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De Oud-Germaanse religie 

1 Vrouwelijke godheden 

 



De Oud-Germaanse religie - Vrouwelijke godheden 

1.1 In groepen optredende vrouwelijke godheden 
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1.1.1 (§ 522-1) Inleiding tot de in groepen optredende vrouwelijke godheden 

 
a. Moedergodinnen in groepen van 3 (soms 9) werden overal in Germanië vereerd. 

 
b. Oudste bronnen: 

wij-inscripties ter ere van de Matres of Matronae m.n. in Germania Inferior, dus bij de West-
Germanen en Galliërs tijdens de Romeinse tijd; oudste wijstenen: 
1. CIL 13, 7681 (Andernach, 70-80 AD): 

matribus suis; 
2. CIL 5, 6641 (Pallanza, Italië, 1e eeuw): 

Matronis sacrum. 
 

c. Grootste bloei van de Matronen-cultus: 
1. toeneming van votiefstenen in de 2e eeuw; 
2. mogelijke oorzaken: 

i. toenemend nationalisme, maar dus ook romanisering wegens de vorm van de 
cultusuiting (votiefstenen in Romeinse stijl); 

ii. bijzondere omstandigheden, zoals oorlog of ziekte. 
 

d. Vereerders van de Matronen: 
meestal mensen van de laagste klasse, maar ook hoge burgerlijke en militaire beambten. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Vrouwelijke godheden - In groepen optredende vrouwelijke godheden 

1.1.2 De Zuid-Germaanse Matronengroepen 
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Matronengroepen 

1.1.2.1 (§ 522-2) De iconografie van de Matronen 

 
De Matronen worden altijd als groepen van drie afgebeeld op de wijstenen, maar de iconografie 
verschilt per gebied, wat duidt op locale gebondenheid: 
1. Rijnland: 

a. Drie zittende vrouwenfiguren met vruchtenmanden op hun schoot. 
b. De middelste godin is jong en heeft golvend haar. 
c. De buitenste godinnen dragen de muts van een getrouwde vrouw. 

 
2. Gallië: 

a. Idem in andere kleding en met enkele vruchten en een hoorn des overvloeds. 
b. De godinnen dragen gelijke kleding en hebben gevlochten haar. 

 
3. Brittannië: 

Idem als bij 1. 
 

4. Zazenhausen (bij Stuttgart) en Vienne (Frankrijk): 
De middelste godin zit, de anderen staan. 
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1.1.2.2 (§ 523-1) Probleem van de oorsprong van de Matronen-cultus 

 
a. De vraag is of de Matronen-cultus oorspronkelijk Germaans is of van de Kelten is overgenomen. 

 
b. Theorie van De Vries: 

De Germanen en de Kelten kenden een gemeenschappelijke moedergodinnencultus. 
Argumenten: 
1. De wijstenen van de Matronen-cultus komen weliswaar vooral voor op oorspronkelijk 

Gallisch gebied, maar de cultus hoeft nog niet oorspronkelijk Gallisch te zijn. 
 

2. De Germaanse gebieden rechts van de Rijn kunnen ook een Matronen-cultus gekend hebben, 
alleen ontbreken de Romeinse votiefstenen en schriftelijke bronnen. 
 

3. De Germanen kenden ook een Matronen-cultus op grond van bewijzen uit later tijd en uit 
andere delen van Germanië (zie 1.1.3.1) en op grond van het namenonderzoek (zie 1.1.2.3). 
 

4. De Matronen-cultus is kenmerkend voor de religie van alle Keltische stammen, getuige de 
meer dan 700 monumenten. 
 

5. De symbiose van Germanen en Kelten in het Rijnland leidde tot intensivering van de 
Matronen-cultus en concentratie van monumenten. 
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1.1.2.3 De bijnamen van de Germaanse Matronengroepen 
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1.1.2.3.1 (§ 523-2) Topografische bijnamen van de Germaanse 
Matronengroepen 

 
1. Bijnamen, eindigend op een oude dat. plur. –ms, -mis: 

a. CIL 13, 8157: 
Aflims; 

b. CIL 13, 7861a, 7883, 7892, resp. 7883-4, 7891, 7893: 
Vatuims naast Vatuiabus; 

c. CIL 13, 7916: 
Saitchamimi(s). 
 

2. Bijnamen, eindigend op het topografische suffix –nehiae, -neihiae, -nehae: 
a. CIL 13, 7933-6: 

Albiahenae < Albiniacum > nhd. Elvenich; 
b. CIL 13, 7882: 

Julineihiae < Iuliacum > nhd. Jülich; 
c. CIL 13, 7883: 

Nersihenae < Nersa > Niers (riviernaam); 
d. Vacallinehae ~ Waal (riviernaam) of Wachendorf (De Vries schrijft ‘Wachelndorf’). 

 
e. Commentaar: 

Er zijn maar weinig topografische bijnamen of ze zijn niet als zodanig te herkennen, omdat 
de plaatsen spoorloos verdwenen zijn. 
 

3. Bijnamen, betrekking hebbend op stammen of volken: 
a. Spanje (Coruna del Conde; vgl. Max Ihm 396): 

Matres Gallaicae; 
b. Engeland (Eboracum), CIL 7, 238; AD 122: 

Mat. (Af(ricanis) Ita(licis) Ga(llicis); 
c. Germania Inferior: 

i. Xanten, CIL 13, 8633; bij de Frisiavones: 
Matres Frisiavae paternae; 

ii. Castra Vetera, CIL 13, 8634: 
Matres Treverae; 

iii. Keulen, CIL 13, 8224 etc.: 
Matres Suebae; 

iv. Diverse plaatsen: 
Romanehae, Rumanehae, Rumnehae (bij de Romeinen). 
 

4. Het probleem van het onderscheid tussen Matres en Matronae: 
Het onderscheid is wezenlijk (Gutenbrunner): 
a. De aanduiding Matres komt verreweg het meest voor in deze categorie (maar Matronae 

Hamavehae bij Jülich). 
b. Matres zijn de eigenlijke moedergodinnen. 
c. Matronae zijn gehuwd gedachte godinnen. 
d. De reden van het onderscheid is niet duidelijk. 
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1.1.2.3.2 (§ 524) ‘Schenkster’-bijnamen van de Germaanse Matronengroepen 

 
a. Namen met het prefix ala- of au-: 

1. Alagabiae (CIL 13, 8529): 
‘de rijkelijk gevenden’; 

2. Gabiae: 
‘de gevenden’; 

3. Ollogabiae (bij Mainz) (gall.): 
‘de rijkelijk gevenden’; 

4. Polengabia (lit.); 
5. Matergabia (lit.); 
6. Alaferhuiae (bij Altdorf): 

‘de rijkelijk levenskracht schenkenden’; 
7. Alatervae (CIL 7, 1084, Schotland); 
8. Audrinehae (bij Keulen): 

‘de goddelijke bijstand verlenenden’; 
9. Aufaniae. 

 
b. Commentaar: 

1. ad a.1 en 2: 
i. Kauffmann e.a.: 

Alagabiae ~ os. geban ‘oceaan’ (dus topografisch); 
ii. Vergelijk: 

(1) Dea Garmangabi (zie 1.2.3.2.5); 
(2) de godin Gefjon (zie 1.2.3.3.8.1). 

