfrekir Óðins haukar
Germ. termen: Báleygr
Germ. termen: Bileygr
Germ. termen: Billings mær
Germ. termen: Blindr inn bölvísi
Germ. termen: Blindr inn bölvísi
Germ. termen: bocstæf
Germ. termen: Boðn
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Bölverkr
Bolvisus
De ring Draupnir:
Draupnis dögg
Draupnis dýrsveiti
eiskra
farmr
farmr Gunnlaðar arma
farmr Oðins, d.w.z. poëzie
gálga farmr ‘galgenvracht’
Gálga farmr (‘galgenvracht’, skald.)
-feld
identiteit van de dwerg Fjalarr
herfjöturr waarmee de krijgers geboeid
frija- ‘vrij, lief’
Galdrs föður ‘vader van de toverspreuk’
Gauta spjalli
Gauta týr
Gautr
alda gautr
Geri en Freki (‘begerig’)
Gest-inn-blinda
Grímnis gjöf ‘Grímnirs (= Odins) gave’
Grímnir:
gróðr
granstraumar Grímnis ‘de baardstromen
Hapta
hamhleypa
Hangi (‘gehangene’)
Haptaguð
Herjann, de leider van het leger der
nönnur Herjans
Hárr
Heimdallar hljóð
Hnikarr of Hnikuðr (‘de tot de strijd
Hnikars gjóðr (‘Stokers (= Odins) arend’)
functie van Odins raven
hraban
Hróptr
Hróptr rögna ‘bezweerder der machten’
hugr van de mens als magisch wezen
Huginn (‘geest’) en Muninn
hyggja (‘verstand’)
huldre
huldrehat
illúðigr
van de naam van de Istraeonen
Jafnhárr
Jörð
karl af bergi
Kjalarr is misschien verwant met kjala
identiteit van Kvasir
Kvasis dreyri (‘Kvasirs bloed’)
Kveldúlfr (‘avondwolf’)
-leah (> leie)
leudisjan ‘heersen’
Hnitbjarga lögr ‘zee van de Klaprotsen’

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

Bölverkr
bölvíss
Draupnir
Draupnis dögg
Draupnis dýrsveiti
eiskra
farmr
farmr Gunnlaðar arma
farmr Oðins
farmr: Gálga farmr
farmr: Gálga farmr
feld
Fjalarr
fjöturr: herfjöturr
frijagalan: Galdrs föður
Gauta spjalli
Gauta týr
Gautr
Gautr: alda gautr
Geri en Freki
Gestumblindi
gjöf: Grímnis gjöf
Grímnir
gróðr
grön: granstraumar Grímnis
haft (hapt)
hamingja
Hangi
Haptaguð
harja*: Herjann
harja*: Herjann
Hárr
hljóð: Heimdallar hljóð
Hnikarr en Hnikuðr
Hnikars gjóðr
hraban
hraban
Hróptr = Hróptatýr
Hróptr: Hróptr rögna
hugr
hugr (on.): Huginn
hugr: hyggja
hulder
huldrehat
illúðigr
Ingaevones
Jafnhárr
jörð
karl af bergi
Kjalarr
Kvasir
Kvasir: Kvasis dreyri
Kveldúlfr
leah, leag
leudisjan*
lögr: Hnitbjarga lögr

De Oud-Germaanse religie

mjöðr
naam Mithotyn
Mittwoch pleit juist voor een oude
Hrópts megir ‘zonen van Hróptr’
næddran
nauðr’ (n)
neorxnawonğ ‘paradijs’
Óðr en Óðinn zijn etymologisch verwant
Óðrœrir ‘die de geest in beweging
alda gautr
Ómi (‘Dreuner’)
óskasynir (‘pleegzonen’)
Oskoreidi e.d. Mogelijke verklaringen
augna regn Óðs beðvinu
Waarschijnlijk oorspronkelijk een echte
seið Yggr til Rindar
þann gól Rindi Rani
Rögnir
Hróptr heeft de hugrúnar gevonden
Het is niet duidelijk wie de Ase is
þulr á Salhaugum
Oþintisa
Uþinka(u)r
rúni
sigrsæll
skjálf
Són ‘zoen’
spjalli
suona
Surts sökkdölum
svínfylking
Svipdagr blindi
sylgr Surts ættar
sylgs heilags tafns
wuldortānas
Harigast
Farmatýr
Hangaguð (‘god der gehangenen’)
Hangatýr (‘god der gehangenen’)
germ. *ten, tu ‘donder’
oe. þindan ‘zwellen’ (nl. van de zee)
þriði
þróask ‘gedijen’
þrór
þróttr:
þundr
Tvíblindi
Váfuðr (‘zwaaier, de heen en weer
vagna rúni ‘vriend van de wagens’
valdr
Gálga valdr (‘galgenheerser’, skald.)
valknut
náði val
val naar þundr
val vito
d. Recke, oorspr. ‘verbannene’

Germ. termen: medhu*: mjöðr
Germ. termen: Mithotyn
Germ. termen: Mittwoch
Germ. termen: mögr: megir, Hrópts
Germ. termen: næddre
Germ. termen: nauðr
Germ. termen: neorxnawonğ
Germ. termen: Óðr en Óðinn
Germ. termen: Óðrœrir
Germ. termen: öld
Germ. termen: Ómi
Germ. termen: óskasonr
Germ. termen: oskoreidi
Germ. termen: regn: augna regn Óðs beðvinu
Germ. termen: Rindr (on.) in Bdr. en Rinda
Germ. termen: Rindr: seið Yggr til Rindar
Germ. termen: Rindr: þann gól Rindi Rani
Germ. termen: Rögnir
Germ. termen: rún: hugrúnar
Germ. termen: runeninscriptie: aasau wija gaadagas alu
Germ. termen: runeninscriptie: Gunnwalds stæinn, sunar Hróalds,
þulaR á Salhaugum
Germ. termen: runeninscriptie: Oþintisa
Germ. termen: runeninscriptie: Uþinka(u)r
Germ. termen: rúni
Germ. termen: sigrsæll
Germ. termen: skjálf
Germ. termen: Són
Germ. termen: spjalli
Germ. termen: suona
Germ. termen: Surts sökkdalar
Germ. termen: svínfylking
Germ. termen: Svipdagr blindi
Germ. termen: sylgr Surts ættar
Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: tafn
Germ. termen: tán: wuldortān
Germ. termen: teiwaz*: hariΧastiteiva
Germ. termen: teiwaz*: týr, farmaGerm. termen: teiwaz*: týr, hangaGerm. termen: teiwaz*: týr, hangaGerm. termen: ten*, tu*
Germ. termen: þindan
Germ. termen: þriði
Germ. termen: þróask
Germ. termen: þróask: þrór
Germ. termen: þróttr
Germ. termen: þundr
Germ. termen: Tvíblindi
Germ. termen: Váfuðr
Germ. termen: vagna rúni
Germ. termen: valdr
Germ. termen: valdr: Gálga valdr
Germ. termen: valknut
Germ. termen: valr
Germ. termen: valr
Germ. termen: valr
Germ. termen: vargr
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on. vargr betekent
Viðurs þýfi
wælcyrğe
Walkuren hoorden bij Odin
oe. wælceasig (‘die de gevallenen kiest’
valkyrja
voorstellingen rond de Wilde Jacht
Wilde Jacht is een mythische
wōd
dagnaam voor woensdag
mnl. Woenswagen
rune ‘w’ wunjo ‘gelukzaligheid, genot’
slang (wyrm)
Yggjar már (‘meeuw van Yggr’)
Yggr ‘de verschrikkelijke’
Yggs
Yggs full
historische
Bronstijd
laatste periode van het heidendom
late heidendom
periode 960 – 1010
tijdens het wegvallende heidendom
klassieke
Romeinse tijd
ME komisch
ME mannenbond
liefdesavonturen
Vikingtijd
Volksverhuizingstijd
jonge mannen
meisjes
nönnur
nönnur Herjans
man [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
man;
man’
mannen
mannelijk
karl af bergi
oude man
vrouw
acht [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
achtbenig
Grote, oude man
negen
god
viśvarūpa
regnator omnium deus
Arnhöfði
Ari;
Nāsatya
Hróptr rögna ‘bezweerder der machten’

Germ. termen: vargr
Germ. termen: Viðurs þýfi
Germ. termen: walkure
Germ. termen: walkure
Germ. termen: walkure
Germ. termen: walkure
Germ. termen: Wilde Jacht
Germ. termen: Wilde Jacht
Germ. termen: wōd
Germ. termen: woensdag
Germ. termen: Woenswagen
Germ. termen: wunjo
Germ. termen: wyrm
Germ. termen: Yggjar már
Germ. termen: Yggr
Germ. termen: Yggr
Germ. termen: Yggs full
Geschiedenis
Geschiedenis: Bronstijd
Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het (Germ.)
Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het (Germ.)
Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het (Germ.)
Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het (Germ.)
Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode (klassieke tijd) (Gr.- L/R)
Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode: Romeinse periode (Eur.)
Geschiedenis: Middeleeuwen (Eur.)
Geschiedenis: Middeleeuwen (Eur.)
Geschiedenis: type: wederwaardigheid (avontuur, voorval, affaire)
Geschiedenis: Viking-periode (Germ.)
Geschiedenis: Volksverhuizingstijd (Eur.)
Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen
Geslacht en rijpheid: maagd, meisje
Geslacht en rijpheid: maagd: term: nanna (Germ.)
Geslacht en rijpheid: maagd: term: nönnur Herjans (‘Herjanns
meisjes’) (pl.) (kenning voor ‘walkuren’) (Germ.)
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man: term: karl af bergi (man van de rots’)
(bijnaam van Odin) (Germ.)
Geslacht en rijpheid: oude man (grijsaard)
Geslacht en rijpheid: vrouw
Getal: acht
Getal: acht
Getal: maat: grootheid
Getal: negen
God
God: ‘Algedaante’ (Viśvarūpa) (Ind.)
God: ‘Alheerser’ (Regnator omnium deus) (L/R) + (Germ.)
God: ‘Arendskop’ (Arnhöfði) (Germ.)
God: ‘Ari’ (Germ.)
God: ‘Behulpzame’ (Nāsatya) (Ind.)
God: ‘Bezweerder der machten’ (Hróptr rögna) (Germ.)
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Björn
Gestumblindi
Haptaguð
Blindr inn bölvísi
Derdegod
Thraētaona
þriði
Thrita
Trita Āptya
τριτος
Viðurr
Viðurs
Maruts
Ómi
Tvíblindi
ekanetra
Jafnhárr
Gagnráðr
Gestr
alda gautr
Gautr
þrór
gálga farmr
galgenvracht
Gálga farmr
Hangi
Váfuðr
Geiguðr
Geirlöðnir
Grímnir
Grímr
Ginnarr
Gizurr
Gauta týr
Gálga valdr
Hangaguð
Hangatýr
Hárbarðr
Rögnir
vrātapati
Herföðr
Hjarrandi
Hárr
Höttr
Hrjótr
Hrosshársgrani
Jalfaðr
Jálkr
Jólfr
Jölfuðr
Jörmuni
Jörmunr
Jólnir
Kjalarr

God: ‘Björn’ (Germ.)
God: ‘Blinde gast’ (Gestumblindi) (Germ.)
God: ‘Boeiengod’ (Haptaguð) (Germ.)
God: ‘Boosaardige blinde’ (Blindr inn bölvísi) (Germ.)
God: ‘Derde’
God: ‘Derde’ (Thraētaona) (Ir.)
God: ‘Derde’ (þriði) (Germ.)
God: ‘Derde’ (Thrita) (Ir.)
God: ‘Derde’ (Trita) (Ind.)
God: ‘Derde’ (tritos) (Gr.)
God: ‘Doder’ (Viðurr) (Germ.)
God: ‘Doder’ (Viðurr) (Germ.)
God: ‘Doders’ (Maruts) (Ind.) (godengroep)
God: ‘Dreuner’ (Ómi) (Germ.)
God: ‘Dubbel Blinde’ (Tvíblindi) (Germ.)
God: ‘Eenogige’ (Ekanetra) (Ind.)
God: ‘Evenhoog’ (Jafnhárr) (Germ.)
God: ‘Gagnráðr’ (Germ.)
God: ‘Gast’ (Gestr) (Germ.)
God: ‘Gautr der mensen’ (Alda gautr) (Germ.)
God: ‘Gautr’ (Germ.)
God: ‘Gedijer’ (þrór) (Germ.)
God: ‘Gehangene’ (Hangi, Gálga farmr, Váfuðr) (Germ.)
God: ‘Gehangene’ (Hangi, Gálga farmr, Váfuðr) (Germ.)
God: ‘Gehangene’ (Hangi, Gálga farmr, Váfuðr) (Germ.)
God: ‘Gehangene’ (Hangi, Gálga farmr, Váfuðr) (Germ.)
God: ‘Gehangene’ (Hangi, Gálga farmr, Váfuðr) (Germ.)
God: ‘Geiguðr’ (Germ.)
God: ‘Geirlöðnir’ (Germ.)
God: ‘Gemaskerde’ (Grímnir, Grímr) (Germ.)
God: ‘Gemaskerde’ (Grímnir, Grímr) (Germ.)
God: ‘Ginnarr’ (Germ.)
God: ‘Gizurr’ (Germ.)
God: ‘God der Gauten’ (Gauta týr) (Germ.)
God: ‘God der gehangenen’ (Hangatýr, Hangaguð, Gálga valdr)
(Germ.)
God: ‘God der gehangenen’ (Hangatýr, Hangaguð, Gálga valdr)
(Germ.)
God: ‘God der gehangenen’ (Hangatýr, Hangaguð, Gálga valdr)
(Germ.)
God: ‘Hárbarðr’ (Germ.)
God: ‘Heer der goden’ (Rögnir) (Germ.)
God: ‘Heer van het eedgenootschap’ (Vrātapati) (Ind.)
God: ‘Herföðr’ (Germ.)
God: ‘Hjarrandi’ (Germ.)
God: ‘Hoge’ (Hárr) (Germ.)
God: ‘Höttr’ (Germ.)
God: ‘Hrjótr’ (Germ.)
God: ‘Hrosshársgrani’ (Germ.)
God: ‘Jalfaðr’ (Germ.)
God: ‘Jálkr’ (Germ.)
God: ‘Jólfr’ (Germ.)
God: ‘Jölfuðr’ (Germ.)
God: ‘Jörmuni’ (Germ.)
God: ‘Jörmunr’ (Germ.)
God: ‘Jul-man’ (Jólnir) (Germ.)
God: ‘Kjalarr’ (Germ.)
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Herjann
karl af bergi
virūpa
Matronae
þróttr
Ófnir
Ólgr
Örn [voorafgegaan door een spatie]
Ullinn
Ullr
Rani
Atriðr
Rauðgrani
Gagnráðr
Hróptr
Hrópts
‘de bruller’
Rudra heet uccairghoṣa
Síðgrani
Sigmundr
Bileygr
Sleipnir (god)
Hermes
Hnikarr
Hnikars
Hnikuðr
Stokers
Bölverkr
Sváfnir
Sveigðir
Sviðrir
Sviðuðr
Svipall
Svipdagr blindi
Svipdagr
Svölnir
þrasarr
þriggi
þundr
þunnr
omnium inventorem artium
Alvader
vader van alle goden
Alföðr
Galdrs föður ‘vader van de toverspreuk’
Vegtamr
Yggjar
Yggr
Yggs
‘de angstaanjagende, de
Viðhrímnir
Viðrir
iṣmin ‘razenden’
farmr Gunnlaðar arma
Gauta spjalli

God: ‘Legerleider’ (Herjann) (Germ.)
God: ‘Man van de rots’ (karl af bergi) (Germ.)
God: ‘Misvormde’(Virūpa) (Ind.)
God: ‘Moeders’ (Matronae) (Germ.)
God: ‘Moedige’ (þróttr) (Germ.)
God: ‘Ófnir’ (Germ.)
God: ‘Ólgr’ (Germ.)
God: ‘Örn’ (Germ.)
God: ‘Pracht’ (Ullr) (Germ.)
God: ‘Pracht’ (Ullr) (Germ.)
God: ‘Rani’ (Germ.)
God: ‘Rijder naar de strijd’ (Atriðr) (Germ.)
God: ‘Roodbaard’ (Rauðgrani) (Germ.)
God: ‘Schenker van de overwinning’ (Gagnráðr) (Germ.)
God: ‘Schreeuwer’ (Hróptr) (Germ.) + (Rudra) (Ind.)
God: ‘Schreeuwer’ (Hróptr) (Germ.) + (Rudra) (Ind.)
God: ‘Schreeuwer’ (Hróptr) (Germ.) + (Rudra) (Ind.)
God: ‘Schreeuwer’ (Uccairghoṣa) (Ind.)
God: ‘Síðgrani’ (Germ.)
God: ‘Sigmundr’ (Germ.)
God: ‘Slechtogig’ (Bileygr) (Germ.)
God: ‘Sleipnir’ (Germ.)
God: ‘Steenhoopgod’ (Έρμης) (Gr.)
God: ‘Stoker’ (Hnikarr, Hnikuðr, Bölverkr) (Germ.)
God: ‘Stoker’ (Hnikarr, Hnikuðr, Bölverkr) (Germ.)
God: ‘Stoker’ (Hnikarr, Hnikuðr, Bölverkr) (Germ.)
God: ‘Stoker’ (Hnikarr, Hnikuðr, Bölverkr) (Germ.)
God: ‘Stoker’ (Hnikarr, Hnikuðr, Bölverkr) (Germ.)
God: ‘Sváfnir’ (Germ.)
God: ‘Sveigðir’ (Germ.)
God: ‘Sviðrir’ (Germ.)
God: ‘Sviðuðr’ (Germ.)
God: ‘Svipall’ (Germ.)
God: ‘Svipdagr de blinde’ (Svipdagr blindi) (Germ.)
God: ‘Svipdagr de blinde’ (Svipdagr blindi) (Germ.)
God: ‘Svölnir’ (Germ.)
God: ‘þrasarr’ (Germ.)
God: ‘þriggi’ (Germ.)
God: ‘þundr’ (Germ.)
God: ‘þunnr’ (Germ.)
God: ‘Uitvinder van alle kunsten’ (Omnium inventor artium)
(Kelt.-L/R)
God: ‘Vader der goden’
God: ‘Vader der goden’
God: ‘Vader der goden’ (Alföðr = Alfaðir) (Germ.)
God: ‘Vader van de toverspreuk’ (Galdrs föður) (Germ.)
God: ‘Vegtamr’ (Germ.)
God: ‘Verschrikkelijke’ (Yggr) (Germ.) + (Rudra) (Ind.)
God: ‘Verschrikkelijke’ (Yggr) (Germ.) + (Rudra) (Ind.)
God: ‘Verschrikkelijke’ (Yggr) (Germ.) + (Rudra) (Ind.)
God: ‘Verschrikkelijke’ (Yggr) (Germ.) + (Rudra) (Ind.)
God: ‘Viðhrímnir’ (Germ.)
God: ‘Viðrir’ (Germ.)
God: ‘Voortrazend’ (iṣmin) (Ind.)
God: ‘Vracht in de armen van Gunnlöð’ (farmr Gunnlaðar arma)
(Germ.)
God: ‘Vriend der Gauten’ (Gauta spjalli) (Germ.)
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vagna rúni
Báleygr
Farmatýr
Vrachtgod
dodengod
dood;
god der gehangenen
onderwereldgod
god van de herfjöturr
god van het Semnonische boeienwoud
heer der boeien
heer die het leger verlamt (boeit)
Varuṇa die de zondaren in de boeien
Varuṇa wordt geassocieerd met boeien
speergod
beschermheer
beschermheer van de helden
uitvindingen (door ironie en scherp
omnium inventorem artium
god der dichtkunst
god van de dichtkunst
goden van een eedgenootschap
god der extase
god der woede
god van de woede, de ongeremde
goden der extase
iṣmin
god van de handel en het verkeer
handelsgod
hoogste god
regnator omnium deus
god van de inspiratie
bemiddeling van
god van het koninklijk
heersergod
locale god
god der magie
god der toverij
god van de magie
god van de toverkunst
magie;
god van de oorlog
krijgs- en dodengod
oorlog als werkingsgebied
oorlogsgod
ordenende god
recht;
god der runen
god van de runenkunst
schrikgodinnen
sport;
stamgod
windgod
Hangaguð (‘god der gehangenen’)

God: ‘Vriend van de wagens’ (vagna rúni) (Germ.)
God: ‘Vuurogig’ (Báleygr) (Germ.)
God: ’Vrachtgod’ (Farmatýr) (Germ.)
God: ’Vrachtgod’ (Farmatýr) (Germ.)
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: attribuut: boeien, ~ der
God: attribuut: boeien, ~ der
God: attribuut: boeien, ~ der
God: attribuut: boeien, ~ der
God: attribuut: boeien, ~ der
God: attribuut: boeien, ~ der
God: attribuut: speergod
God: beschermgod
God: beschermgod der helden
God: cultuurbrenger, goddelijke
God: cultuurbrenger: term: omnium inventor artium (tevens
aanduiding van de Gallische Mercurius) (L/R)
God: dichtkunst, ~ der
God: dichtkunst, ~ van de
God: eden en verdragen, ~ van de
God: extase (woede), ~ van de
God: extase (woede), ~ van de
God: extase (woede), ~ van de
God: extase (woede), ~ van de
God: groep: ‘Maruts’: ‘Iṣmin’ (Ind.)
God: handel en het verkeer, ~ van de (handelsgod)
God: handel en het verkeer, ~ van de (handelsgod)
God: hoogste ~
God: hoogste ~: term: regnator omnium deus (L/R) + (Germ.)
God: inspiratie) ~ van de
God: intermediair: middelaar (sprekergod)
God: koning der goden (heersergod)
God: koning der goden (heersergod)
God: locale ~
God: magie, ~ der
God: magie, ~ van de
God: magie, ~ van de
God: magie, ~ van de
God: magie, ~ van de
God: oorlogsgod
God: oorlogsgod
God: oorlogsgod
God: oorlogsgod
God: ordenende ~
God: recht (ding), ~ van het
God: runen, ~ der
God: runen, ~ der
God: schrikgodin (godin van de wraak en de waanzin)
God: sport, ~ van de
God: stamgod
God: stormgod (windgod)
God: term: guþa-: guð, Hanga- (‘god der gehangenen’) (kenning
voor Odin) (Germ.)
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Haptaguð
Farmatýr
Gauta týr
Hangatýr
Hróptatýr
Wodan is hier de grote tovenaar
komt in zijn hoedanigheid van tovenaar
dichtergod
god der dichters
god van krijgers en dichters
dieven (idem).
reizigers (hun beschermheer);
god van krijgers
glanzende, majesteitelijke god
vruchtbaarheid;
vruchtbaarheidsgod
Asen en
Asengod
Hrópts megir ‘zonen van Hróptr’
Hrafnáss (‘Raafase’)
Maruts
Wanen
regin
rögn
rögna
Nāsatya’s
Odin en Mithotyn
Óðinn - Óðr
Odin-Ollerus
Odin-*Tīwaz
Ullinn - Ullr
Varuṇa - Mitra
Varuṇa-type van Odin een god van het
triaden
Matronae Aufaniae
Hárr - Jafnhárr - þriði

God: term: guþa-: guð, hapta- (‘boeiengod’) (kenning voor Odin)
(Germ.)
God: term: teiwaz*: týr, Farma- (‘vrachtgod’) (kenning voor Odin)
(Germ.)
God: term: teiwaz*: týr, Gauta (‘God der Gauten’) (kenning voor
Odin) (Germ.)
God: term: teiwaz*: týr, Hanga- (‘god der gehangenen’) (kenning
voor Odin) (Germ.)
God: term: teiwaz*: týr, Hrópta- (‘Bezweerdergod’) (kenning voor
Odin) (Germ.)
God: tovenaar, goddelijke
God: tovenaar, goddelijke
God: vereerders: dichters
God: vereerders: dichters
God: vereerders: dichters
God: vereerders: dieven (hun beschermgod)
God: vereerders: reizigers (hun beschermgod)
God: vereerders: strijders
God: verheven (majesteitelijke) ~
God: vruchtbaarheidsgod
God: vruchtbaarheidsgod
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’: ‘Hrópts megir’ (‘Zonen van
Hróptr’) (kenning) (Germ.).)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, hrafn- (‘raaf-Ase’)
(kenning voor Odin) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) =
‘Rudriya’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’ (on. Vanir) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: regin = rögn (n. pl.)
(‘heersende machten’) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: regin = rögn (n. pl.)
(‘heersende machten’) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: regin = rögn (n. pl.)
(‘heersende machten’) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar:
tweelinggoden: ‘Aśvins’ of ‘Nāsatya’s’ (1) (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: type: twee-functiemodel,
dyade van het
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: type: twee-functiemodel,
dyade van het
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: type: twee-functiemodel,
dyade van het
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: type: twee-functiemodel,
dyade van het
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: type: twee-functiemodel,
dyade van het
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: type: twee-functiemodel,
dyade van het
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: type: twee-functiemodel,
dyade van het
Godenstelsel: godengroep: 03. triade
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matronae Aufaniae’ (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade, Germaanse (Germ.)
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Odin - Hœnir - Lóðurr
Odin - Vili - Vé, de zonen van Borr
Titanen
graf [+ spatie]
graf)
grafheuvels
graven
Ulltuna- en Vendelgraven
Vendelgraven
voorouderlijk graf
grafheuvels
gr. κοιρανος ‘heerser, bevelhebber’
petasos
held
Recke
reus Mercurius vond de letters uit
heersen
heerschappij
heerst
geregelde
ordenende
ordent
hoogste gezag
gezag:
majesteitelijke
onschadelijk gemaakt
onderworpen
gehoorzaam
koninklijke waardigheid
leudisjan
dictatoriale
totalitaire
totalitaire sociale systeem
uitzonderingstoestand
Rögnir
vrātapati
huisheer
koning
koninklijke
rājan
rex
heer [+ spatie]
heer)
heerser
leider
heer van de einherjar
heer van het dodenleger
heer van het Wilde Leger
leider van de dodenschare
leider van het dodenleger
leider in de strijd tijdens de Ragnarök

Godenstelsel: godengroep: 03. triade, Germaanse (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade, Germaanse (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 12. dodecade: ‘Titanen’ (masc.
Τιτανες, fem. Τιτανιδες) (Gr.)
Graf
Graf
Graf
Graf
Graf: 1. loc.: Ulltuna, grafheuvel(s) te (Germ.)
Graf: 1. loc.: Vendel, grafheuvel(s) te (Germ.)
Graf: 2. pers./obj.: vooroudergraf
Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus)
Griekse termen: κοιρανος
Griekse termen: πετασος
Halfgod: held (heldendom)
Halfgod: held: term: Recke (Germ.)
Halfgod: heros, cultuurHeerschappij (heersen, regering)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij: beheren (regelen, ordenen, bepalen, beslissen,
besluiten)
Heerschappij: beheren (regelen, ordenen, bepalen, beslissen,
besluiten)
Heerschappij: beheren (regelen, ordenen, bepalen, beslissen,
besluiten)
Heerschappij: gezag: hoogste gezag
Heerschappij: gezag: koninklijk gezag
Heerschappij: gezag: verhevenheid (sublimiteit)
Heerschappij: onderwerping
Heerschappij: onderwerping: aan God
Heerschappij: onderwerping: gehoorzaamheid
Heerschappij: rangorde: koninklijke waardigheid
Heerschappij: term: leudisjan (vb.) (Germ.)
Heerschappij: vorm: tirannie (dictatuur)
Heerschappij: vorm: totalitaire systeem
Heerschappij: vorm: totalitaire systeem
Heerschappij: vorm: uitzonderingstoestand
Heerser: heer der goden: term: rögnir (kenning voor Odin)
(Germ.)
Heerser: heer van het eedgenootschap: term: vrātapati (god)
(Ind.)
Heerser: heer, huis- (heer des huizes)
Heerser: koning
Heerser: koning
Heerser: koning: term: rājan (adj. rājanya) (Ind.)
Heerser: koning: term: rex (L/R)
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider, demonen- (dodengeesten)
Heerser: leider, demonen- (dodengeesten)
Heerser: leider, demonen- (dodengeesten)
Heerser: leider, demonen- (dodengeesten)
Heerser: leider, demonen- (dodengeesten)
Heerser: leider, eindtijd- (in de strijd tegen de aartsvijand)
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Odin in Walhalla als heer
goddelijke leider
heer van de einherjar en van het
bevelhebber
hertog
leider (de koning)
Harigast verwijst naar Herjann, de leider
Herjann
κοιρανος
maar ook leiders van
Gálga valdr (‘galgenheerser’, skald.)
valdr
usurpator, tegenheerser of valse heerser
Heiligdommen
tempel van Uppsala
Sterrenbeeld Grote Beer
Woenswagen
hoofd [+ spatie]
gezicht [+ spatie]
driekoppige
Hoorn
drinkhoorns
droegen o.a. berenhuiden (berserkr)
ulfheðnir
Wolfshuiden
gehuwd
huwelijk
het paar [+ spatie]
bedgenote
echtgenotes
Frea, Wodans
zijn vrouw
heilig huwelijk
elite
aristocratische
boerenbevolking
kerk wilde
politieke
aristocratische structuur van de Oud
sociale systeem
hemelse machten twee aspecten
twee aspecten van de IE god van het
twee functies van het hoogste gezag
twee functies van Odin als hoogste god
twee functies volgens de IE voorstelling
twee-functiemodel
glanzende, majesteitelijke god