 
2. ad a.3: 

Vergelijk oi. gabim ‘ik geef’. 
 

3. ad a.1-5: 
i. Karsten: 

gabī < ga-abī = lat. copia ‘overvloed, rijkdom’; 

ii. Von Grienberger: 

vergelijk got. gabei ‘rijkdom’ en de familienaam Alagaƀjōz ‘de vrijgevigen, de rijken’; 

iii. Ihm: 

ala- duidt op plaatsnamen; 

iv. Kauffmann: 

gabiae ~ os. geban ‘oceaan’. 

 

4. ad a.6: 

ferhuiae ~ got. fairhwus ‘levenskracht’ en on. fjör ‘leven’. 

 

5. ad a.7: 

i. op een wijsteen uit Cramond (Schotland), opgericht door een soldaat uit Tongeren (Coh. 

I Tungrorum); 

ii. verklaring van –terviae is onzeker: 

(1) H. Kern: 

~ got. triu ‘boom’, dus Matres Silvestres; 

(2) Von Grienberger: 

= Alaterwōnz (familienaam); 

(3) Much: 

~ germ. treua, dus ‘de alversterkenden’; 

(4) Helm: 

een topografische aanduiding. 

 

6. ad a.8: 

De Vries, Gutenbrunner:    
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dissimilatie < *Auð(a)ninehae ~ germ. aud- > os. ōdan, oe. eaden, on. auðinn ‘door het 

noodlot verleend’ (in gunstige zin). 

 

7. ad a.9: 

i. Aufaniae komt veel voor langs de Rijn. 

ii. De betekenis is niet duidelijk: 

Kauffmann: 

~ obana, ofan ‘hooggelegen legerkamp’ 
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1.1.2.3.3 (§ 525) Overige bijnamen van de Germaanse Matronengroepen 

 
1. Gavadiae (div. bij Jülich en Mönchengladbach): 

a. H. Kern: 
~ got. wadi ‘pand’, gawadjon ‘verloven’, dus Sponsales ‘godinnen van de verloving en het 
huwelijk’; 

b. De Vries: 
het zijn beschermsters van de eden en de verdragen; 

c. Helm: 
~ germ. wadan ‘waden’, dus relatie met een voorde. 
 

2. Mahlinehae (div. bij Keulen): 
a. ~ germ. mahl-, mahal- ‘gerechtsplaats’; 
b. dus dezelfde functie als de Gavadiae (zie 1.b); 
c. er is geen verband met ‘Mechelen’ (< Machlinium). 

 
3. Arvagastae (CIL 13, 7855, Müddersheim): 

Much: 
‘de mild schenkenden’ (zeer onzeker). 
 

4. Afliae (CIL 13, 8211, Keulen): 
a. ~ on. afl, oe. afol ‘kracht, sterkte’, dus ‘de versterkenden’; 
b. Kauffmann: 

relatie met de Eifel. 
 

Geen bevredigende verklaring hebben: 
5. Vatviae of Vatvims ‘de bewaterenden’; 
6. Vapthiae; 
7. Annaneptiae ‘vriendelijke verwanten’; 
8. Saitchamiae ~ on. seiðr; 
9. Aumenahenae ~ Oumenza, een rivier bij Bad Ems (en een plaats Aumenau, beide aan de r. 

Lahn,  Berends); 
10. Axsinginehae ~ got. ahs ‘aar’; 
11. Gesahenae ‘Matronen van de gezaaide akkers’. 
 
 



De Oud-Germaanse religie - Vrouwelijke godheden - In groepen optredende vrouwelijke godheden - De Zuid-Germaanse 
Matronengroepen - De bijnamen van de Germaanse Matronengroepen 

1.1.2.3.4 (§ 526) Namen van Germaanse Matronengroepen in combinatie met 
andere godinnengroepen 

 
De Matronen worden vaak samen met andere godinnen genoemd: 
1. Junones: 

a. CIL 5, 3237, 5249, 5450; Noord-Italië: 
Matronis Iunonibus; 

b. CIL 13, 8192; Keulen: 
Iunonibus Gabiabus (…); 

c. CIL 13, 8612: 
Iunonibus sive Gabiabus (…) domesticae; 

d. Commentaar: 
Aangezien de Iunones beschermgodinnen van vrouwen en meisjes zijn, zal dit ook wel 
gelden voor de Matronen aan de Rijn. 
 

2. Campestres: 
a. CIL 7, 510, 1084; Engeland: 

Matrib. (…) Campestrib.; 
b. Commentaar: 

De Campestres zijn beschermgodinnen van de legerplaatsen (en dus ook de met hen 
genoemde Matronen). 
 

3. Parcae: 
a. CIL 7, 927; Engeland: 

Matrib. Parc.; 
b. Identificatie met de Matronen is waarschijnlijk wegens 

i. het drietal der godinnen; 
ii. dezelfde functie. 

 
4. Suleviae: 

a. Inscripties van de Equites singulares (Rome): 
matribus Sulevis; 

b. CIL 6, 31161; Rome: 
Matribus paternis et maternis meisque Sulevis; 

c. Neder-Rijn: 
Sulevis of Sulevis deabus; 

d. De functie van de Suleviae is niet bekend: 
i. H. Kern: 

‘woudgodinnen’; 
ii. Von Grienberger: 

‘de goede gelegenheid verschaffenden’. 
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1.1.2.4 (§ 527) Karakter en functie van de Matronen 

 
De Matronen hebben een karakter en een werkingsgebied die het locale aspect te boven gaan: 
1. Ihm: 

Het zijn godheden van het welzijn van het huis en de familie. 
 

2. Later zijn het ook beschermsters van de legerplaats en de stam. 
 

3. De Matronen zijn gavenschenkende wezens (zoals de Alagabiae, vgl. Pandora). 
 

4. Much: 
Het zijn noodlotsgodinnen. 
 

5. Het zijn in ieder geval chtonische wezens die voor de wasdom en de familie zorgen en ten 
overstaan van wie eden gezworen worden. 
 

6. Ze werden vereerd tijdens de Jultijd door de Angelen: 
Beda (De temporum ratione): 
De Modraniht is de nacht der Matres, die men dan vereert. 
 

7. Vergelijk de Indische Mātā’s of Ambā’s: 
a. beschermgodinnen van het dorp; 
b. als drietal zijn ze met Rudra verbonden, die dan Tryambaka heet. 
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1.1.3 De Noord-Germaanse dísir 
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1.1.3.1 (§ 528-1) Inleiding tot de Noord-Germaanse dísir 

 
a. De naam dísir is verworden tot een verzamelnaam voor allerlei soorten bovennatuurlijke 

wezens: 
1. Walkuren, dus beschermgeesten in de oorlog: 

i. HH I, 16 en 19; 
ii. Völs., Hálf.: 

ze beschermen de krijgers; 
iii. Grm. 53, Am. 28: 

ze verlaten de krijger bij diens dood. 
 