Heerser: leider, goddelijke
Heerser: leider, goddelijke
Heerser: leider, goddelijke
Heerser: leider, militaire
Heerser: leider, militaire
Heerser: leider, militaire
Heerser: leider, militaire: term: harigast (godennaam) (Germ.)
Heerser: leider, militaire: term: herjann (Odinsnaam) (Germ.)
Heerser: leider, militaire: term: κοιρανος (Gr.)
Heerser: leider, volks- (stamoudste)
Heerser: leider: term: valdr, Gálga- (‘galgenheerser’) (kenning
voor ‘Odin’) (Germ.)
Heerser: leider: valdr (Germ.)
Heerser: tegenheerser (valse heerser, usurpator)
Heiligdom
Heiligdom: tempel van Odin, Thor en Freyr te Uppsala (Zw.)
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’ = ‘Ursa Maior’
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’: ‘Woenswagen’ (Germ.)
Hoofd
Hoofd: deel: gezicht (aangezicht)
Hoofd: koppig, drieHoorn
Hoorn: drinkhoorn
Huid: berenhuid: term: berserkr (Germ.)
Huid: wolfshuid: term: úlfheðinn (adj.) (lid mil. gemeensch.)
(Germ.)
Huid: wolfshuid: term: úlfheðinn (adj.) (lid mil. gemeensch.)
(Germ.)
Huwelijk
Huwelijk
Huwelijk: echtpaar (bruidspaar)
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: heilig ~
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse (elite)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie
(adel)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse (gewone volk)
Instelling en organisatie: organisatie: kerk, de Christelijke (Chr.)
Instelling en organisatie: politiek
Instelling en organisatie: systeem, bestuursInstelling en organisatie: systeem, sociaal
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie-: 1e functie
(dubbele-functiemodel van het hoogste gezag) (IE)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie-: 1e functie
(dubbele-functiemodel van het hoogste gezag) (IE)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie-: 1e functie
(dubbele-functiemodel van het hoogste gezag) (IE)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie-: 1e functie
(dubbele-functiemodel van het hoogste gezag) (IE)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie-: 1e functie
(dubbele-functiemodel van het hoogste gezag) (IE)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie-: 1e functie
(dubbele-functiemodel van het hoogste gezag) (IE)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie-: 1e functie:
Mitra-type (IE)
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Mitra-type
*Tīwaz vertegenwoordigt de juridische
welgezinde, majesteitelijke kanten
demonische aspect
god der woede versus
Odin vertegenwoordigt de extatische
Varuṇa-type
komen op bepaalde tijden hier bijeen
ding. [voorafgegaan door een spatie]
dingplaats
wapending
haumavarka
afschuw
vrees
vrees inboezemt
angst aanjagen
jaagt angst aan
verschrikkelijke
de angstaanjagende, de verschrikkelijke
horrendum
öskurligr
Betekenis van Rudra’s naam
Yggr
Yggs
list
bedrog
begerig
Freki [+ spatie]
Geri [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Bekwaamheid
vermogens
dichtergave
deugd der welsprekendheid
bezonnenheid
eerlijke
gastvrijheid
doen en laten
populariteit
belangstelling
gelukzaligheid
wunjo ‘gelukzaligheid, genot’
genot’

Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie-: 1e functie:
Mitra-type (IE)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie-: 1e functie:
Mitra-type (IE)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie-: 1e functie:
Mitra-type (IE)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie-: 1e functie:
Varuna-type (IE)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie-: 1e functie:
Varuna-type (IE)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie-: 1e functie:
Varuna-type (IE)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie-: 1e functie:
Varuna-type (IE)
Instelling en organisatie: vergadering, religieuze
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding (Germ.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding (Germ.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding, wapen(Germ.)
Iraanse termen: Haumavargā
Karakter en gedrag: afkeer
Karakter en gedrag: angst (huivering)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid (afschrikwekkendheid)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid (afschrikwekkendheid)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid (afschrikwekkendheid)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid (afschrikwekkendheid,
verschrikkelijk)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: horrendus (adj.)
(L/R)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: öskurligr (adj.)
(Germ.)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: rudra (part.) (god)
(Ind.)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: yggr (adj.) (god)
(Germ.)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: yggr (adj.) (tevens
naam van Odin) (Germ.)
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: bedrog, list, misleiding
Karakter en gedrag: begeerte
Karakter en gedrag: begeerte: term: freki, frekr (adj.) (Germ.)
Karakter en gedrag: begeerte: term: geri, gerr (adj.) (Germ.)
Karakter en gedrag: bekwaamheid
Karakter en gedrag: bekwaamheid
Karakter en gedrag: bekwaamheid in het dichten (dichtergave)
Karakter en gedrag: bekwaamheid in het spreken
(spraakvermogen)
Karakter en gedrag: bezonnenheid (beradenheid)
Karakter en gedrag: eerlijkheid, openheid
Karakter en gedrag: gastvrijheid
Karakter en gedrag: gedrag (doen en laten)
Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit
Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit, belangstelling
Karakter en gedrag: gelukzaligheid
Karakter en gedrag: gelukzaligheid: term: wunjo (Germ.)
Karakter en gedrag: genieten
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strengheid
ironie
aard [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
aard. [voorafgegaan door een spatie]
karakter
kenmerk
neiging
trekken
typerend
wezenlijke karakter
twee aspecten van de macht van de
liefde
frija- ‘vrij, lief’
moedige
dapperheid
þróttr
onredelijkheid
onheilbrengend
sfeer
ondergangsstemming
snelheid
celeritas
toorn
woede
furor
ira ‘toorn’
οιστρος
gravitas
vertrouwen
onbetrouwbaarheid
treurnis
verraad
vraatzuchtige
átfrekir
genade
welgezinde
plengt Freyja, zijn vrouw, gouden tranen
gehuld
helm
hoed [+ spatie]
hoed;
hoed.
petasos
hoed [+ spatie]
hoed;
hoed.
petasos
toverkap
kap van de onderwereldgod Hades
huldrehat
tulband
uṣṇīṣa
mantel

Karakter en gedrag: hardheid, strengheid
Karakter en gedrag: ironie
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter
Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie)
Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur (ambivalentie,
tweeslachtigheid)
Karakter en gedrag: liefde
Karakter en gedrag: liefde: term: frija- (adj.) (Germ.)
Karakter en gedrag: moed
Karakter en gedrag: moed, dapperheid, heroïek
Karakter en gedrag: moed: term: þróttr (adj.) (god) (Germ.)
Karakter en gedrag: onredelijkheid
Karakter en gedrag: onwelgezindheid (ongunstig, schadelijk)
Karakter en gedrag: sfeer (stemming, levenssfeer)
Karakter en gedrag: sfeer: ondergangsstemming
Karakter en gedrag: snelheid
Karakter en gedrag: snelheid: term: celeritas (L/R)
Karakter en gedrag: toorn
Karakter en gedrag: toorn
Karakter en gedrag: toorn: term: furor (L/R)
Karakter en gedrag: toorn: term: ira (L/R)
Karakter en gedrag: toorn: term: οιστρος (Gr.)
Karakter en gedrag: traagheid: term: gravitas (L/R)
Karakter en gedrag: trouw (betrouwbaarheid, vertrouwen)
Karakter en gedrag: trouweloosheid (onbetrouwbaarheid)
Karakter en gedrag: verdriet
Karakter en gedrag: verraad
Karakter en gedrag: vraatzucht
Karakter en gedrag: vraatzucht: term: átfrekr (Germ.)
Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, gunstig)
Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, gunstig)
Karakter en gedrag: wenen
Kleding: aankleden (bekleden, hullen)
Kleding: hoofddeksel: helm
Kleding: hoofddeksel: hoed
Kleding: hoofddeksel: hoed
Kleding: hoofddeksel: hoed
Kleding: hoofddeksel: hoed van Mercurius (1) + (3) (L/R) + (Kelt.)
Kleding: hoofddeksel: hoed van Odin (Germ.)
Kleding: hoofddeksel: hoed van Odin (Germ.)
Kleding: hoofddeksel: hoed van Odin (Germ.)
Kleding: hoofddeksel: hoed: term: πετασος (Hermes-hoed) (Gr.) +
(L/R) + (Kelt.)
Kleding: hoofddeksel: toverkap
Kleding: hoofddeksel: toverkap: Hades-kap (Gr.)
Kleding: hoofddeksel: toverkap: term: huldrehat (‘hoed van de
huldre’) (Germ.)
Kleding: hoofddeksel: tulband
Kleding: hoofddeksel: tulband: term: uṣṇīṣa (Ind.)
Kleding: kledingstuk: mantel
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blauwe
rode
aarde [voorafgegaan door een spatie]
Jörð
Jörð
Eilanden:
Symplegaden
gebied
concentratie van Odin-verering in Zuid
gebied der Odin-verering
Ásgarðr
Landgebieden:
oorspronkelijke woongebied
taalgebied
woonden in Zuid-Duitsland
woonden tussen Elbe en Oder
akkerland
-akr
inheems
inheemse lieden
streek
-tuna
bisdom
kust
veld [+ spatie]
slagveld
-feld
-leah (> leie)
-vin
hemel
vasteland
berk om in contact te treden
cultusplaatsen
ereplaats
heersersplaats
plaats van Odins heerschappij
plaats van waaruit Odin de wereld
uitkijkpost
vanwaaruit men het huis kan overzien
Hliðskjálf
skjálf
dingplaats
bevindt zich
verblijf
woonplaats
woning
zijn huis
door de lucht
wereld
in de hemel

Kleur: blauw
Kleur: rood
Kosmografie en geografie: aarde (chtonisch)
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Jörð) (Germ.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: jörð (Germ.)
Kosmografie en geografie: eiland, heilig
Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: ‘Symplegaden’ (plur.)
(Gr.)
Kosmografie en geografie: gebied
Kosmografie en geografie: gebied van de Odin-verering (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied van de Odin-verering (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, Ás(‘gebied der Asen’) (godenrijk) (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied, heilig (heilig stuk grond)
Kosmografie en geografie: gebied, stam-: oorsprongs-, stamland
Kosmografie en geografie: gebied, taalKosmografie en geografie: gebied, woonKosmografie en geografie: gebied, woonKosmografie en geografie: gebied: akker (bouwland,
landbouwgebied)
Kosmografie en geografie: gebied: akker: akr (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen,
autochthoon, inheems)
Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen,
autochthoon, inheems)
Kosmografie en geografie: gebied: district
Kosmografie en geografie: gebied: huiserf: term: tun (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: kerkprovincie
Kosmografie en geografie: gebied: kust (strand)
Kosmografie en geografie: gebied: veld
Kosmografie en geografie: gebied: veld, slagKosmografie en geografie: gebied: veld: term: feld (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: leah, leag (Germ.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vin (Germ.)
Kosmografie en geografie: hemel
Kosmografie en geografie: land, vaste- (nl. van Europa) (Eur.)
Kosmografie en geografie: plaats van contact tussen mens en god
Kosmografie en geografie: plaats van verering
Kosmografie en geografie: plaats, ereKosmografie en geografie: plaats, heersersKosmografie en geografie: plaats, heersersKosmografie en geografie: plaats, heersers-: uitkijkpost
Kosmografie en geografie: plaats, heersers-: uitkijkpost
Kosmografie en geografie: plaats, heersers-: uitkijkpost
Kosmografie en geografie: plaats, heersers-: uitkijkpost:
‘Hliðskjálf’ (Germ.)
Kosmografie en geografie: plaats, heersers-: uitkijkpost: term:
skjálf (Germ.)
Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: ding- (Germ.)
Kosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: ruim, luchtKosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
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hemelse
Ásgarðr
op aarde
aardse
natuurlijke werkelijkheid
noorden
westen
zuiden
cultusommegang
gemaskerde ommegangen
cultische ommegangen tijdens de
Jul- en Vastenavondommegangen
Perchten-ommegangen
Vastenavondommegangen
cultusommegang als kenmerk van de
afbeelding
afgebeeld
Rotstekeningen
godenbeeld
Wodan-beeld
runenkunst
iconografie
rune
naam van een rune
rune ‘a’ ansuR ‘ase’
rune ‘nauðr’ (n)
rune ‘o’ heet ōs
rune ‘w’ wunjo
hugrúnar
letters
bocstafas
Afbeeldingen van berserkers
drie verbonden drinkhoorns
Gehoornde figuur met speer en ring in de
God met speer kan Odin, maar ook Týr
identieke figuur uit Val Camonica
Mannelijk figuur met lans
mannelijke figuur met speer
Verband tussen Odin en de beer

Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden:
‘Ásgarðr’, het rijk der Asen (Germ.)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse, profane wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: windstreek: noorden
Kosmografie en geografie: windstreek: westen
Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden
Kringloop: rite: locale ~
Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang
Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang: Julommegang (Germ.)
Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang: Julommegang (Germ.)
Kringloop: rite: locale ~: gemaskerde midwinterommegang:
Perchten-ommegang (Germ.)
Kringloop: rite: locale ~: Vastenavondommegang (Germ.)
Kringloop: rite: locale ~: Vrāta-ommegang (Ind.)
Kunst en schrift: afbeelding
Kunst en schrift: afbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: rotstekening (-schildering)
Kunst en schrift: beeld, godenKunst en schrift: beeld, goden-: Wodan
Kunst en schrift: kunst, runenKunst en schrift: kunst: iconografie
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune, runenaam)
(Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune, runenaam)
(Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘ansuz = áss’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘nauðr’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘ōs’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘wunjo’ (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rúnar, hug(‘verstandsrunen’) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift: letterteken
Kunst en schrift: schrift: letterteken: term: bocstæf (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: berserkers, op een helmplaat uit
Vendel (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: drie verbonden drinkhoorns (een
valknut), op de runensteen uit Snoldelev (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: god met speer en ring, op de hoorns
van Gallehus
Kunst en schrift: voorstelling: man met speer (Wodan-type),
afgebeeld op de Scand. rotstekeningen (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: man met speer (Wodan-type),
afgebeeld op de rotstekeningen in de Val Camonica (It.)
Kunst en schrift: voorstelling: man met speer (Wodan-type),
afgebeeld in een steengroeve bij Bad Dürkheim (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: man met speer (Wodan-type),
afgebeeld op de rotstekeningen bij Litsleby (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: man, bewapend met een bijl, houdt
een beerachtig dier aan een touw vast, op helmplaat uit Vendel
(Germ.)
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Verband tussen Odin en de beer
Rotstekeningen uit Zuid-Zweden, zoals
Ruiter met ring
Ruiter met schild, zwaard en lans, en
Ruiter met speer, begeleid door twee
ruiter met twee vogels voor en achter
Bracteaat 24 uit Funen
Bracteaat 71 uit Börringe
Ruiter op een achtbenig paard (≈
Odin en Sleipnir met acht benen
monumenten
Nehalennia-altaar
Bracteaat 24 uit Funen
Bracteaat 71 uit Börringe
Spang uit Nordendorf
gesp uit Vimose
Inscriptie op de helm uit Negau
Hoorn uit Gallehus
Hoorns uit Gallehus
offerketel uit Gundestrup
Medaillon uit Mauland
Helmplaten uit Vendel en Torslunda
Andere helmplaten uit Vendel-graven
Helmplaat uit een graf bij Vendel
helmplaat uit Vendel
Helmplaten uit Vendel en Torslunda
opengewerkte schijven
Oseberg-schip
abrenuntiatio-formule
celeritas
Wodan, id est furor, bella gerit
gravitas
horrendum
CVRIOLEVD…ANO
‘Deo Mercuroi C. mabriano’
Mercurio Cimbrio
Mercurius Gebrinius
Mercurius Rex