2. Fylgjur, dus zielenwezens: 
þiðranda þáttr ok þorhalls (zie § 163). 
 

3. Spákona en draumkona, dus beschermende machten: 
Völs. resp. Gísl. 
 

4. Nornen, dus geboortehelpsters: 
Sd. 9. 
 

b. De dísir zijn in ieder geval vrouwelijke bovennatuurlijke wezens met een cultus. 
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1.1.3.2 (§ 528-2) De dísir-cultus en daarnaar verwijzende plaatsnamen 

 
a. De dísir-cultus: 

1. Aanduiding en tijdstip van het offerfeest van de dísir: 
i. Dísablót: 

at vetrnóttum, dus midden oktober in West-Scandinavië (vgl. Glúm. 6 en Egs. 44); 
ii. Disting: 

begin februari in Zweden. 
 

2. Aanduiding van het heiligdom van de dísir: 
Friðþj. en Hkr.: 
dísarsalr (zie ook b.1). 
 

3. Offerhandeling tijdens het dísablót: 
Herv. (inleiding): 
een koningsdochter begiet de hörgr met offerbloed. 
 

4. Geslacht van de offeraar bij het dísablót: 
Er is geen bewijs dat het ambt van offerpriester aan vrouwen was voorbehouden. 
 

5. Conclusie t.a.v. het karakter van de dísir-cultus: 
Het was een vegetatiecultus, waar de combinatie van de volgende feiten op wijst: 
i. Het tijdstip van het offerfeest (het dísablót) pleit ervoor. 
ii. Het bestaan van landdísarsteinar (in Ísafjörðr) duidt op een cultus van beschermgeesten 

van het land. 
 

b. De cultusplaatsen van de dísir: 
1. betekenis van dísarsalr: 

i. ‘tempel van een dís’; 
ii. vergelijk: 

Historia Norvegiæ: 
aedes Dianae; 

iii. er is dus sprake van de verering van één dís in een heiligdom, hoewel ze altijd als groep 
(dísir) worden genoemd. 
 

2. topografische cultusplaatsen: 
i. theofore plaatsnamen met als eerste lid dísa- (gen. plur.): 

(1) Noorwegen: 
Disen (< Disin < Dísavin) (5 x); 

(2) Zweden: 
(a) Dísaþing (in Uppland); 
(b) Diseberg (bij Boxholm); 
(c) Disevid (< Disaui); 
(d) Disåsen (bij Brastad). 

 
ii. Conclusie t.a.v. de theofore plaatsnamen: 

De Noorse plaatsnamen duiden op een vruchtbaarheidscultus: 
(1) Het tweede lid is –vin. 
(2) De dísir hier staan in relatie tot Ullr en Thor i.p.v. zoals gewoonlijk Freyja en Hörn. 
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1.1.3.3 (§ 529) De ontwikkeling van de dísir 

 
De dísir-cultus is oud en gaat terug tot de IE periode: 
1. De term dísir heeft reeds een heel algemene betekenis gekregen. 

 
2. De verbinding tussen de dísir en de god Ullr plaatst de dísir-cultus in een prehistorische periode. 

 

3. Er lijkt een verband te bestaan met de Indische dhiṣaṇā’s: 
a. Het zijn vrouwelijke vruchtbaarheidsmachten met een offercultus. 
b. Betekenis: 

i. ‘schenksters’; 
ii. Johansson: 

~ IE wortel *dhēi- ‘zuigen, zogen’. 
c. Ze brengen rijkdom en geluk en verdelen goederen. 
d. Ze treden op als 

i. groep, meestal als triade; 
ii. individu in een latere ontwikkeling (bijv. als Moeder Aarde). 

 
4. Commentaar: 

De ontwikkeling van groep naar individu is overeenkomstig de algemene ontwikkelingsgang 
naar sterkere individualisering: 
a. De dísarsalr als heiligdom voor één godin is dan ook een jongere ontwikkeling. 
b. De hörgr als dísarsalr in Herv. is geen privaat heiligdom. 
c. Namen als Vanadís (voor Freyja) en öndurdís (voor Skaði) geven de individualiserende 

tendens weer. 
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1.1.4.1 De verering van Einbede, Warbede en Willebede 

 
(§ 530-1) De moedergodinnen lijken in een andere vorm voort te bestaan: 
a. Verering van een drietal vrouwelijke heiligen in Zuid-Duitsland: 

1. Namen: 
i. Einbede; 
ii. Warbede; 
iii. Willebede. 

 
2. De iconografie is christelijk; ze worden afgebeeld op een relief in de cathedraal te Worms. 

 
3. Functies: 

i. beschermheiligen tegen ziekten (zoals de pest); 
ii. helpsters in nood; 
iii. schenksters van vruchtbaarheid; 
iv. geboortehelpsters; 
v. bevorderaars van de wasdom; 
vi. Commentaar: 

Deze functies komen overeen met die van de Oud-Germaanse moedergodinnen. 
 
b. (§ 530-2) Kritiek t.a.v. de relatie tussen deze Zuid-Duitse heiligen en de Matronen: 

1. Argumenten contra: 
i. m.b.t. de geografische verbreiding: 

(1) De Matronen-cultus vindt men ten noorden van Worms. 
(2) De cultus van de heilige maagden lag in Worms en ten zuiden daarvan tot in de Elzas 

en Tirol. 
 

ii. m.b.t. de periode van verering: 
(1) De Matronen-cultus eindigde ca 250 n. Chr. 
(2) De cultus van de heilige maagden begon in 1028: 

afbeelding van de drie heilige maagden Fides, Spes en Caritas op een loodzegel van 
de Keulse aartsbisschop Piligrinus uit Bettenhoven bij Jülich (De Vries schrijft 
Charitas). 
 

2. Argumenten pro: 
i. In de hele Germaanse wereld werden triaden van vrouwelijke godheden vereerd, 

zodat een triade van heilige maagden niet toevallig is. 
ii. Vergelijk tevens: 

(1) J. Cordie: 
In St. Truyen werden drie heilige zusters vereerd. 

(2) Collectarium canonum (door Burchard von Worms) (11e eeuw): 
(a) verbod op het geloof in de drie Parcen, die de macht bezitten bij de geboorte 

van een kind de toekomst te voorspellen (dit zijn dus noodlotsmachten); 
(b) verbod op het bereiden van een tafel voor de drie Parcen om zich te 

verkwikken. 
(3) Bisschop Guillaume d’Auvergne van Parijs: 

Er bestaat een geloof in de dominae nocturnae, die ’s nachts het klaargezette eten 
en drinken (dus een offer) tot zich nemen en in ruil daarvoor welvaart en overvloed 
schenken. 
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1.1.4.2 (§ 530-3) Het probleem van de functie van de moedergodinnentriaden 

 
De grens tussen de functie van noodlotsmacht (Parcen, Nornen) en de functie van schenkende 
macht (Matronen) is moeilijk te trekken. Vergelijk: 
1. Nornen: 

a. Ze treden op als vroedvrouw bij de geboorte van een kind. 
b. Ze bepalen het lot van een kind. 