Kunst en schrift: voorstelling: man, bewapend met een bijl, houdt
een beerachtig dier aan een touw vast, op helmplaat uit Torslunda
(Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.) te Litsleby
(Zw.)
Kunst en schrift: voorstelling: ruiter met ring, op medaillon uit
Mauland (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: ruiter met schild, zwaard en lans,
en daaronder een meanderende slang, op de steen uit Hornhausen
(Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: ruiterfiguur met speer en twee
vogels, op een helmplaat uit Vendel (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: ruiterfiguur met speer en twee
vogels, op een helmplaat uit Vendel (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: ruiterfiguur met vogel, op bracteaat
24 uit Funen (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: ruiterfiguur met vogel, op bracteaat
71 uit Börringe (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: ruiterfiguur op achtbenig paard en
vrouwenfiguur met hoorn, op beeldstenen uit Uppland (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: ruiterfiguur op achtbenig paard, op
een beeldsteen uit Tjängvide (Gotland) (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp (monument)
Kunst en schrift: voorwerp: altaar van Nehalennia uit Walcheren
(Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: bracteaat 24 uit Funen (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: bracteaat 71 uit Börringe (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: gesp uit Nordendorf met
runeninscriptie (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: hoorns van Gallehus (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: hoorns van Gallehus (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: ketel [offer-] uit Gundestrup (Germ.Kelt.)
Kunst en schrift: voorwerp: medaillon uit Mauland met ruiter met
ring (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: plaat [helm-] uit Torslunda (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: plaat [helm-] uit Vendel (div.) (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: plaat [helm-] uit Vendel (div.) (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: plaat [helm-] uit Vendel (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: plaat [helm-] uit Vendel (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: schijven [opengewerkt] waarop ruiter
met speer (Germ.)
Kunst en schrift: voorwerp: schip uit Oseberg (Germ.)
Latijnse termen: abrenuntiatio
Latijnse termen: celeritas
Latijnse termen: furor: ‘Wodan, id est furor, bella gerit’
Latijnse termen: gravitas
Latijnse termen: horrendus
Latijnse termen: Inscriptie: Mercurius (2.): CVRIOLEVD…ANO
Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (2.): Deo Mercuroi C.
mabriano
Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (2.): Mercurio Cimbriano
Latijnse termen: Inscriptie: Mercurius (2.): Mercurio Gebrinio
Latijnse termen: Inscriptie: Mercurius (2.): Mercurio Regi
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MERCURIO…IAUSIO
Mercurio Avernorigi of Arverno
Mercurius Avernorix
Inter Toutonos
Visucius
media hebdomas
Mercurii dies
omnium inventorem artium
lat. os
regnator omnium deus
rex
vicani
lichaam
lichamelijke
lichamen
arm [+ spatie]
armen
been
acht benen
achtbenige
haarwortels
Sifs gouden haar
gouden haar
Sifs gouden haar
krul)haar
krulhaar
Uþinka(u)r
Lang (krul)haar
baard
handen
eenhandigheid
speeksel
tranen
augna regn Óðs beðvinu
Draupnis dýrsveiti
mond
mond’ naar lat. os
oog [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
oog;
oog:
oog)
Slangenoog
geestesoog
ogig
één oog
eenogige
eenogigheid
ekanetra
haihs
Hárr
Bileygr

Latijnse termen: Inscriptie: Mercurius (2.): MERCURIO…IAUSIO
Latijnse termen: Inscriptie: Mercurius (3.): Mercurio Avernorigi of
Arverno
Latijnse termen: Inscriptie: Mercurius (3.): Mercurio Avernorigi of
Arverno
Latijnse termen: inscriptie: Teutonen: Inter Toutonos Cahi
Latijnse termen: inscriptie: Visucius: Visucio aedem cum signo …
Latijnse termen: media hebdomas
Latijnse termen: Mercurii dies
Latijnse termen: omnium inventorem artium
Latijnse termen: os
Latijnse termen: regnator omnium deus
Latijnse termen: rex
Latijnse termen: vicanus
Lichaam
Lichaam
Lichaam
Lichaam: arm
Lichaam: arm
Lichaam: been (poot)
Lichaam: been (poot): achtbenigheid
Lichaam: been (poot): achtbenigheid
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar (lichaams-, hoofd-)
Lichaam: haar, gouden
Lichaam: haar, gouden: Sifs gouden haar (Germ.)
Lichaam: haar, krulLichaam: haar, krulLichaam: haar, krul-: term: ka(u)r, Uþin- (‘Odinskrulhaar
dragend’) (eigennaam) (runeninscr.) (Germ.)
Lichaam: haar, lang
Lichaam: haar: baard
Lichaam: hand
Lichaam: hand: eenhandigheid
Lichaam: lichaamssap: speeksel
Lichaam: lichaamssap: traan
Lichaam: lichaamssap: traan: term: ‘augna regn Óðs beðvinu’
(kenning) (Germ.)
Lichaam: lichaamssap: zweet: term: dýrsveiti, Draupnis
(‘Draupmirs kostbare zweet’) (kenning voor ‘rijkdom’) (Germ.)
Lichaam: mond
Lichaam: mond: term: os (L/R)
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog: eenogig
Lichaam: oog: eenogig
Lichaam: oog: eenogig
Lichaam: oog: eenogig: term: ekanetra (god) (Ind.)
Lichaam: oog: eenogig: term: haihs (Germ.)
Lichaam: oog: eenogig: term: hárr (oorspr.) (god) (Germ.)
Lichaam: oog: slechtogig: term: bileygr (Germ.)
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Báleygr m.b.t. zijn vlammende oog
schouders
drakentanden
tanden van Sleipnir
gevleugelde
hoeven [voorafgegaan door een spatie]
wang
wenkbrauw
duister
Surt
nacht [voorafgegaan door een spatie]
glanzende
Literaire
literatuur
Flat.
Hdl.
Ldn.
Caesar
Alv.
Bdr.
Grímnismál
Grm.
Hrb.
Háv.
Hávamal
Tweede Lied van Helgi Hundingsdoder
HH II
Ls. 45
Reginsmál
(Rm.)
Sd.
Skm.
Vm.
SnE [+ spatie]
SnE;
SnE)
Snorri
Gylfaginning
Exodus
Tacitus (Germania
(Saxo
Saxo:
Saxo,
Saxo [+ spatie]
Hkr.
Yngl.
Historia Ecclesiastica (door Orderic

Lichaam: oog: vuurogig: term: báleygr (Germ.)
Lichaam: schouder
Lichaam: tand: drakentand
Lichaam: tand: paardentand
Lichaam: vleugel
Lichaam: voet: hoef
Lichaam: wang
Lichaam: wenkbrauw
Licht en duisternis: duisternis (zwart)
Licht en duisternis: duisternis: term: svartr (surtr; reus) (Germ.)
Licht en duisternis: nacht
Licht en duisternis: schittering
Literatuur
Literatuur
Literatuur: codex: Flateyjarbók (Flat.) (Germ.)
Literatuur: codex: Flateyjarbók: Hyndluljóð (Hdl.) (Germ.)
Literatuur: codex: Landnámabók (Ldn.) (hs.) (Germ.)
Literatuur: Commentarii de bello Gallico (door C.J. Caesar) (L/R)
Literatuur: Edda, Poëtische: Alvíssmál (Alv.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Baldrs draumar (Bdr., niet in Codex
Regius) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Grímnismál (Grm.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Grímnismál (Grm.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Hárbarðsljóð (Hrb.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Hávamál (Háv.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Hávamál (Háv.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Helgakviða Hundingsbana önnor
(Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Helgakviða Hundingsbana önnur (HH
II) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Lokasenna (Ls.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Reginsmál (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Reginsmál (Rm.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Sigrdrifumál (Sd.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Skírnismál (Skm.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Poëtische: Vafþrúðnismál (Vm.) (Germ.)
Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson)
(Germ.)
Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson)
(Germ.)
Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson)
(Germ.)
Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson)
(Germ.)
Literatuur: Edda, Proza: Gylfaginning (Germ.)
Literatuur: Exodus (Germ.)
Literatuur: Germania = De origine et situ Germanorum (door
Tacitus) (L/R)
Literatuur: Gesta Danorum (door Saxo Grammaticus) (L/R)
Literatuur: Gesta Danorum (door Saxo Grammaticus) (L/R)
Literatuur: Gesta Danorum (door Saxo Grammaticus) (L/R)
Literatuur: Gesta Danorum (door Saxo Grammaticus) (L/R)
Literatuur: Heimskringla (door Snorri Sturluson), uitgave AD 1900
in 4 delen door Finnur Jónsson (Hkr.) (Germ.)
Literatuur: Heimskringla: Ynglinga saga (Germ.)
Literatuur: Historia Ecclesiastica (door Orderic Vitalis) (L/R)

De Oud-Germaanse religie

Eccl. Hist.
Historia Langobardorum
Langobardische sage
Tacitus (Hist.
Hist. a. p.
Angelsaksische stamlijsten
Kroniek van Æþelweard
Lied van John Barleycorn
Heimdallar hljóð
Tweede Merseburger toverspreuk
Münchener nachtzegen
Negenkruidenzegen
Oud-Engelse spreuk (zie 2.5.2-3.a)
Origo gentis Langobardorum
abrenuntiatio-formule
Res gestae Saxonicae
Álaflekks saga
Egils saga ok Ásmundar
Egils saga:
Gautreks saga
Hálf.
Hálfs saga
Geschiedenis van Hallfrøðr
Harðar saga Grímkelssonar
Herv.
Hrólfs saga kraka
Njáls saga
Örv.
Örvar-Odds saga
Saga Hákonar, Guttorms ok Inga
Sturl.
þiðreks saga
þjalar Jóns saga
Völs.
Salomo and Saturn
Salomo en Saturnus
Stig Wikander (‘Der arische Männerbund’)
Der Vrātya, Untersuchungen über
Gottheit und Gottheiten der Arier
Hochgottglauben im alten Iran
Dumézil (‘Mitra-Varuṇa’)
Skaldenpoëzie
Eiríksmál
Hákonarmál
þórðr Særeksson (Lausavísur 3)
Sonatorrek
þulur

Literatuur: Historia ecclesiastica gentis Anglorum (door Beda)
(Eccl. Hist.) (L/R-Germ.)
Literatuur: Historia gentis Langobardorum (door Paulus Diaconus)
(L/R)
Literatuur: Historia gentis Langobardorum (door Paulus Diaconus)
(L/R)
Literatuur: Historiae (door Tacitus) (L/R)
Literatuur: Historiae adversus paganos (door Orosius) (L/R)
Literatuur: koningslijsten, Angelsaksische
Literatuur: Kroniek van Æþelweard (Germ.)
Literatuur: Lied van John Barleycorn (Germ.)
Literatuur: lied: Heimdallarhljóð (Germ.)
Literatuur: Merseburger toverspreuk, Tweede (Germ.)
Literatuur: Münchener nachtzegen (Germ.)
Literatuur: Negenkruidenzegen (Germ.)
Literatuur: Negenkruidenzegen (Germ.)
Literatuur: Origo gentis Langobardorum (L/R)
Literatuur: Oud-Saksische doopgeloften (Germ.)
Literatuur: Res gestae Saxonicae sive annalium libri tres (door
Widukind van Corvey) (L/R)
Literatuur: saga: Álaflekks saga (Germ.)
Literatuur: saga: Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana
(Germ.)
Literatuur: saga: Egils saga Skallagrímssonar (Egs.) (Germ.)
Literatuur: saga: Gautreks saga (Germ.)
Literatuur: saga: Hálfs saga ok Hálfsrekka (Hálf.) (Germ.)
Literatuur: saga: Hálfs saga ok Hálfsrekka (Hálf.) (Germ.)
Literatuur: saga: Hallfrøðar (= Hallfreðar) saga (Hfr.) (Germ.)
Literatuur: saga: Harðar saga Grímkelssonar (Germ.)
Literatuur: saga: Hervarar saga ok Heiðreks (Herv.) (Germ.)
Literatuur: saga: Hrólfs saga kraka (Germ.)
Literatuur: saga: Njáls saga (Germ.)
Literatuur: saga: Örvar-Odds saga (Örv.) (Germ.)
Literatuur: saga: Örvar-Odds saga (Örv.) (Germ.)
Literatuur: saga: Saga Hákonar, Guttorms ok Inga (Germ.)
Literatuur: saga: Sturlunga saga (Sturl.) (Germ.)
Literatuur: saga: þiðreks saga (Germ.)
Literatuur: saga: þjalar Jóns saga (Germ.)
Literatuur: saga: Völsunga saga (Völs.) (Germ.)
Literatuur: Salomo en Saturnus (Germ.)
Literatuur: Salomo en Saturnus (Germ.)
Literatuur: secundaire ~: Der arische Männerbund (door Stig
Wikander) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Der Vrātya, Untersuchungen über
nichtbrahmanische Religion Altindiens (door J.W. Hauer) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Gottheit und Gottheiten der Arier (door
R. Otto) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Hochgottglauben im alten Iran (door
Widengren) (Du.)
Literatuur: secundaire ~: Mitra-Varuṇa (door Dumézil) (Frankr.)
Literatuur: skaldenpoëzie (verzamelterm) (Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie: Eiríksmál (Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie: Hákonarmál (Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie: Lausavísa (door þórðr Særeksson)
(Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie: Sonatorrek (Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie: þulur (Germ.) (alg.)
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Verhaal van Cúchulainn
(RV 19
Vita Columbani
Vita S. Kentigerni
Vita Willebrordi
Indiculus superstitionum et pagianarum
wetten van de Langobardische koning
toverstaafjes
wuldortānas
mjötuðr

voorteken
aanblik van raven is een goed voorteken
raaf het beste voorteken
maan [voorafgegaan door een spatie]
almacht uit te drukken
demonische macht
indamming van gevaarlijke
hamrammr
bovennatuurlijke
goddelijke macht
hogere machten
machten’, kenning voor Odin
hemelse machten
ordenende macht
koninklijke macht
macht van de heerser
krachten
-ra-afleiding
ro-suffix
macht
-ra-afleiding
ro-suffix
magische krachten
macht die van de naam, waarop dus een
scheppende kracht
scheppingskracht
magie
magisch
toverij
toverkunst
doen bedaren van de storm
geneest hij Sigurd Slangenoog
genezingsmagie
heelt wonden (door magie)
laat boeien openspringen

Literatuur: Ulster-cyclus = An Rúraíocht (Kelt.)
Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.)
Literatuur: Vita S. Columbani (door Jonas van Bobbio) (L/R)
Literatuur: Vita S. Kentigerni (L/R)
Literatuur: Vita S. Willebrordi (door Alcuin) (L/R)
Literatuur: wet: capitulare: Karlomanni principis capitularia:
Indiculus superstitionum et paganiarum (Chr.-L/R)
Literatuur: wet: Edictum Rothari (Germ.-L/R)
Lot: lotsvoorwerp: lotstokje
Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: term: hlaut (oorspr. betekenis),
hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos (plur.)
(Germ.)
Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt,
wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, *aud-, auðinn, auðna,
ōdan, eaden, sköp, urlag, aldargilagu, ørlög, reginogiscapu
(Germ.)
Lot: voorteken
Lot: voorteken, goed: aanblik van raven
Lot: voorteken, goed: aanblik van raven
Maan
Macht en kracht: almacht
Macht en kracht: demonen, macht der
Macht en kracht: demonen, macht der
Macht en kracht: gedaantewisseling, kracht tot: term: hamrammr
(adj.) (Germ.)
Macht en kracht: goddelijke macht (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke -)
Macht en kracht: goddelijke macht (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke -)
Macht en kracht: goddelijke macht (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke -)
Macht en kracht: goddelijke macht (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke -)
Macht en kracht: goddelijke macht (hemelse, hogere, numineuze,
bovennatuurlijke -)
Macht en kracht: heersende (bepalende, beraadslagende,
ordenende) ~
Macht en kracht: koninklijke macht
Macht en kracht: koninklijke macht
Macht en kracht: kracht (sterk) (alg.)
Macht en kracht: kracht: term: –ro, -ra (suffix) (IE)
Macht en kracht: kracht: term: –ro, -ra (suffix) (IE)
Macht en kracht: macht (machtig) (alg.)
Macht en kracht: macht: term: –ro, -ra (suffix) (IE)
Macht en kracht: macht: term: –ro, -ra (suffix) (IE)
Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana)
Macht en kracht: magische kracht van het woord: naam
Macht en kracht: scheppingskracht (creativiteit)
Macht en kracht: scheppingskracht (creativiteit)
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie: doel: doen bedaren van de storm
Magie en mantiek: magie: doel: genezing
Magie en mantiek: magie: doel: genezing
Magie en mantiek: magie: doel: genezing
Magie en mantiek: magie: doel: openen van boeien
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maakt de wapens van de vijanden stomp
wapens stomp maken
Rinda met liefdesmagie te verleiden
Rinda, door Odin met spreuken betoverd
vijand in verwarring te brengen
van het verstand beroven
me ‘toverij’
liefdesmagie
oorlogsmagie
runenmagie
mantiek
aanblik van raven is een goed voorteken
object van vogelwichelarij
profeteren door hun vlucht en gekras
raaf het beste voorteken
dodenbezwering
bewoners
vicani
alda gautr
stam
tribale
volk
alda gautr
mythe
mythisch
Mada is het wapen van de Nāsatya’s ten
Mada-mythe
mythe over het vergelijk tussen de goden
Vinnili vragen Frea, Wodans vrouw
vrede tussen de Asen en Wanen
Asen en Wanen sluiten vrede en
Mythe van Dionysos-Zagreus
Mythe van Óðrs verdwijning
Sage van Hálfdan svarti en Odin
mythe van Indra’s en Trita Āptya’s
geschiedenis van Kadmos
Sagen van Dómaldi
geschiedenis van koning Roduulf
Sagen van Dómaldi (Hkr.) en Vikarr
geschiedenis van Lityerses
mythe van Loki en de vervaardiging van
Loki’s boeiing
Noach-verhaal
mythe van Odin en Mithotyn
mythe van Odin en Ollerus