 
2. De drie nymfen bij Saxo (Historia Danica): 

Fridlevus wil de toekomst van zijn zoon weten waarna 
dearum aedes … accedit, ubi introspecto sacello ternas sedes totidem nymphis occupari 
cognoscit. 
 

3. Conclusies: 
a. ad 2: 

De drie nymfen lijken sterk op de Matronen. 
b. Nornen (zie § 192) en dísir zijn niet scherp te onderscheiden. 
c. De moedergodinnentriaden waren schenksters, maar waren ook – en vooral in later tijd – 

bepalers van het lot. 
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1.2.1 De godin Frīja-Frigg 
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1.2.1.1 Frīja-Frigg in de literatuur 
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1.2.1.1.1 (§ 531-1) De Zuid-Germaanse bronnen voor Frīja 

 
a. De weekdagnaam nl. vrijdag (vertaling van dies Veneris): 

1. ohd. frīatac; 
2. oe. frīgedæg; 
3. ofr. frīgendei. 

 
b. In de klassieke literatuur en de inscripties uit de Romeinse tijd ontbreekt haar naam volledig. 

 
c. Volksverhuizingstijd: 

1. Oorsprongssage van de Langobarden (in: Origo gentis Langobardorum en Historia gentis 
Langobardorum): 
Frea laat Wodan door een list de Vinnili steunen (zie § 369). 

2. TMT (zie § 451): 
i. Frīja spreekt een toverspreuk uit over het verlamde paard. 
ii. Ze is de zuster van Volla. 
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1.2.1.1.2 (§ 531-2) De Noord-Germaanse bronnen voor Frigg 

 
1. als gemalin van Odin: 

Vm. 1-4: 
Frigg verblijft met Odin op Hlíðskjálf en raadt hem af zich in wijsheid te meten met Vafþrúðnir. 
 

2. als overspelige echtgenote: 
a.  Ls. 26: 

de mythe van Odin en zijn broeders Vili en Vé: 
Frigg zou met Odins broers Vili en Vé overspel gepleegd hebben (zie § 517). 

b. Saxo: 
de mythe van Odin en Mithotyn: 
Wegens Friggs ontrouw gaat Odin in ballingschap en neemt Mithotyn de heerschappij over 
(zie § 410). 

c. Hieruit blijkt het zinnelijke karakter van Frigg. 
 

3. als treurende en beschermende moeder en echtgenote: 
De mythe van Baldr: 
a. Vsp. 33: 

Frigg treurt in Fensalir om Baldrs dood. 
b. SnE: 

Frigg probeert door het afnemen van eden Baldr te redden. (Ze is de beschermster van het 
leven.) 
 

4. als voorspellende godin: 
 Ls. 9: 
a. Frigg voorziet het lot van mensen en goden. 
b. Commentaar: 

Deze gave vloeit voort uit Odins voorspellende gave. 
 

5. als beschermster van het familieleven: 
a. Oddr. 9: 

Frigg en Freyja worden aangeroepen om hulp te bieden bij de geboorte van een kind. 
b. Vergelijk 3.a. 
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1.2.1.2 De cultus van Frigg 
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1.2.1.2.1 (§ 532-1) De cultus van Frigg op grond van theofore plaatsnamen 

 
a. De plaatsnamen met als eerste lid Frigg- geven geen uitsluitsel over haar cultus: 

1. Friggjarakr (Zw.) > 
i. Friggeråker (Västergötland): waarschijnlijk; 
ii. Friggiærakær (id.): waarschijnlijk; 

2. Friggesthorp (id.): onwaarschijnlijk; 
3. Friggas kulle (id.): weinig waarschijnlijk; 
4. Fristad < Frigiastadum (Västergötland (en niet: Östergötland)): mogelijk; 
5. Friggesäter (id.): wrsch. < Fridhger- (persoonsnaam); 
6. Fryggiosætre (Nordtrøndelag, Nw.) (1433): waarschijnlijk. 

 
b. Commentaar: 

1. Ook Friggjarakr als cultusplaats is niet zeker omdat –akr altijd met mannelijke goden 
verbonden is. 

2. De onbekendheid met Frigg blijkt ook uit de overname van westgerm. Frīadag (> bijv. no. 
fredag) i.p.v. noordgerm. *Friggjardagr. 
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1.2.1.2.2 (§ 532-2) De cultus van Frigg op grond van planten- en 
sterrennamen uit de volksoverlevering 

 
Deze namen geven eveneens geen uitsluitsel over Friggs cultus: 
1. ijsl. Friggjargras (Orchis marulata): 

a. De naam hoeft niet oud (heidens) te zijn. 
b. De naam is uitsluitend IJslands. 

 
2. zw. Friggerocken (gordel van Orion): 

a. Betekenis: 
‘spinrokken of klos, spindel van Frigg’. 

b. Commentaar: 
i. Misschien bestond er mythologische speculatie over een spinnende Frigg. 
ii. Zowel de (oorsprong van de) naam Friggerocken als het geloofsidee erachter is van 

Zuid-Germaanse oorsprong: 
(1) Friggerocken kan een vertaling zijn van het Chr. synoniem Mariarok. 
(2) Volksgeloof in Blekinge m.b.t. het verbod op donderdag te spinnen omdat Frigg dan 

spint, is Zuid-Germaans (en de relatie donderdag – Frigg is problematisch). 
(3) Volksgeloof in Noorwegen m.b.t. een verbod om op vrijdag bij het weven de 

schering uit te voeren. 
 

3. Conclusies t.a.v. de volksoverlevering van Frigg: 
a. Aangezien men de weekdagnaam voor vrijdag in Scandinavië uit Zuid-Germanië heeft 

overgenomen (zie 1.2.1.2.1-b.2), verbond men deze dag niet met Frigg. 
b. De vrijdagsverboden (zie 2.b.ii.(3)) hebben hun oorsprong in de Christelijke voorstelling van 

de vrijdag als ongeluksdag. 
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1.2.1.3 De oorsprong van de godin Frīja-Frigg 
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1.2.1.3.1 (§ 533-1) De migratietheorieën t.a.v. Frīja-Frigg en kritiek 

 
a. Er zijn verschillende theorieën: 

1. Wessén: 
i. Hij gaat uit van de migratie van Wodan naar Scandinavië en neemt aan dat ook Frīja 

hem gevolgd heeft. 
ii. Friggeråker in Västergötland is de eerste etappe van deze overgang tijdens de Romeinse 

tijd. 
 

2. Jungner: 
Aangezien de –åkr-plaatsnamen ouder zijn (zie § 251), moet ook de cultus van Frigg zeer 
oud zijn. 
 

3. Ekholm: 
De Frigg-cultus is in Gautland ingevoerd, nadat de Goten daarvandaan weggetrokken waren. 
 

4. Marstrander: 
De Frigg-cultus is in Gautland ingevoerd tijdens de late Volksverhuizingstijd door Gotische 
stammen. 
 

b. Kritiek van De Vries: 
1. De genoemde theorieën zijn onbewezen speculaties. 
2. Frīja-Frigg is gemeenschappelijk Germaans erfgoed getuige haar voorkomen in de gelijkenis 

vertonende 
i. Langobardische oorsprongssage en 
ii. de inleiding van het Grímnismál. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Vrouwelijke godheden - Zelfstandige vrouwelijke godheden - De godin Frīja-Frigg - De oorsprong 
van de godin Frīja-Frigg 

1.2.1.3.2 (§ 533-2) Theorie van De Vries over de oorsprong van Frigg 

 
Frigg is inheems in Scandinavië: 
1. Odin is inheems, dus kan zijn gemalin Frigg dat ook zijn. 

 
2. De echtelijke verbondenheid van Odin en Frigg is reeds oud, aangezien de Langobarden in 

hun stamland aan de Neder-Elbe deze voorstelling al kenden. 
 

3. De naam Frigg kan oud zijn, juist door de onzekere (reeds vergeten) betekenis: 
a. Frigg in de betekenis ‘gemalin’ ontbreekt in Scandinavië (vgl. os. frī en oe. frēo). 
b. Frigg is slechts een noa-woord voor een godin die in de cultus ook andere namen heeft. 
c. Frigg in de betekenis ‘geliefde, liefhebbende vrouw’ (~ skt. priya) overeenkomend met 

‘Venus’ (< dies Veneris) is niet zeker wegens de ruime betekenis van het grondwoord frī-. 
d. Huth: 

Het woord frī- kan ook betekenen: 
‘tot de sibbe behorend, erdoor beschermd’. 
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1.2.1.4 (§ 533-3) Het wezenlijke karakter van Frigg 

 
Friggs karakter blijkt het duidelijkst uit de vergelijking tussen Frigg en Freyja, wier functies overeen 
lijken te komen: 
1. Frigg is een Ase, Freyja een Wane. 

 
2. Frigg is de gemalin van de hoogste god en moeder der goden. 

 
3. Frigg is het type van de vrouw des huizes en moeder in de Baldr-mythe. 

 
4. Frīja was oorspronkelijk de godin van het huwelijk: 

a. De keuze van de vertaling ‘dag van Frīja’ voor dies Veneris heeft met de weekdag (de 
vrijdag dus) te maken en niet met het karakter van Venus. 

b. In oorspronkelijk Saksisch woongebied werd de dag van de huwelijkssluitingen, gewijd aan 
Frīja, naar haar vernoemd: vrijdag. 
 

5. Friggs relatie met vruchtbaarheid is mager: 
a. Ze wordt samen met Freyja tijdens de geboorte van een kind aangeroepen. 
b. Freyja is nauw verbonden met de groei der vegetatie, Frigg nauwelijks. 
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1.2.2.1 (§ 534) Freyja in de literatuur 

 
a. Freyja is de dochter van Njörðr en dus een Wane. Ze heeft verschillende bijnamen (vlgs de 

SnE): 
1. Vanadís; 
2. Vanabrúðr; 
3. Vanagoð; 
4. Mardöll; 
5. Sýr; 
6. Hörn; 
7. Gefn. 

 
b. Freyja’s functie als godin der vruchtbaarheid en van de wasdom blijkt uit haar associatie met 

seksualiteit: 
1. Freyja’s huwelijk met Óðr: 

i. SnE: 
de mythe van Freyja’s zoektocht naar Óðr (zie § 400): 
Freyja zwerft huilend over de aarde op zoek naar haar verdwenen echtgenoot Óðr. 

ii. Commentaar: 
(1) Ze is it grátfagra goð ‘de mooi betraande godin’ wegens haar gouden tranen (SnE). 
(2) Ze lijkt op de West-Aziatische godin die treurt om de dood van de 

vruchtbaarheidsgod (zoals Adonis of Osiris). 
 

2. Freyja is promiscu, maar er zijn geen mythen over haar liefdesavonturen: 
i.  Ls. 32: 

(1) Ze bemint haar broer Freyr. 
(2) Commentaar: 

Ook elders wordt het broer-zusterhuwelijk bij de Wanen bevestigd. 
ii.  Ls. 30: 

Ze zou alle Asen en alfen bemind hebben. 
iii. Hdl. 46-47: 

Ze is zo geil als een geit. 
 

3. Freyja wordt wel vaak begeerd door de reuzen, m.n. de Útgarðr-reuzen, de machten van 
de dood in de winter: 
i. þrymr (þrk.); 
ii. de reuzenbouwmeester (SnE); 
iii. Hrungnir (SnE); 
iv. een onbekende reus (aan wie Freyja, de vrouw van Óðr, is weggegeven) (Vsp. 25). 
v. Commentaar: 

Deze mythen berusten op de voorstelling dat ’s winters de godin der vruchtbaarheid in 
de macht raakt van demonische wezens (i.c. de Útgarðr-reuzen, de machten des doods, 
zie § 177). 
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1.2.2.2 (§ 535) De cultus van Freyja 

 
a. Theofore plaatsnamen met Freyja als eerste lid: 

Freyja werd in heel Scandinavië vereerd, met Noorwegen als kerngebied: 
1. -land (zeker): 

i. Frøiland (West- en Oost-Noorwegen); 
ii. Fröland (Zw.); 

 
2. -akr (onzeker): 

i. Fröåkra (Zw.); 
ii. Frøyrak (No.); 

 
3. -tún: 

Frötuna (Zw.); 
 

4. -lundr: 
i. Frölunda (Zw.); 
ii. Frølund (De.); 

 
5. -vé: 

Frövi (Zw.); 
 

6. -alh: 
i. Friel (< Fröial) (Zw.); 
ii. Fryele (< Frøal) (Zw.); 

 
7. -hof: 

Frøihov (No.); 
 

8. -staðr en -setr (onzeker): 
i. Frøista (No.); 
ii. Frøstom (Zw.); 
iii. Frøisæter (No.); 

 
9. Natuurnamen komen veel voor: 

Frösjön (Zw.), Frösunda (Zw.), Frøvik (No.) enz.; 
 

10. Namen van bergen en hoogten: 
i. Frøbjærg (De.), Freberg (No.), Frøhøi (De.), Fröshögarna. 
ii. Commentaar Berends: 

De Fröshögarna (< frøshøgana), en niet ‘Fröhögana’ (De Vries), zijn een andere 
benaming voor de Kungshögarna, de koningsgrafheuvels te Uppsala. 
 

b. De cultus van Freyja in de literatuur: 
1. Hdl. 10: 