Magie en mantiek: magie: doel: stomp maken van zwaarden
Magie en mantiek: magie: doel: stomp maken van zwaarden
Magie en mantiek: magie: doel: verleiding
Magie en mantiek: magie: doel: verleiding
Magie en mantiek: magie: doel: verwarring scheppen
Magie en mantiek: magie: doel: waanzin
Magie en mantiek: magie: term: me (Germ.)
Magie en mantiek: magie: type: liefdesmagie
Magie en mantiek: magie: type: oorlogsmagie
Magie en mantiek: magie: type: runenmagie
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van het gedrag van dieren: vlucht en stemgeluid van
vogels: term: auspicium = augurium = nl. vogelwichelarij (L/R)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van het gedrag van dieren: vlucht en stemgeluid van
vogels: term: auspicium = augurium = nl. vogelwichelarij (L/R)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van het gedrag van dieren: vlucht en stemgeluid van
vogels: term: auspicium = augurium = nl. vogelwichelarij (L/R)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van het gedrag van dieren: vlucht en stemgeluid van
vogels: term: auspicium = augurium = nl. vogelwichelarij (L/R)
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie
Mens: inwoner (bewoner)
Mens: inwoner: dorpeling: term: vicanus (L/R)
Mens: term: öld (pl.) (Germ.)
Mens: volk
Mens: volk
Mens: volk
Mens: volk: term: öld (Germ.)
Mythe
Mythe
Mythe: Cyavāna en de Aśvins (Ind.)
Mythe: Cyavāna en de Aśvins (Ind.)
Mythe: Cyavāna en de Aśvins (Ind.)
Mythe: De oorsprong van de Langobarden: Frea’s list (Germ.)
Mythe: De strijd tussen de Asen en de Wanen: ep. 3: verzoening
en het ontstaan van Kvasir (Germ.)
Mythe: De strijd tussen de Asen en de Wanen: ep. 3: verzoening
en het ontstaan van Kvasir (Germ.)
Mythe: Dionysos-Zagreus (Gr.)
Mythe: Freyja’s zoektocht naar Óðr (SnE) (Germ.)
Mythe: Hálfdanr inn svarti en Odin (sage) (Germ.)
Mythe: Indra’s en Trita Āptya’s slachting van Triśiras (Ṛg Veda)
(Ind.)*
Mythe: Kadmos (sage) (Gr.)
Mythe: Koning Dómaldi’s dood (Hkr.) (sage) (Germ.)
Mythe: Koning Roduulf, verhaal van (Hist. Lang.) (sage) (Germ.)
Mythe: Koning Vikarrs dood (Saxo, Gautreks saga) (Germ.)
Mythe: Lityerses (sage) (Gr.)
Mythe: Loki en de vervaardiging van de goddelijke voorwerpen
(SnE) (Germ.)
Mythe: Loki’s boeiing (SnE) (Germ.)
Mythe: Noach en de zondvloed (Isr.)
Mythe: Odin en Mithotyn (Germ.)
Mythe: Odin en Ollerus (Germ.)
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Odins beproeving door het vuur
Odins verleiding van Billings dochter
Odins verleiding van Rinda (Saxo)
Suttungr, waarin Odin de mede drinkt
mythe van Odins verwerving van de
mythe van Suttungr
Kvasir-mythe
mythe van Kvasir
episode van Baugi’s negen knechten
doorboring van de berg
Odins vlucht
Thraētaona’s slachting van de slang Aži
paleis met de vele poorten
Walhalla
Hrópts woning
mythologie
mythologische
IE mythologem
geboren uit de vereniging van Loki als
medemythen
Mithotyn, m.n. de dood van de
stamsage
landbouwmythe
natuurmythologische
etiologische sage
donder
ten, tu ‘donder’
storm
wind [voorafgegaan door een spatie]
‘wind
windnamen
skt. vāta
offer aan de dísir
dodengeesten die een deel van het
offert aan drie raven
aan Hercules en Mars dierenoffers
offers aan Mercurius of Jupiter
aan Hercules en Mars dierenoffers
Hem worden mensenoffers gebracht
offers aan Mercurius of Jupiter
aan Odin geofferd
dit aan Odin gewijd
immers aan Odin gewijd
een val naar þundr gezonden
negen mannen naar Odin gezonden
offer aan Odin
Offer van koning Óláfr trételgja aan Odin
Offers aan Odin
zond een heel leger naar hem
offer aan hem

Mythe: Odins beproeving door het vuur (Germ.)
Mythe: Odins verleiding van Billings dochter (Germ.)
Mythe: Odins verleiding van Rinda (Saxo) (Germ.)
Mythe: Odins verwerving van de mede (Germ.)
Mythe: Odins verwerving van de mede (Germ.)
Mythe: Odins verwerving van de mede (Germ.)
Mythe: Odins verwerving van de mede: ep. 1: Kvasirs dood
(Germ.)
Mythe: Odins verwerving van de mede: ep. 1: Kvasirs dood
(Germ.)
Mythe: Odins verwerving van de mede: ep. 2: Baugi en zijn negen
knechten (Germ.)
Mythe: Odins verwerving van de mede: ep. 3: diefstal van de
mede en Odins vlucht (Germ.)
Mythe: Odins verwerving van de mede: ep. 3: diefstal van de
mede en Odins vlucht (Germ.)
Mythe: Thraētaona’s slachting van de slang Aži Dahāka (Ir.)
Mythische woning: naam: ‘Walhalla’ = ‘Valhöll’, de ~ van Odin en
gestorven helden (Germ.)
Mythische woning: naam: ‘Walhalla’ = ‘Valhöll’, de ~ van Odin en
gestorven helden (Germ.)
Mythische woning: naam: ‘Walhalla’: ‘Hrópts woning’ (Germ.)
Mythologie
Mythologie
Mythologie: motief, mythologisch (mythologem)
Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte
Mythologie: Odin, ~ van: mede (Germ.)
Mythologie: thema: dood van de tegenheerser
Mythologie: type: etnogonische ~ (stamsage)
Mythologie: type: landbouw ~
Mythologie: type: natuur~
Mythologie: type: oorsprongs~ (oertijd~)
Natuurverschijnsel: donder
Natuurverschijnsel: donder: term: ten*, tu* (Germ.)
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Natuurverschijnsel: wind: term: vāta (god) (Ind.)
Offer: ~ aan de disen (Germ.)
Offer: ~ aan de doden (dodenoffer)
Offer: ~ aan de raven
Offer: ~ aan Hercules (2) (Germ.)
Offer: ~ aan Jupiter (2) (Germ.)
Offer: ~ aan Mars (2) (Germ.)
Offer: ~ aan Mercurius (2) (Germ.)
Offer: ~ aan Mercurius (2.) (Germ.)
Offer: ~ aan Odin (Germ.)
Offer: ~ aan Odin (Germ.)
Offer: ~ aan Odin (Germ.)
Offer: ~ aan Odin (Germ.)
Offer: ~ aan Odin (Germ.)
Offer: ~ aan Odin (Germ.)
Offer: ~ aan Odin (Germ.)
Offer: ~ aan Odin (Germ.)
Offer: ~ aan Odin (Germ.)
Offer: ~ aan Odin (Germ.)
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grasoffer aan Odins paard
offerde Wodan-Odin
offerden Uuoddan
aan Wodan sprake
schijnoffer
dierenoffers
drankoffer
Odinsoffer
Odins offer van zijn ene oog
mensenoffer
Áki en Egarð sterven door ophanging
Haddingus’ zelfophanging
Koningsoffers
Zijn vrouw hangt hem op
grasoffer
zelfoffer
zelfophanging
oorlogsoffers
zegeoffers
gemeenschappelijke offers
Verbranding van koning Óláfr trételgja
Ophangen
ophangen
ophanging
doorboring met speer
-ra-afleiding
ro-suffix
paard
hengst
merrie
Odins paard
paard van Odin
paleis
hal [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
hof [voorafgegaan door een spatie]
paradijs
neorxnawonğ
poorten
priester
bisschoppen
brahman
flamen
Luperci
onbegrijpelijke
geestestoestanden
onderbewustzijn
dronken
extase
extatisch
krijgswoede
opwinding
razernij
roes
strijdwoede
trance
Vervoering

Offer: ~ aan Odins paard (Germ.)
Offer: ~ aan Wodan (alg.) (Germ.)
Offer: ~ aan Wodan (alg.) (Germ.)
Offer: ~ aan Wodan (Germ.)
Offer: kar.: schijnoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: drankoffer
Offer: obj.: god, ~ van de: Odin-offer (Germ.)
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: oogoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer: koningsoffer
Offer: obj.: mensenoffer: koningsoffer
Offer: obj.: mensenoffer: koningsoffer
Offer: obj.: mensenoffer: koningsoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer: grasoffer
Offer: obj.: zelfoffer
Offer: obj.: zelfoffer
Offer: rel.: oorlogsoffer (zegeoffer)
Offer: rel.: oorlogsoffer (zegeoffer)
Offer: rel.: openbaar ~
Offer: wijze: brandoffer (vuuroffer)
Offer: wijze: hangoffer
Offer: wijze: hangoffer
Offer: wijze: hangoffer
Offer: wijze: wapen, offerdood door een
Overige IE termen: ra-suffix (IE –ro)
Overige IE termen: ra-suffix (IE –ro)
Paard
Paard: hengst
Paard: merrie
Paard: Odin, ~ van (Germ.)
Paard: Odin, ~ van (Germ.)
Paleis
Paleis: zaal (hal, koningshof)
Paleis: zaal (hal, koningshof)
Paradijs
Paradijs: term: neorxnawonğ (Germ.)
Poort
Priester
Priester: term: bisschop (Chr.) (rel. leider)
Priester: term: brāhmaṇa (brahmaan) (Ind.)
Priester: term: flamen (L/R)
Priester: term: lupercus (L/R) (Pan-priester)
Psychologie: begrip, on- (niet begrijpen)
Psychologie: bewustzijn (bewustzijnstoestand)
Psychologie: bewustzijn: onderbewustzijn
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
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woedend
Odinische strijdwoede
woede der Berserkers en Wolfshuiden
furor
Mada ‘dronkenschap’
Óðrœrir
wōþu
herinnering
Muninn
emotionele
gevoel
geestesoog (innerlijke oog)
helderziend
inspiratie
intellectuele
verstand
hyggja
ontwaakte
persoonlijkheid wordt a.h.w. opgeheven
rationaliteit
rationele
verwarring
verstand beroven
ziekelijke psychische gesteldheid
gaat op weg
Reis
voorgaat
vergezeld
begeleiden naar zijn paleis met de vele
betreden
naar binnen glijdt
glijdt als slang naar binnen
trekken Walhalla binnen
Naar Niflhel
rijdt naar het dodenrijk
dodenrit
dodenrit naar Walhalla
naar Odin rijdt
beklimming van een berk
aankomst
bezoeken
ontmoet
rijdende
rijdt
dodenrit
‘rit
ritten
Oskoreidi
spel van Staffan stalledreng
terugkeer
psyche zich buiten het
verkeer

Psychologie: extase
Psychologie: extase: term: ‘Berserkerwoede’ (Germ.)
Psychologie: extase: term: ‘Berserkerwoede’ (Germ.)
Psychologie: extase: term: furor (L/R)
Psychologie: extase: term: mada (een tattva) (Tantra) (Ind.)
Psychologie: extase: term: óðrœrir (‘geest-beweger’) (nom. ag.)
(Germ.)
Psychologie: extase: term: wōþu - (runeninscr.) (Germ.)
Psychologie: gedachte: herinnering (geheugen, in herinnering
roepen, herdenken)
Psychologie: gedachte: herinnering: term: muninn (Germ.)
Psychologie: gevoel (emotie)
Psychologie: gevoel (emotie)
Psychologie: helderziendheid
Psychologie: helderziendheid
Psychologie: inspiratie
Psychologie: intellect (geest)
Psychologie: intelligentie (verstand)
Psychologie: intelligentie: term: hyggja (Germ.)
Psychologie: ontwaken (wekken)
Psychologie: opheffing (uitdoving) van het ego (de individualiteit)
en depersonalisatie
Psychologie: rationaliteit (verstand, rede)
Psychologie: rationaliteit (verstand, rede)
Psychologie: verwarring (psych. chaos)
Psychologie: waanzin, bezetenheid
Psychologie: waanzin: lykantropie
Reis
Reis
Reis
Reis: begeleiden (leiden naar)
Reis: begeleiden: naar het dodenrijk
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: hel, ~ naar de (hellevaart)
Reis: hel, ~ naar de (hellevaart)
Reis: hemel, ~ naar de (hemelvaart, tenhemelopneming, dodenrit)
Reis: hemel, ~ naar de (hemelvaart, tenhemelopneming, dodenrit)
Reis: hemel, ~ naar de (hemelvaart, tenhemelopneming, dodenrit)
Reis: klimmen: boom
Reis: komst (aankomst)
Reis: ontmoeten (bezoeken)
Reis: ontmoeten (bezoeken)
Reis: rijden (berijden, rit)
Reis: rijden (berijden, rit)
Reis: rijden (berijden, rit)
Reis: rijden (berijden, rit)
Reis: rijden (berijden, rit)
Reis: rijden: term: reidi, osko- (benaming voor de Wilde Jacht)
(Germ.)
Reis: rijden: term: ritt, Staffans- (‘Stefansrit’) (benaming voor de
Wilde Jacht) (Germ.)
Reis: terugkeer (terugvoeren)
Reis: uittreden (naar buiten gaan)
Reis: verkeer
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verlaat Othinus het land
verlaten
vertrek
vliegen
vliegt
vlucht en gekras
vlucht.
vlucht;
vlucht hij
Odins vlucht
voortvluchtige
door niet-Germaans gebied te trekken
emigratie
migratie
volksverhuizingen
gaat hem zoeken
gevonden
ontdekken
ontdekt
vondst
zwerver
Wilde Jacht
personen een paard nabootsen
Oskoreidi
spel van Staffan stalledreng
religieuze
Christelijke
Christenen
gevallen krijger naar Odin rijdt
geloof uitgesproken wordt dat de
van de psyche zich buiten het
Semnonische volk en bevindt zich de
heksengeloof
Odin-geloof
Odinsgeloof
weerwolfgeloof
heiden
Oud-Germaanse religie
Odin-vereerders
Odins vereerders
Zijn vereerders
Wanen-vereerders
Zoroastrische
sjamanen
sjamanisme
sjamanistisch
sjamanistische
ascese van plaatsing tussen twee vuren
blootstelling aan de wind
heilige
sacrale
gewijd

Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten)
Reis: vliegen
Reis: vliegen
Reis: vliegen (vlucht)
Reis: vluchten (vluchteling)
Reis: vluchten (vluchteling)
Reis: vluchten (vluchteling)
Reis: vluchten (vluchteling)
Reis: vluchten (vluchteling)
Reis: volksverhuizing (migratie)
Reis: volksverhuizing (migratie)
Reis: volksverhuizing (migratie)
Reis: volksverhuizing (migratie)
Reis: zoektocht (queeste)
Reis: zoektocht: vinden (ontdekken)
Reis: zoektocht: vinden (ontdekken)
Reis: zoektocht: vinden (ontdekken)
Reis: zoektocht: vinden (ontdekken)
Reis: zwerven
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’ (geestenrit, wilde rit) (Germ.)
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: nabootsing van een paard (Germ.)
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: oskoreidi (Germ.)
Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: Staffansritt = Stefansrit
(Germ.)
Religie
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: geloof dat de gevallen krijger naar Odin rijdt en in
Walhalla verblijft (Germ.)
Religie: geloof dat de korenvrucht eerst gedood moet worden
alvorens ze leven kan schenken d.m.v. voedsel
Religie: geloof dat de ziel zich buiten het lichaam kan bevinden
Religie: geloof dat in het heilige woud de oorsprong van het volk
ligt en de woonplaats van de hoogste god (Semnonen) (Germ.)
Religie: geloof in heksen
Religie: geloof, Odin- (Germ.)
Religie: geloof, Odins- (Germ.)
Religie: geloof, weerwolfReligie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ : Odin-vereerders (Germ.)
Religie: Germaanse ~ : Odin-vereerders (Germ.)
Religie: Germaanse ~ : Odin-vereerders (Germ.)
Religie: Germaanse ~ : Wanen-vereerders (Germ.)
Religie: Iran, ~ van: Mazdeïsme = Zoroastrisme (Ir.)
Religie: type: sjamanisme
Religie: type: sjamanisme
Religie: type: sjamanisme
Religie: type: sjamanisme, arctisch
Religieus fenomeen: ascese: verhitting tussen vuren
Religieus fenomeen: ascese: zich blootstellen aan de wind
Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal)
Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal)
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding)
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heilags
altaar
Medaillon
drietand
gelukspenning
rite
dodenbehandeling
alleen privaat
afzonderlijk in.
initiatie
inwijdingsriten
cultus maar zelden openbaar was
openbare cultus
beproeving door het vuur
Hjörleifr tussen twee vuren
Hlaðgerðr tussen twee vuren
Hrólfr kraki hardt zich tegen het vuur
moeten eerst een proef doorstaan
overhandigd (initiatie)
cultische handelingen
cultushandeling
handeling die op een initiatierite
beklimming van een berk
droegen o.a. berenhuiden
woede der Berserkers en Wolfshuiden
drink- of offergelag
offermaaltijd
dodenmaal
vrouwen met stokken werden geslagen
slaan met toverstokken op de vrouwen
gebruiken
primitief gebruik
volksgebruik
oogstgebruiken
wolfsvermommingsgebruik
vruchtbaarheidsrite
Os (zie
ekanetra
kavi (‘die magische kennis bezit’)
Mada ‘dronkenschap’
rājan
Betekenis van Rudra’s naam
uccairghoṣa
uṣṇīṣa
skt. vāta

Religieus fenomeen: heiligheid: term: hailagaz* (en afgeleide
vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: amulet (bracteaat, medaillon)
Religieus voorwerp: drietand
Religieus voorwerp: magisch, rijkdom verschaffend voorwerp
Rite
Rite: behandeling van de dode (dodenritueel)
Rite: huisritueel (private cultus)
Rite: huisritueel (private cultus)
Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding)
Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding)
Rite: openbare ~
Rite: openbare ~
Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding:
beproevingen door vuur
Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding:
beproevingen door vuur
Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding:
beproevingen door vuur
Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding:
beproevingen door vuur
Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding:
beproevingen
Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding:
wapenreiking (weerbaar maken)
Rite: rituele handeling
Rite: rituele handeling
Rite: rituele handeling
Rite: rituele handeling: beklimming van een boom
Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin
hullen
Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin
hullen
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal (offermaal)
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: dodenmaal
(erfmaal)
Rite: rituele handeling: slaan van de vrouwen met takken of
stokken om de vruchtbaarheid te bevorderen
Rite: rituele handeling: slaan van de vrouwen met takken of
stokken om de vruchtbaarheid te bevorderen
Rite: volksgebruik
Rite: volksgebruik
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte)
Rite: volksgebruik: oogstgebruik
Rite: volksgebruik: vermommingsgebruik
Rite: vruchtbaarheidsrite
Rund: stier: os
Sansk. termen: ekanetra
Sansk. termen: kavi
Sansk. termen: mada
Sansk. termen: rājan
Sansk. termen: Rudra
Sansk. termen: uccairghoṣa
Sansk. termen: uṣṇīṣa
Sansk. termen: vāta
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virūpa
viśvarūpa
vrāta is een heilig genootschap
vrātīna-genootschappen
vrātapati
waaruit de man Kvasir
vermengen diens bloed met honing tot
inventorem
uitvindingen
vond de letters uit
omnium inventorem artium
vervaardiging
door Wodan geschapen
maken drie voorwerpen
vervaardigen
vervaardiging
vereniging van Loki als merrie
gandharva-huwelijk
orgiastische handelingen
ontrouw
wreker van Baldr te verwekken
Sieraden
ring [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
ring.
ring,
Tempelring, nl. aan de arm van de
ring in de handen
Tempelring
Draupnir
slang
adder
næddran
draak
draken
wyrm
deelnemers
lid [+ spatie]
opgenomen te worden in de kring
gemeenschappelijke
door de gemeenschap
dodenleger
dodenschare
einherjar
Harii
Harlungen
Herelinga’s

Sansk. termen: virūpa
Sansk. termen: Viśvarūpa
Sansk. termen: vrata: vrāta
Sansk. termen: vrata: vrātīna
Sansk. termen: vrātapati
Schepping: demonen, ~ van de: uit het speekselmengsel der
goden: Kvasir (Germ.)
Schepping: mede, ~ van de
Schepping: uitvinding
Schepping: uitvinding
Schepping: uitvinding
Schepping: uitvinding: term: inventor (nom. ag.): omnium
inventor artium (‘uitvinder van alle kunsten’) (god) (L/R)
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Seksualiteit: geslachtsdaad
Seksualiteit: onthouding, seksuele: na huwelijksvoltrekking:
gandharva-huwelijk (Ind.)
Seksualiteit: orgie (losbandigheid)
Seksualiteit: promiscuïteit (overspel, echtbreuk, overspelige,
ontrouw)
Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap
Sieraad
Sieraad: ring
Sieraad: ring
Sieraad: ring
Sieraad: ring, armSieraad: ring, heilige
Sieraad: ring, heilige
Sieraad: ring, heilige: ring van Odin: ‘Draupnir’ (Germ.)
Slang
Slang: adder
Slang: adder: term: næddre (Germ.)
Slang: draak (slangachtig monster, vijandelijke ~)
Slang: draak (slangachtig monster, vijandelijke ~)
Slang: term: wyrm (Germ.)
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap)
Sociologie: gemeenschap van de staat
Sociologie: gemeenschap van geesten
Sociologie: gemeenschap van geesten (geestenleger, dodenschare)
Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Einherjar’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Hariërs’ (Harii)
(volksnaam) (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Harlungen’ of
‘Herelinga’s’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Harlungen’ of
‘Herelinga’s’ (Germ.)
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familia Herlechini
Familia Herlequini
‘hemelse’ vrāta’s
Wilde Leger
wōd
Wūtanes her und alle
eedgenootschap
vrāta is een heilig genootschap
‘aardse’ vrāta’s
vrātīna-genootschappen
vrātya
gevolg:
gevolg heeft
gevolg heerst
gevolg met
gevolg van Odin
Wodansgevolg
koninklijk gevolg
koninklijke) gevolg
viking
Viking-kolonisten
gemeenschap van krijgers
leger
strijdgenootschap
berserkers
Jómsvíkingar
ulfheðnir
Wolfshuiden
heilig genootschap
latere mannenbonden
mannenbond
Perchten
Sunderklazen
sociaal
sociale
samenleving
persoonlijke relatie
persoonlijke verhouding tot hem
caduceus

Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Mesnie Herlequin’, ‘M.
Hellequin’, ‘M. Hennequin’, ‘familia Herlequini’, ‘f. Herlechini’
(Frankr.)
Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Mesnie Herlequin’, ‘M.
Hellequin’, ‘M. Hennequin’, ‘familia Herlequini’, ‘f. Herlechini’
(Frankr.)
Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Vrāta’ (Ind.)
Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Wilde Leger’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Wōd’ (Flasdieck) (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van geesten: term: ‘Wuotes her’ of
‘Wutanes her’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap:
eedgenootschap
Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap:
eedgenootschap: term: vrāta (Ind.)
Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap:
eedgenootschap: term: vrāta (Ind.)
Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap:
eedgenootschap: ‘Vrātīna’s’ (Ind.)
Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap:
eedgenootschap: ‘Vrātya’s’ (3) (Ind.)
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van zeerovers: ‘Vikingen’ =
‘Noormannen’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van zeerovers: ‘Vikingen’ =
‘Noormannen’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, militaire
Sociologie: gemeenschap, militaire
Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia)
Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Berserkir’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Jómsvíkingar’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Úlfheðnir’ (‘wolfshuidigen’)
(Germ.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Úlfheðnir’ (‘wolfshuidigen’)
(Germ.)
Sociologie: gemeenschap, religieuze: heilige gemeenschap
Sociologie: gemeenschap, religieuze: mannenbond, Germaanse
(Odinische en latere) (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, religieuze: mannenbond, Germaanse
(Odinische en latere) (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, religieuze: mannenbond, Germaanse:
‘Perchten’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, religieuze: mannenbond, Germaanse:
‘Sunderklazen’ (Germ.)
Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal)
Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal)
Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal)
Sociologie: relatie, persoonlijke
Sociologie: relatie, persoonlijke
Staf: scepter: slangenstaf: term: caduceus (twee ineengedraaide
of parende slangen) (L/R)
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caduceus
toverstokken
gambanteinn
stokken
steen
stenen
rots
steen (oorspronkelijk behorend bij het
Beeldsteen
beeldstenen
Beeldsteen uit Tjängvide
Tjängvide-steen
beeldstenen uit Uppland
Runensteen
Hassmyra-steen
Hedeby-steen
Runensteen uit Snoldelev
Steen uit Hornhausen
wijstenen
votiefstenen
Inscripties, gewijd aan de Matronae
‘Deo Mercuroi C. mabriano’
‘Mercurio Cimbrio’ (CIL 13, 6402)
uit het jaar 192 (CIL 13, 6604)
uit het jaar 189 of 212 (CIL 13, 6605)
steen uit Ubbergen
Wijstenen voor Mercurius Gebrinius
‘CVRIOLEVD…ANO’ (CIL 13, 7559)
inscriptie uit Nijmegen: ‘Mercurius Rex’
‘Mercurius Avernorix’ (CIL 13, 6603)
‘Mercurio Avernorigi of Arverno’
Visucius
wetsteen
overweldiging
achtervolgt
tegenstanders
vijand
tegenspelers
bemiddeling
beschermend

Staf: scepter: staf van Mercurius (1) (L/R)
Staf: scepter: toverstaf (tovertak)
Staf: scepter: toverstaf: term: gambanteinn (Germ.)
Staf: stok
Steen
Steen
Steen (rotsblok)
Steen: dolmen, deksteen van de
Steen: heilige opgerichte ~: beeldsteen
Steen: heilige opgerichte ~: beeldsteen
Steen: heilige opgerichte ~: beeldsteen uit Tjängvide (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: beeldsteen uit Tjängvide (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: beeldstenen uit Uppland (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen (ook liggend) (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Hassmyra (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Hedeby (4) (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Snoldelev (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: stèle, graf-: ruitersteen uit
Hornhausen (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen (votiefsteen)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Aufaniae
uit diverse plaatsen langs de Rijn (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mercurius (2.)
Cimbrianus bij de Main (CIL 13, 6742) (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mercurius (2.)
Cimbrianus op de Heiligenberg (bij Heidelberg) (CIL 13, 6402)
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mercurius (2.)
Cimbrianus op de de Greinberg (bij Miltenberg) (CIL 13, 6604)
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mercurius (2.)
Cimbrianus op de de Greinberg (bij Miltenberg) (CIL 13, 6605)
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mercurius (2.) Eriausius
bij Ubbergen (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mercurius (2.) Gebrinius
uit Bonn (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mercurius (2.) Leudisio
bij Weisweiler (CIL 13, 7559) (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mercurius (2.) Rex uit
Nijmegen (CIL 13, *01326) (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mercurius (3.) Avernus
(of Avernorix) op de Greinberg (bij Miltenberg) (CIL 13, 6603)
(Kelt.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mercurius (3.) Avernus
(of Avernorix) op de Greinberg (bij Miltenberg) (CIL 13, 6603)
(Kelt.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Visucius op de
Heiligenberg (bij Heidelberg) (CIL 13, 06404) (Kelt.)
Steen: wetsteen (slijpsteen)
Strijd en vrede: aanval (overweldiging, overrompeling)
Strijd en vrede: achtervolgen
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme: opposant (tegenspeler)
Strijd en vrede: bemiddeling
Strijd en vrede: beschermen
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drank in een berg bewaken
gewelddadige
ordening en indamming van gevaarlijke
overwinnaar
overwonnen
winnen
zege [+ spatie]
zege;
zegeoffers
slagorde
svínfylking
hitste helden tegen elkaar op
tegen elkaar ophitst
tweedrachtzaaiing
zaaien van tweedracht
gevecht
oorlog
oorlogvoering
slag [voorafgegaan door een spatie]
strijd
krijgsontplooiing
martiale
Wanenoorlogen
doden van een draak
eindstrijd
Wedstrijd tussen vrouwen in het
strijdmethode
krijgshaftig
Strijdlustigheid
gewonde
slaan [voorafgegaan door een spatie]
geslagen
brengt de strijdende partijen bijeen
zoen
Asen en Wanen sluiten vrede
Són
suona
vrede
vriendschap
Symbool van de snelheid waarmee hij
goddelijke voorwerpen
attributen van de Romeinse Mercurius
Alföðr
átfrekir Óðins haukar
augna regn Óðs beðvinu
Draupnis dögg
Draupnis dýrsveiti
Farmatýr
farmr Gunnlaðar arma
farmr Oðins
Galdrs föður
gálga farmr
Gálga valdr
Gauta spjalli

Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: geweld (gewelddadigheid, agressie)
Strijd en vrede: ordening (indamming van gevaarlijke krachten)
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: slagorde
Strijd en vrede: slagorde: term: svínfylking (Germ.)
Strijd en vrede: stoken, tweedracht zaaien
Strijd en vrede: stoken, tweedracht zaaien
Strijd en vrede: stoken, tweedracht zaaien
Strijd en vrede: stoken, tweedracht zaaien
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd (oorlog)
Strijd en vrede: strijd tussen goden: Asen en Wanen (Germ.)
Strijd en vrede: strijd tussen mensen en demonen
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, wed-: in het bereiden van mede
Strijd en vrede: strijdmethode
Strijd en vrede: strijdvaardigheid
Strijd en vrede: strijdvaardigheid (oorlogzuchtigheid,
krijgshaftigheid, strijdlustigheid)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper)
Strijd en vrede: verzoening (gunstig stemmen, geruststellen)
Strijd en vrede: verzoening (gunstig stemmen, geruststellen)
Strijd en vrede: verzoening van Asen en Wanen (Germ.)
Strijd en vrede: verzoening: term: són (Germ.)
Strijd en vrede: verzoening: term: suona (vb.) (Germ.)
Strijd en vrede: vrede
Strijd en vrede: vriendschap
Symboliek: achtbenigheid (van Sleipnir) als symbool van de
snelheid waarmee hij voortgaat
Symboliek: attribuut (symbolisch of goddelijk voorwerp)
Symboliek: attribuut van Mercurius (1)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Alföðr of Alfaðir’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘átfrekr Óðins haukr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘augna regn Óðs beð (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Draupnis dögg’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Draupnis dýrsveiti’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Farmatýr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘farmr Gunnlaðar arma’
(Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘farmr Oðins’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘galdrs föður’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘gálga farmr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘gálga valdr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Gauta spjalli’ (Germ.)
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Gauta týr
Gautr
Gestumblindi
granstraumar Grímnis
Grímnir
Grímnis gjöf
Hangaguð (‘god der gehangenen’)
Hangatýr
Hangi (‘gehangene’)
hnikarr
Hnikars gjóðr
hnikuðr
Hnitbjarga lögr
Hrafnáss
Hróptr (of Hróptatýr)
Hróptr rögna
Hrópts megir ‘zonen van Hróptr’
Jalfaðr
Jólnir
karl af bergi
Kjalarr
nönnur Herjans
Ómi
Surts sökkdölum
Svipdagr blindi
sylgr Surts ættar
þriði
þrór
þróttr:
þundr
Tvíblindi
Váfuðr
vagna rúni
Viðurs
Viðurs þýfi
Yggjar már
Yggs full
kenning
Omschrijvingen van de mede of poëzie
Lang (krul)haar was een teken van
mede is de Noord-Germaanse term voor
Mithotyn is de personificatie van het
verpersoonlijking van de ontkenning van
gepersonifieerd
Mada ‘dronkenschap’ verschijnt als reus
Symbool van de negendaagse week
Symbool van heerschappij
symbool van de verwerving van
‘nauðr’ (n) vertegenwoordigt het getal
Sleipnir is het symbool van de wind

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Gauta týr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Gautr’ (e.var.) (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Gestumblindi’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘granstraumar Grímnis’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Grímnir’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Grímnis gjöf’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hangaguð’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hangatýr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hangi’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hnikarr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hnikars gjóðr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hnikuðr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hnitbjarga lögr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hrafnáss’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hróptr = Hróptatýr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hróptr rögna’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hrópts megir’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Jalfaðr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Jólnir’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Karl af bergi’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Kjalarr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘nönnur Herjans’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ómi’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Surts sökkdalar’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Svipdagr blindi’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘sylgr Surts ættar’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘þriði’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘þrór’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘þróttr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘þundr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Tvíblindi’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Váfuðr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘vagna rúni’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Viðurr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Viðurs þýfi’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Yggjar már’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Yggs full’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: metonymia: term: kenning (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: metonymia: term: kenning (Germ.)
Symboliek: haar [lang, krul] als symbool (teken) van koninklijke
waardigheid van de band met Odin (Germ.)
Symboliek: levenswater (mede e.d) als symbool van de bron van
het leven
Symboliek: Mithotyn als symbool (personificatie) van het noodlot
als ordenende macht (Germ.)
Symboliek: Odin (of Wodan) als symbool (personificatie) van de
ontkenning van de traditionele, wettelijke maatschappelijke orde
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: ring (Draupnir] als symbool van de maan in de
negendaagse week (De Vries)
Symboliek: ring (Draupnir] als symbool van heerschappij (Höfler)
Symboliek: ring [Draupnir] als symbool van de verwerving van
rijkdom (þjalar Jóns saga)
Symboliek: runenteken nauðr als symbool van het getal negen
(Germ.)
Symboliek: Sleipnir (en Odin) als symbool van de wind
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speer is een rechtssymbool
speer is symbool van de koninklijke
Symboliek van de speer
symboliek van Sleipnir
geassocieerd met de dodencultus
wolf is ook het symbool van de
taal [voorafgegaan door een spatie]
taalkundige
Mededelingen
dial.
sagen
heldensagen
fluisteren
klacht
Ṛg
runenlied
fimbulljóð
Heimdallar hljóð
stamlijsten
lovende
heette
naam
evernaam
godennaam
Theofore
persoonsnaam
Persoonsnamen
bijnaam
bijnamen
epitheton
Naamsverwijzingen
cultusnaam
plaatsnaam
plaatsnamen
natuurnamen
Namen van sacrale plaatsen
Theofore dag- en plaatsnamen
theofore Odin-plaatsnamen
theofore plaatsnamen
Arendsnamen
diernamen
paardnamen
evernaam
naam van de Istraeonen
naam van de Langobarden
volkeren (zie § 329) wier namen
dag- en plaatsnamen
dagnaam
overgeleverd
volksoverlevering
dichter
dichtkunst
gedicht

Symboliek: speer als symbool van het recht en van de koninklijke
macht
Symboliek: speer als symbool van het recht en van de koninklijke
macht
Symboliek: symboliek van de speer
Symboliek: symboliek van het dier: Sleipnir, ~ van (Germ.)
Symboliek: triskele (en valknut) als symbool van de dood van de
op het slagveld gevallene
Symboliek: wolf als symbool van de voortvluchtige en verbannene
Taal
Taal
Taal: bericht
Taal: dialect
Taal: epiek: sage
Taal: epiek: sage, helden- (heroën-)
Taal: fluisteren (mompelen van geheim, noodlot, spreuk)
Taal: klacht
Taal: lied, lof-: term: ṛc (ṛg, ṛk) (lit.) (Ind.)
Taal: lied, runenTaal: lied, tover-: term: ljóð, fimbul- (‘machtig lied’) (Germ.)
Taal: lied: term: hljóð, Heimdallar- (‘Heimdallrs lied’) (cultuslied)
(Germ.)
Taal: lijst, koningsTaal: lofprijzing (op goden)
Taal: naam
Taal: naam
Taal: naam, dier- (naam van een dier)
Taal: naam, goden- (theofoor)
Taal: naam, goden- (theofoor)
Taal: naam, persoonsTaal: naam, persoonsTaal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton)
Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton)
Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton)
Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton)
Taal: naam, persoons-: bijnaam: cultische naam
Taal: naam, plaatsTaal: naam, plaatsTaal: naam, plaats-: natuurnaam
Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: naam, theriofore
Taal: naam, theriofore
Taal: naam, theriofore
Taal: naam, theriofore
Taal: naam, volksTaal: naam, volksTaal: naam, volks- met verwijzing naar een godheid
Taal: naam, weekdagTaal: naam, weekdagTaal: overlevering
Taal: overlevering
Taal: poëzie (dichtkunst)
Taal: poëzie (dichtkunst)
Taal: poëzie (dichtkunst)
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poëtische
poëzie
farmr Oðins
Viðurs þýfi
Yggs full
raadgeving
allitererende
scheldgesprek
schreeuwend
schreeuwer
spreekt
magische woord
spreuk
formule
Galdrs
rituele literatuur
inscriptie
Inscriptie
episode
thema
uccairghoṣa
varianten
vertaling
vertaald
wijze moet worden uitgesproken
natuurtermen
dag
overdag
ongeluksdag
weekdag
woensdag
Wodansdag
Gaunsdag
Godensdag
media hebdomas
Mercurii dies
mezemna
mezzedina
Mittwoch
Óðinsdagr
Wednesday
Wēnsdei, Werndei
Weunsdag
Wodanesdag
Wodanstag
Wodenesdag
Wodinesdag
Wōdnesdæğ
woensdag
Wuotanestac
Samstag
Saturni dies
Zaterdag
avonds

Taal: poëzie (dichtkunst)
Taal: poëzie (dichtkunst)
Taal: poëzie: term: ‘farmr Oðins’ (‘vracht van Odin’) (kenning)
(Germ.)
Taal: poëzie: term: ‘Viðurs þýfi’ (kenning) (Germ.)
Taal: poëzie: term: ‘Yggs full’ (‘Yggs dronk’) (kenning) (Germ.)
Taal: raad(geving, -pleging)
Taal: rijm: alliteratie (stafrijm)
Taal: schelden
Taal: schreeuw
Taal: schreeuw
Taal: spraak (spreken)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -)
Taal: spreuk: term: galdr (Germ.)
Taal: tekst, rituele
Taal: tekst: inscriptie (tablet) (alg.)
Taal: tekst: inscriptie, wij- (Germ.)
Taal: tekstgedeelte: episode (passage, verhaalelement)
Taal: thema
Taal: uitroep: krijgsroep: term: uccairghoṣa (Ind.)
Taal: versie (variant)
Taal: vertaling
Taal: vertaling
Taal: wijze van spreken, uitspraak
Taal: woord: terminologie (term, begrip, woordenschat,
vocabulaire)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag, ongeluksTijd: dag, weekTijd: dag, week-: woensdag
Tijd: dag, week-: woensdag: term: ‘Wodansdag’ (Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: Gaunsdag (Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: Godensdag (Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: media hebdomas (L/R)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: Mercurii dies (L/R)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: mezemna (Churwalsch = RetoRomaans)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: mezzedina (Tosc.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: Mittwoch (Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: Óðinsdagr (Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wednesday (Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wēnsdei, Werndei(Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: Weunsdag (Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wodanesdag* (Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wodanstag (Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wodenesdag (Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wodinesdag* (Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wōdnesdæğ (Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: woensdag (Germ.)
Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wuotanestac (Germ.)
Tijd: dag, week-: zaterdag: term: Samstag (Germ.)
Tijd: dag, week-: zaterdag: term: Saturni dies (L/R)
Tijd: dag, week-: zaterdag: term: zaterdag (Germ.)
Tijd: dag: avond
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elk jaar
maanjaren
Jul-tijd
tijdrekening in maanjaren
negendaagse
alda gautr
hiernamaals
Odins helden na de dood
oud [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
oudoud:
oud.
oude [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
ouder.
ouder [+ spatie]
oudere
ouderdom
Chronologie
oudere periode
week
negendaagse week
totaliteit
Derde hangt samen met het concept van
de andere delen omvat
slechte oog
de andere delen omvat en overstijgt
hoge zetel
twee
dubbel
tweedracht
vat [voorafgegaan door een spatie]
‘vat
Boðn
Óðrœrir
Són
ketel, gevuld met bier
offerketel
Boðn
vegetatieve
koren [voorafgegaan door een spatie]
gerstekorrel
schoven [voorafgegaan door een spatie]
Bessendrank
vlas
vrucht,
korenvrucht
bessen
heilig woud
Wouden:
Fjöturlundr
Semnonen kennen een woud
Semnonische boeienwoud
viðr ‘woud’
Fjöturlundr

Tijd: jaar, elk (jaarlijks)
Tijd: jaar, maanTijd: jaarperiode: ‘Jul’ (Germ.)
Tijd: kalender, maanTijd: periode: negen dagen (negen nachten)
Tijd: periode: term: öld (Germ.)
Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood)
Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood)
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve

chronologie)
chronologie)
chronologie)
chronologie)

Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie)
Tijd: temporaliteit: voorafgaande periode
Tijd: week
Tijd: week, negendaagse
Totaliteit
Totaliteit: drie, ~ van
Totaliteit: omvatting van twee tegenstellingen, ~ als
Totaliteit: onvolmaaktheid
Totaliteit: volmaaktheid, samenvatting
Troon: zetel, hoge (Germ.)
Twee
Twee: dualiteit (dubbelheid, herhaling)
Twee: splitsing: tweedracht
Vat
Vat
Vat: honingvat: ‘Boðn’ (Germ.)
Vat: honingvat: ‘Óðrœrir’ (Germ.)
Vat: honingvat: ‘Són’ (Germ.)
Vat: ketel, offer- (bloedketel, heilige -)
Vat: ketel, offer- (bloedketel, heilige -)
Vat: term: boðn (Germ.)
Vegetatie
Vegetatie: koren (graan)
Vegetatie: koren: gerst
Vegetatie: korenschoof
Vegetatie: sap, bessenVegetatie: vlas (Linum usitatissimum)
Vegetatie: vrucht
Vegetatie: vrucht
Vegetatie: vrucht: bes
Vegetatie: woud, heilig
Vegetatie: woud, heilig
Vegetatie: woud, heilig: ‘Fjöturlundr’ (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: ‘Semnonische woud’ (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: ‘Semnonische woud’ (Germ.)
Vegetatie: woud, heilig: term: viðr (Germ.)
Vegetatie: woud: term: lundr, Fjötur- (‘Boeienbos’) (heilig woud)
(Germ.)
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bevrijden
bevrijding
verlost
geneest
genezing
heelt
ongebonden
ongeremde
frija- ‘vrij, lief’
wedergeboorte beleeft
afwezigheid
ontbrekende
ontbreekt
uiterlijk
verschijning of doen en laten
verschijningsvormen
viśvarūpa
Odin, in de gedaante van Bruno
wisselt van gedaante
Gedaantewisselingen
in (weer)wolven veranderden
van gedaante wisselen
illusie, door Wodan geschapen
gekleed als vertegenwoordiger van Odin
imitatie
nabootsen
nabootsing
vermomd
vermomming
wolfsvermommingsgebruik
Grímnir:
virūpa
Odins openbaring aan de mensen
Mithotyn neemt zijn plaats in
neemt als Othinus zijn plaats in
vervangers
vertegenwoordig
als arend
berengestalte
berenverschijning
in (weer)wolven veranderden
in de gedaante van een arend
glijdt als slang
theriomorfe
verschijning als beer
wolvengestalte
dierengedaante
verdween
verdwijning
verdwijnt
Voorbeelden
mythisch voorbeeld

Verlossing
Verlossing
Verlossing
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: genezing
Verlossing: vrijheid (onafhankelijkheid, ongebondenheid,
ongeremdheid)
Verlossing: vrijheid (onafhankelijkheid, ongebondenheid,
ongeremdheid)
Verlossing: vrijheid: term: frija- (adj.) (Germ.)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte, symbolische
(geestelijke)
Verschijning: afwezigheid
Verschijning: afwezigheid
Verschijning: afwezigheid
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alvormigheid: term: viśvarūpa (Ind.)
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: gedaantewisseling
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: illusie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: illusie: imitatie: term: grímnir, grímr (adj.)
(god/dier) (Germ.)
Verschijning: misvormdheid: term: virūpa (adj.) (priester, god)
(Ind.)
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: verdwijning
Verschijning: verdwijning
Verschijning: verdwijning
Verschijning: voorbeeld (mythisch -)
Verschijning: voorbeeld (mythisch -)
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werkelijkheid
arend
gjóðr
Hnikars gjóðr
haan
haan
Havik
haukar
lijkvogel
vogels van het slagveld, die bloed
drinken
meeuw
Yggjar már
raaf
raven [voorafgegaan door een spatie]
átfrekir Óðins haukar
Hnikars gjóðr
Yggjar már
hraban
Odins raven
valk
voorwerpen
der boeien
‘boeien
boeien slaat
boeienwoud
boeien openspringen
strikken
herfjöturr
Hapta
bed [+ spatie]
bedgenote
boor van
galg
gálga
geldbuidel
geldbuidel
Spang
valknut
krammen
gemaskerde
‘vermomde’ of ‘gemaskerde’
maskers van een paard
net [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
lading
vracht
farmr
farmr Gunnlaðar arma

Verschijning: werkelijkheid
Vogel: arend
Vogel: arend: term: gjóðr (Germ.)
Vogel: arend: term: gjóðr, Hnikars (‘Stokers (= Odins) arend’)
(kenning voor raaf) (Germ.)
Vogel: haan
Vogel: haan van Mercurius (1) (L/R)
Vogel: havik
Vogel: havik: term: haukr, átfrekr Óðins (‘Odins vraatzuchtige
havik’) (kenning voor ‘raaf’) (Germ.)
Vogel: lijkvogel (aasetende ~)
Vogel: lijkvogel (aasetende ~)
Vogel: meeuw
Vogel: meeuw: term: már, Yggjar (‘meeuw van Yggr’) (kenning
voor raaf) (Germ.)
Vogel: raaf
Vogel: raaf
Vogel: raaf: term: ‘átfrekr Óðins haukr’ (‘Odins vraatzuchtige
havik’) (kenning) (Germ.)
Vogel: raaf: term: ‘Hnikars gjóðr’ (‘Stokers (= Odins) arend’)
(kenning) (Germ.)
Vogel: raaf: term: ‘Yggjar már’ (‘meeuw van Yggr’) (kenning)
(Germ.)
Vogel: raaf: term: hraban (Germ.)
Vogel: raven van Odin (Germ.)
Vogel: valk
Voorwerp
Voorwerp: band
Voorwerp: band
Voorwerp: band
Voorwerp: band
Voorwerp: band
Voorwerp: band
Voorwerp: band: term: fjöturr, her- (‘legerboei’) (Germ.)
Voorwerp: band: term: haft (Germ.)
Voorwerp: bed
Voorwerp: bed
Voorwerp: boor: ‘Rati’ (1) (Germ.)
Voorwerp: galg
Voorwerp: galg: term: gálgi (Germ.)
Voorwerp: geldbuidel
Voorwerp: geldbuidel van Mercurius (1) (L/R)
Voorwerp: gesp (spang)
Voorwerp: knoop: term: knut, val- (‘gevallenenknoop’) (vorm van
de triskele) (Germ.)
Voorwerp: kram
Voorwerp: masker
Voorwerp: masker, dierenVoorwerp: masker, dierenVoorwerp: net
Voorwerp: vracht (lading)
Voorwerp: vracht (lading)
Voorwerp: vracht: term: farmr (Germ.)
Voorwerp: vracht: term: farmr Gunnlaðar arma (‘vracht in de
armen van Gunnlöð’) (kenning voor Odin) (Germ.)
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farmr Oðins, d.w.z. poëzie
Gálga farmr (‘galgenvracht’, skald.)
werktuig
zeisen
vlammende
vuren
vuur
brandstapel
haardvuur
tapas
doof
gezien hebben
aanblik
gezichtsvermogen
blind
Gestumblindi
Tvíblindi
Blindr inn bölvísi
luminibus captus
ontdekt
perspectief
kijkt door een venster op de wereld
overzien
overziet
wagen
slede
wapen
hamer van Thor
Mjöllnir
knots
schild,
lans
speer
in het midden van de dingplaats
Týr is speergod
God met speer kan Odin, maar ook Týr
Gungnir
zwaard
Draupnis dögg
levenswater
lögr
bron.
bron verborgen
bron;
waterbronnen
Odhens kyælda
Mimirs bron
Odinsbrunn

Voorwerp: vracht: term: farmr Oðins (‘vracht van Odin’) (kenning
voor poëzie) (Germ.)
Voorwerp: vracht: term: farmr, Gálga- (‘galgenvracht’) (kenning
voor Odin) (Germ.)
Voorwerp: werktuig (gereedschap)
Voorwerp: zeis
Vuur
Vuur
Vuur
Vuur: brandstapel
Vuur: haard(vuur) (huiselijk vuur)
Vuur: innerlijk ~: term: tapas (adj. tapasya) (Ind.)
Waarneming: horen: doofheid
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen)
Waarneming: zien: blindheid
Waarneming: zien: blindheid: term: blindi, Gestum- (‘blinde
gast’) (kenning voor ‘Odin’) (Germ.)
Waarneming: zien: blindheid: term: blindi, tví- (‘dubbelblinde’)
(adj.) (bijnaam van Odin) (Germ.)
Waarneming: zien: blindheid: term: Blindr inn bölvísi (‘de
boosaardige blinde’) (bijnaam van Odin) (Germ.)
Waarneming: zien: blindheid: term: luminibus captus (part.) (nl.
Bolvisus) (L/R)
Waarneming: zien: inzicht: ontdekken (begrijpen)
Waarneming: zien: perspectief, mythologisch
Waarneming: zien: toezicht (uitzien op)
Waarneming: zien: toezicht (uitzien op)
Waarneming: zien: toezicht (uitzien op)
Wagen
Wagen: slede
Wapen
Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor (Germ.)
Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor:
‘Mjöllnir’ (Germ.)
Wapen: knuppel (knots)
Wapen: schild
Wapen: speer
Wapen: speer
Wapen: speer op de dingplaats = speer van *Tīwaz (Germ.)
Wapen: speer van *Tīwaz (Týr) (Germ.)
Wapen: speer van *Tīwaz (Týr) (Germ.)
Wapen: speer van Odin: ‘Gungnir’ (Germ.)
Wapen: zwaard
Water: dauw: term: dögg, Draupnis (‘dauw van Draupnir’)
(kenning voor rijkdom) (Germ.)
Water: levenswater (~ der onsterfelijkheid)
Water: term: lögr (Germ.)
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron
Wateren: bron, heilige
Wateren: bron, heilige; te Gudhem (Zw.): ‘Odhens kyælda’
(Germ.)
Wateren: bron, mythische: ‘Mímisbrunnr’ (Germ.)
Wateren: bron, offer-; te Uppsala (Zw.): ‘Odins brunn’ = ‘Odens
Brunn’ = ‘Urdals brunn’ = ‘Ordals brunn’ (Germ.)
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Meren:
Vimose
Moerassen:
Vonsmose (Wonsmos, Odhensmose, 1417)
zee [+ spatie]
zee)
lögr
Hnitbjarga lögr
Beken:
levenswater komt uit een berg of tussen
granstraumar Grímnis ‘de baardstromen
Wateren:
Watervallen
gevaarlijke
heil [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zegen.
sigrsæll
misoogst
ongeluk
onheil
onkwetsbaarheid
rijkdom
goede oogst
Draupnis dögg
Draupnis dýrsveiti
wonden
vruchtbaarheid
activiteit
werkzaam
bevorderd
bevorderen
in beweging brengt
stoker, aanzetter
ophitsende
bereiding
vermengen
rollend verder gaan
verder rollen na een val
vāta
iṣmin
storten zich
zwaai
Váfuðr
Váfuðr
boeiing
boeit

Wateren: meer, heilig
Wateren: moeras (offermoeras)
Wateren: moeras, heilig
Wateren: moeras: ‘Vonsmose’ (De.)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: oceaan: term: lögr (Germ.)
Wateren: oceaan: term: lögr, Hnitbjarga (‘zee van de Klaprotsen’)
(kenning voor ‘dichtermede’) (Germ.)
Wateren: rivier, heilige
Wateren: rivier, komend vanonder uit een berg
Wateren: rivier: term: straumr: granstraumar Grímnis (‘de
baardstromen van Grímnir’) (kenning voor dichtermede) (Germ.)
Wateren: water, een heilig
Wateren: waterval, heilige
Welzijn en ziekte: gevaar (risiko)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil: sæll, sigr- (‘zegebrengend’) (adj.) (Germ.)
Welzijn en ziekte: misoogst
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onkwetsbaarheid
Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart)
Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde (goede oogst, aardzegen)
Welzijn en ziekte: rijkdom: term: ‘Draupnis dögg’ (‘dauw van
Draupnir’) (kenning) (Germ.)
Welzijn en ziekte: rijkdom: term: ‘Draupnis dýrsveiti’ (‘Draupnirs
kostbare zweet’) (kenning) (Germ.)
Welzijn en ziekte: verwonding (wond)
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid
Werkzaamheid
Werkzaamheid
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten (aansporen, opwekken, bevorderen,
ophitsen)
Werkzaamheid: bereiden
Werkzaamheid: bereiden: mengen
Werkzaamheid: bewegen: rollen over de grond
Werkzaamheid: bewegen: rollen over de grond
Werkzaamheid: bewegen: term: vāta (Ind.)
Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen: term: iṣmin (adj.) (god)
(Ind.)
Werkzaamheid: bewegen: zich storten (zich werpen)
Werkzaamheid: bewegen: zwaaien
Werkzaamheid: bewegen: zwaaien: term: váfa (Germ.)
Werkzaamheid: bewegen: zwaaien: term: váfuðr (nom. ag.) (god)
(Germ.)
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
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geboeid
in de boeien slaat
doorboorde
doorboort
doorboring
gat knaagt
breekt [voorafgegaan door een spatie]
druiper
drupt
Draupnir
jacht
agrarische
landbouw
akkerbouw
maaien
oogst
gróðr
Hangi
Hanga
hulp
ondersteuning
keuze
kiest
uitverkiezing
uitverkoren
die de gevallenen haalt
gevallenen kiest
kiest de gevallen krijgers
wælceasig
Naamgeving
methode om runenkennis te verwerven
meet of ordent d.m.v. het noodlot

na een val
openspringen
bedaren
uitgestoken
sport
temmen
verbergen
verbergt
verborgen
fela
runen die hij schreeuwend opheft
verleid
de wagen trok
trekt de slede
verricht daarop als Bölverkr arbeid
werpt

Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen,
aantrekken van gordels)
Werkzaamheid: boren
Werkzaamheid: boren
Werkzaamheid: boren
Werkzaamheid: boren
Werkzaamheid: breken (af-, plukken)
Werkzaamheid: druipen
Werkzaamheid: druipen
Werkzaamheid: druipen: term: draupnir (nom. ag.) (Odins ring)
(Germ.)
Werkzaamheid: ec. ~: jacht
Werkzaamheid: ec. ~: landbouw
Werkzaamheid: ec. ~: landbouw
Werkzaamheid: ec. ~: landbouw (akkerbouw)
Werkzaamheid: ec. ~: maaien
Werkzaamheid: ec. ~: oogst (opbrengst)
Werkzaamheid: ec. ~: oogst: term: gróðr (Germ.)
Werkzaamheid: hangen: term: hangi (‘gehangene’, jur.) (Germ.)
Werkzaamheid: hangen: term: hangi (‘gehangene’, jur.) (Germ.)
Werkzaamheid: helpen (hulp)
Werkzaamheid: helpen (hulp)
Werkzaamheid: kiezen
Werkzaamheid: kiezen
Werkzaamheid: kiezen (uitverkiezing)
Werkzaamheid: kiezen (uitverkiezing)
Werkzaamheid: kiezen van een gevallene
Werkzaamheid: kiezen van een gevallene
Werkzaamheid: kiezen van een gevallene
Werkzaamheid: kiezen van een gevallene: term: wælceasig (adj.)
(Germ.)
Werkzaamheid: kiezen van een naam
Werkzaamheid: methode: - van verwerving van de runenkennis
(Germ.)
Werkzaamheid: methode: meten: toemeten als noodlotsmacht
(Germ.) {zie ook Noodlot: onpersoonlijke noodlotsmacht bij de
Germanen]
Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken,
neerstorten)
Werkzaamheid: openen
Werkzaamheid: rustig maken, doen bedaren, kalmeren,
geruststellen
Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen)
Werkzaamheid: sport
Werkzaamheid: temmen
Werkzaamheid: verbergen
Werkzaamheid: verbergen
Werkzaamheid: verbergen
Werkzaamheid: verbergen: term: felhan*, fela (Germ.)
Werkzaamheid: verheffen: runen
Werkzaamheid: verleiden, bekoren
Werkzaamheid: vervoeren: voorttrekken
Werkzaamheid: vervoeren: voorttrekken
Werkzaamheid: werken (arbeiden)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
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werpen [voorafgegaan door een spatie]
gezonden
zond [+ spatie]
zwellen
þindan
hemelse en aardse
orde van de sibbe
orde van het gevolg
door wetten geregelde hemelse en
wettelijke maatschappelijke
tegennatuurlijke en het totalitaire
uitzonderingstoestand
totalitaire, dictatoriale hemelse en
evenwicht
stabiliteit
echte [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
vals
mithu
chaos van oorlogen
ongebonden uitoefening van de
Ragnarök
juridische
recht
rechtssymbool
hofrecht
steelrecht
wetten
wettelijke
Wetten van de Jómsvíkingar
bloedbroederschap
sluiten vrede
vergelijk tussen de goden en de
tussen de Asen en Wanen bekrachtigd
vredessluitingen
eis [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
eist [voorafgegaan door een spatie]
verlangt
archeologie
archeologische vondsten
onderricht
taalkundige gevens
etymologisch
Volkskundige
veranderen
gekeltiseerd
verheven werd
augna regn Óðs beðvinu
wolken

Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren)
Werkzaamheid: zwellen
Werkzaamheid: zwellen: term: þindan (Germ.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)
Wet en orde: orde van de sibbe
Wet en orde: orde van het gevolg
Wet en orde: orde, geregelde (wettelijke)
Wet en orde: orde, maatschappelijke (sociale -)
Wet en orde: orde, tegen- (omgekeerde orde, het abnormale, het
tegennatuurlijke)
Wet en orde: orde, tegen- (omgekeerde orde, het abnormale, het
tegennatuurlijke)
Wet en orde: orde, totalitaire (dictatoriale)
Wet en orde: orde: stabiliteit, evenwicht(igheid),
gelijk(waardig)heid
Wet en orde: orde: stabiliteit, evenwicht(igheid),
gelijk(waardig)heid
Wet en orde: orde: waarheid
Wet en orde: orde: waarheid, on- (valsheid)
Wet en orde: orde: waarheid, on-: term: mithu (adj.) (Kelt.)
Wet en orde: orde: wanorde, chaos, verwarring, anarchie i.t.t.
orde
Wet en orde: orde: wanorde: ongebonden machtsuitoefening
Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Ragnarök’ (‘lot der goden’)
(Germ.)
Wet en orde: recht
Wet en orde: recht
Wet en orde: recht
Wet en orde: recht, hofWet en orde: recht, steelWet en orde: wet
Wet en orde: wet (wetboek, wetstekst, wettelijk)
Wet en orde: wet, Germaanse: Jómsvíking-wetten (Germ.)
Wet en orde: wet: contract: bloedbroederschap
Wet en orde: wet: contract: vredessluiting
Wet en orde: wet: contract: vredessluiting
Wet en orde: wet: contract: vredessluiting
Wet en orde: wet: contract: vredessluiting
Wet en orde: wet: voorwaarde (eis)
Wet en orde: wet: voorwaarde (eis)
Wet en orde: wet: voorwaarde (eis)
Wetenschap: archeologie
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: onderwijs, instructie
Wetenschap: taalkunde (filologie)
Wetenschap: taalkunde: etymologie
Wetenschap: volkskunde
Wisseling
Wisseling: cultuurverandering
Wisseling: statusverandering: verheffing
Wolk en regen: regen: term: regn: augna regn Óðs beðvinu
(‘ogenregen van Óðs bedgenote’) (kenning voor tranen) (Germ.)
Wolk en regen: wolk
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zon [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zon;
swastika
triskele
valknut
ondergaande zon
1
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Zon
Zon
Zon: zonnewiel: swastika
Zon: zonnewiel: triskele
Zon: zonnewiel: triskele: term: valknut (Germ.)
Zon: zonsondergang