Een held richt veel hörgar op om daarop aan Freyja te offeren. 
2. De verering van Freyja blijkt ook uit de afwijzing van de godin bij de kerstening: 

Skaldenpoëzie: 
i. Hjalti Skeggjason noemt haar een teef. 
ii. Hallfrøðr verwerft de vijandschap van de godin door zich tot Christus te wenden. 
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1.2.2.3 Freyja als de godin van leven en dood 
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1.2.2.3.1 (§ 536-1) Freyja’s aspecten van de godin des doods en van de 
geboorte 

 
a. Als aardgodin kent Freyja het mysterie van leven en dood en heeft ze het ambivalente 

karakter van geven en nemen: 
1. Grm. 14: 

Ze kiest de helft van de gevallen krijgers. 
2. Oddr. 9: 

Ze helpt de kraamvrouwen in barensnood. 
 

b. Als godin des doods: 
1. Egs.: 

þorgerðr Egilsdóttir wil zich bij Freyja voegen na de dood van haar broer. 
2. Commentaar: 

Freyja heeft zeker een relatie met het dodenrijk. 
 

c. Als godin van de geboorte en menselijke vruchtbaarheid: 
1. Oddr. 9: 

Men moet Frigg en Freyja aanroepen bij de geboorte. 
2. Freyja’s halssieraad Brísingamen was oorspronkelijk een geboorteamulet in de vorm van 

een gordel: 
i. Húsdrápa: 

de mythe van de strijd tussen Heimdallr en Loki: 
Ze strijden om de Singasteinn of hafnýra (die met de gordel waarin deze is 
vastgemaakt, een geboorteamulet vormt) (zie § 504). 
 

ii. Haustlöng: 
De Brísings gjörð die Loki van Freyja steelt, is dit geboorteamulet. 
 

iii. De namen van het voorwerp: 
(1) Brísings gjörð (‘Brísings gordel’) ~ no. brisa ‘glanzen, schitteren’, wegens de glans 

van de hafnýra (het amulet); 
(2) Brísingamen (‘juweel van Brísingr’) (het halssieraad). 

 
iv. Vergelijk het volgende: 

(1) Bēowulf: 
Er is sprake van een Brosinga mene, bekend uit de Harlungensage. 

(2) Vondsten van naakte vrouwelijke idolen met halsband, stammend uit het begin van 
de tijdrekening (onzeker). 

(3) Eliade: 
Mosselschalen en parels zijn symbolen van de vrouwelijke vruchtbaarheid. 
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1.2.2.3.2 (§ 536-2) Freyja’s aspect van de godin van de wasdom en de 
vegetatieve vruchtbaarheid 

 
In dit aspect lijkt Freyja op oosterse godinnen, maar invloed uit andere religies is zeer 
onwaarschijnlijk: 
1. Freyja’s relatie tot de kat: 

a. SnE: 
Freyja rijdt op een wagen, getrokken door katten, naar de brandstapel van Baldr. 

b. Commentaar: 
i. Een dergelijke voorstelling van een kattenspan is zeer ongermaans en lijkt op: 

(1) de leeuwen van Dea Syria; 
(2) de panterwagen van Kybele. 

ii. De voorstelling is van late datum: 
(1) Alleen Snorri bericht hierover. 
(2) Het heidense karakter ervan is dus niet zeker. 

iii. Conclusie: 
In de naheidense, Christelijke periode werd de wulpse kat verbonden met de wulpse 
heks Freyja: 
(1) In de ME stond de kat symbool voor gepassioneerde paring en was daarom een 

demon. 
(2)  Ls. 32: 

þú ert fordæða (‘Jij bent een heks’). 
 

2. Freyja’s relatie tot de teef: 
a. Hjalti Skeggjason (Kviðlingr, AD 999): 

vilkat goð geyja 
grey þykkjumk Freyja 
 
‘Ik houd niet van goden die blaffen. 
Een teef dunkt mij Freyja.’ 
 

b. Commentaar: 
De geilheid van de teef wordt verbonden met die van Freyja. 
 

3. Freyja’s relatie tot de zeug: 
a. SnE: 

Een van Freyja’s bijnamen is Sýr (‘zeug’). 
b. Commentaar: 

De zeug is het symbool van de vruchtbaarheid, die Freyja verleent. 
 

4. Conclusie: 
De godin Freyja vertegenwoordigt het principe van de vruchtbaarheid op elk levensgebied 
(geboorte, liefde en paring, vruchtbaarheid van mensen, dieren en vegetatie). 
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1.2.3.1 (§ 537) Inleiding tot de overige zelfstandige vrouwelijke godheden 

 
a. De Germanen lijken een klein aantal mannelijke goden en een groot aantal vrouwelijke goden 

te hebben vereerd. 
 

b. Er lijkt een verschil in geloof m.b.t. mannelijke en vrouwelijke goden te zijn tussen Noord- en 
Zuid-Germanië: 
1. De inscripties in Zuid-Germanië tonen voornamelijk godinnen. 
2. De literatuur (mythen) in Noord-Germanië belicht voornamelijk mannelijke goden. 

 
c. In werkelijkheid waren de geloofsverschillen tussen Noord-en Zuid-Germanië niet zo sterk: 

1. Oorzaak van de discrepantie is het karakter van de bronnen: 
i. De literatuur en de mythen in Scandinavië zijn verbonden met de elite; het geloof van 

het volk (m.n. t.a.v. de dísir, de nornen, Irpa en þorgerðr hölgabrúðr) kennen we 
nauwelijks. 

ii. De inscripties in Zuid-germanië zijn verbonden met het geloof van het volk (soldaten); 
de mythen over de mannelijke goden in de Romeinse tijd zijn daarentegen verloren 
gegaan. 

2. Conclusie: 
i. In de huiscultus werden vooral godinnen vereerd. 
ii. Over de godinnen en hun cultus is echter weinig bekend. 
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1.2.3.2 De overige zelfstandige godinnen der West-Germanen 
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1.2.3.2.1 De godin Nehalennia 
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1.2.3.2.1.1 (§ 538) De bronnen voor Nehalennia 

 
a. Sinds 1647 zijn er voor de kust van Walcheren bij Domburg 24 altaarstenen gevonden, die 

gewijd zijn aan de godin Nehalennia, en twee in Deutz. Enige voorbeelden: 
1. dedicanten en reden voor de wijding: 

i. M. Secundus Silvanus Deae Nehalenniae ob merces recte conservatas (9 B); 
ii. T. Calvisius Secundinus ob meliores actus (3 C). 

2. afbeeldingen in reliëf: 
i. Meestal zit de godin op een troon met als attribuut fruit of een fruitmand; vaak zit een 

hond naast haar. 
ii. Op drie stenen staat ze en steunt haar linkervoet op een schip of een roer. 

 
b. Commentaar: 

1. ad a.1: 
De namen van de dedicanten duiden op Germanen. 

2. ad a.2: 
De wijze van afbeelden is Romeins: 
i. Fortuna heeft als attributen een drinkhoorn en een stuurroer. 
ii. De Suebische Isis heeft als attributen een hond, vruchten en een roer, en plaatst haar 

voet op een schip. 
3. De voorstelling van Nehalennia kan dus overgenomen zijn, maar toont toch haar eigen 

karakter. 
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1.2.3.2.1.2 Het karakter van Nehalennia 
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1.2.3.2.1.2.1 (§ 539-1) Het oudere onderzoek t.a.v. het karakter van 
Nehalennia 

 
De meningen verschillen m.n. t.a.v. het namenonderzoek: 
1. Jaekel: 

Nehalennia is de hoofdgodin van de Zuid-Germanen. 
 

2. Drexel: 
Ze is een onbelangrijke locale godin. 
 

3. Von Grienberger: 
a. Ze is een Keltische godin. 
b. *Nehalenna = Walcheren. 

 
4. Much: 

Ze is Keltisch. 
 

5. H. Kern: 
Nehalennia ~ ohd. neihhan ‘offeren’, dus ‘de vriendelijke geefster’, een bijnaam van Freyja. 
 

6. Detter: 
Nehalennia ~ gr. νεκρος, νεκυς ‘lijk’, lat. nex ‘moord’, necare ‘doden’, dus een godin des 
doods. 
 

7. Kauffmann: 
Nehalennia < germ. *nēu̯ - ‘schip’ + de suffixen –al en –ennia. 
 

8. Overige verklaringen van Nehalennia: 
a. Much: 

< germ. *nēhwa + *lennia ‘hulpvaardige aanwezigheid, bijstand’; 
b. Siebs: 

< neho + halenī ‘dodenbergster’. 
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1.2.3.2.1.2.2 (§ 539-2) Theorie van De Vries over het karakter van 
Nehalennia 

 
Nehalennia is een locale variant van Nerthus: 
1. Haar drie attributen verwijzen naar haar drie aspecten: 

a. schip of roer – godin van de scheepvaart; 
b. vruchten       - godin van de vruchtbaarheid; 
c. hond             - godin des doods. 

 
2. De attributen van Nehalennia komen overeen met die van Suebische godin Isis: 

a. Kauffmann: 
Nehalennia is gerelateerd aan de Suebische godin Isis, die een schip als attribuut heeft 
(Tacitus). 

b. De Suebische godin die Tacitus Isis noemt, krijgt deze naam wegens het signum in modum 
liburnae figuratum ‘teken van een (oorlogs)schip’. 
 

3. De cultus van de Suebische Isis en die van Nerthus komen overeen: 
Beiden worden vereerd d.m.v. een wagen- of scheepsommegang (zie § 321). 
 

4. Conclusie: 
Nehalennia is, via het Isis-type geredeneerd, een locale variant van Nerthus. 
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1.2.3.2.2.1 (§ 540-1) Inleiding tot het godinnenpaar Alaisiagae 

 
a. De Alaisiagae komen voor in drie inscripties op opgerichte wijstenen uit Housesteads (bij de 

muur van Hadrianus) (zie § 348): 
1. Housesteads I (RIB 1593 = Dessau 4760 = Riese 2460): 

Deo Marti Thincso et duabus Alaesiagis Bede et Fimmilene et n(umini) Aug(usti) Germ(ani) 
cives Tuihanti v.s.l.m.; 

2. Housesteads II (RIB 1594 = Eph. ep. 7, 1041): 
Deo Marti et duabus Alaisiagis et n(umini) Aug(usti) Germ(ani) cives Tuihanti cunei 
Frisorum Ver…Ser…Alexandriani v.s.l.m.; 

3. Housesteads III (RIB 1576): 
Deabus Alaisiagis Baudihilliae et Friagabi et n(umini) Aug(usti) n(umerus) Hnaudifridi 
v.s.l.m. 
 

b. Het karakter van de beide godinnen laat zich afleiden vanuit drie perspectieven: 
1. hun verhouding tot Mars Thincsus; 
2. de verklaring van de groepsnaam Alaisiagae; 
3. de verklaring van de bijnamen (in de dativus): 

i.  Bede; 
ii. Fimmilene; 
iii. Baudihillie; 
iv. Friagabi. 
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1.2.3.2.2.2 (§ 540-2) Het karakter van de Alaisiagae op grond van de verklaring 
van hun namen 

 
a. Verklaring van de groepsnaam Alaisiagae: 

1. het prefix ala-: 
‘al’, zoals in Alabagiae en Alaferhuiae. 
 

2. het tweede deel aisi-: 
i. Weinhold: 

Alaisiagae < Alaisagiis ~ ofr. āsega ‘wetspreker’. 
 

ii. Andere onderzoekers: 
aisi- < verb. germ. aizjan, dat twee mogelijkheden geeft: 
(1) ~ on. eira = æra ‘eer’, dus ‘de behulpzame of vererenswaardige godinnen’; 
(2) ~ on. eisa ‘aanstormen’, dus ‘de geweldig aanstormenden, de walkuren’. 

 
iii. Commentaar van De Vries: 

(1) De verbinding met ‘eer’ (zie a.2.ii.(1)) is het meest waarschijnlijk. 
(2) De associaties met Mars Thincsus maakt ‘walkuren’ onwaarschijnlijk. 
(3) De Zuid-Germaanse Alaisiagae zijn verwant met de Noord-Germaanse godin Eir (zie 

1.2.3.3.5-2.b). 
 

b. Verklaring van de bijnamen van de Alaisaigae: 
1. Friagabi: 

‘de genadig gevende’, vgl. Alabagiae en Gefjon; 
2. Baudihillie: 

onverklaard; 
3. Bede en Fimmilene: 

~ ofr. bodthing ‘verplichte ding- en rechtsvergadering’ en ofr. fimelthing ‘latere 
rechtsvergadering’ (onzeker). 
 

c. Conclusie van De Vries: 
1. Er is sprake van twee godinnen met verscheidene bijnamen, die als ‘vererenswaardigen’ 

aangeduid worden. 
2. Misschien symboliseren de Alaisiagae de beide tegengestelde aspecten van Mars Thincsus, 

de god van de dingvergadering als instelling van oorlog en vrede. 
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1.2.3.2.3 (§ 541) De godinnen Aveha, Hellivesa en Alateivia 

 
1. Inscriptie op een wijsteen uit Gleuel (bij Keulen) AD 201 (CIL 13, 8161): 

a. Ahueccanis Avehae et Hellivesae … ex reditu ipsarum. 
b. Commentaar: 

i. De beide godinnen Aveha en Hellivesa, samen de Ahueccanae genoemd, bezaten 
blijkbaar een tempel omdat er van ‘inkomsten’ (reditu) sprake is. 

ii. De betekenis van de namen is onbekend. 
 

2. Inscriptie op een wijsteen uit Xanten (CIL 13, 8606): 
a. Alateiviae ex iussu Divos medicu(s). 
b. Commentaar: 

i. De steen is aan Alateivia gewijd door Divos, een arts. 
ii. De naam bestaat uit: 

(1) ala-, zoals in Alaferhuiae, Alagabiae; 
(2) -teivia < *deiu̯o- ‘god’; 
(3) Conclusie: 

Alateivia is ‘de algoddelijke’, misschien een bijnaam van een hoofdgodin zoals 
Frīja. 
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1.2.3.2.4 (§ 542) De godinnen Baduhenna en Burorina 

 
1. Tacitus (Annalen): 

a. Een legerafdeling verbleef apud lucum, quem Baduhennae vocant. 
b. Commentaar: 

i. Baduhenna is waarschijnlijk een Friese godin. 
ii. De naam bestaat uit: 

(1) badu-: 
Müllenhoff: 
< germ. *badwa- ‘strijd’, dus een oorlogsgodin; 

(2) –henna: 
(a) een suffix, zoals in Nehalennia en –henae in Matronennamen; 
(b) Von Grienberger: 

-henna ~ winnen ‘strijden’; 
iii. Conclusie: 

Baduhenna betekent ‘de strijdlustige’. 
 

2. Inscriptie op een wijsteen uit Westkapelle (Walcheren) (CIL 13, 8775 = R. 2677): 
a. … deae Burorine quod votum fecit, laetus pro se et suis p(osuit). 
b. Commentaar: 

i. De naam Burorina komt slechts eenmaal voor. 
ii. De betekenis van Burorina is onduidelijk: 

(1) H. Kern: 
~ oe. byrele ‘geefster’; 

(2) Steuding: 
~ Burr, Buri, dus misschien ‘de oermoeder’; 

(3) De Vries: 
de naam is mogelijk Keltisch. 
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1.2.3.2.5 (§ 543) De godin Garmangabi(s) 

 
a. Inscriptie op een wijsteen uit Lanchester (bij Durham), gewijd aan Garmangabi door Sueben uit 

het gebied van de Neckar (RIB 1074 = Eph. ep. IX, 1135): 
Deae Garmangabi. 
 

b. Betekenis van Garmangabi(s): 
1. De naam bestaat uit: 

i. –gabi(s) (vgl. Alagabiae, Friagabi) dat twee betekenissen kan hebben: 
(1) = *gabī ‘geefster’; 
(2) = *gabis ‘rijkdom’; 

 
ii. garman- dat moeilijker is te duiden: 

(1) ouder onderzoek: 
mediaal participium bij *ger-, dus ‘bereidwillig’; 

(2) Much: 
= ga + ermana (< *ermin, een mediaal participium) ‘groot’; 

(3) Siebs: 
(a) er bestaan geen mediale participia in het Germaans; 
(b) een nominale –men-afleiding bij *ger-, dus ‘de geefster van het begeerde’; 

(4) Schnetz: 
~ ‘Germaans’, de volksnaam, dus ‘de Germaanse Gabi’. 
 

2. Von Grienberger: 
Garmangabi en Friagabi hebben verwante betekenissen. 
 

3. Conclusie van De Vries: 
i. Garmangabi is een zegenschenkende godin, zoals een Matrona, m.n. t.a.v. de 

vruchtbaarheid in de ruimste zin des woords. 
ii. Vergelijk Gefjon (1.2.3.3.8.1). 
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1.2.3.2.6 (§ 544) De godin Haeva 

 
a. Inscriptie op een wijsteen uit Geldern (Duitsland) (CIL 13, 8705): 

1. Herculi Magusano et Haevae Ulpi(us) Lupio et Ulpia Ammava pro natis v.s.l.m. 
2. Commentaar Berends: 

Het is volkomen onduidelijk waar de wijsteen gevonden is: 
i. Geldern (Duitsland), hierboven genoemd; 
ii. Malburg (een locatie in Kerk-Avezaath), genoemd in § 414; 
iii. de Betuwe, genoemd door o.a. A.B. Cook, 1925; 
iv. Malburgen (vrm. dorp tZv Arnhem en tNv Huissen), genoemd door o.a. R.F.P. de 

Beaufort & Herma M. van den Berg, 1968; 
v. Elten (Duitsland), genoemd door o.a. de Epigraphik Datenbank. 

 
b. Betekenis en karakter van Haeva: 

1. Indien Germaans betekent haeva = *haiwa ~ germ. *hīwan ‘huwen’. 
2. Hoewel ze voorkomt naast Donar (Hercules), hoeft ze nog niet zijn gemalin te zijn, maar 

een zelfstandige beschermgodin van kinderen. 
3. Haeva lijkt eenzelfde type godin als Frīja te zijn geweest. 
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1.2.3.2.7 (§ 545) De godinnen Hariasa en Harimella 

 
1. Inscriptie op een wijsteen uit Keulen AD 187 (CIL 13, 8185; alleen een kopie is bewaard): 

a. Deae Hariasae. 
b. Betekenis: 

Er is verband met *haria- of *hari- met s-suffix, dus een oorlogsgodin. 
 

2. Inscriptie op een wijsteen uit Birrens (bij de muur van Hadrianus) (CIL 7, 1065, RIB 2096), 
gewijd door de architect Gamidiahus (waarschijnlijk uit de Cohors II Tongrorum): 
a. Deae Harimellae. 
b. Betekenis: 

i. eerste deel: 
verband met *haria- ‘leger’; 

ii. tweede deel: 
(1) –mella is onduidelijk; 
(2) E. Schröder: 

verband met een plaats van de gekeltiseerde Germaanse Tungri, genaamd Harimalla 
in pago Hasbaniense; 

(3) Much: 
Harimalla < *harimaþla dat geen verband heeft met de godin. 
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1.2.3.2.8 De godin Hludana 
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1.2.3.2.8.1 (§ 546-1)De bronnen voor de godin Hludana 

 
a. Inscripties op vijf wijstenen, m.n. uit het gebied van de Neder-Rijn: 

1. uit Birten (bij Xanten) (CIL 13, 8611): 
Hludanae; 
 

2. uit de Holdoorn (bij Nijmegen) AD 197 (CIL 13, 8723): 
[H]lud[anae]; 
 

3. uit Monterberg (bij Kalkar) (CIL 13, 8661): 
Hlucenae, foutief voor Hluðena; 
 

4. uit Iversheim (bij Münstereifel) (CIL 13, 7944), gewijd door mensen uit de Legio I Minervia 
Severa Alexandrina (AD 222 – 235): 
Hluðenae; 
 

5. uit Beetgum (Friesland) (CIL 13, 8830): 
Deae Hludanae conductores piscatus mancipe Q(uinto) Valerio Secundo v.s.l.m., gewijd 
door ‘de pachters van de visserij, onder verantwoordelijkheid van Quintus Valerius 
Secundus’. 
 

b. Commentaar: 
1. ad a.3: 

De berg heet Monreberg, de daar gelegen burcht Monterberg. 
2. ad a.5: 

Hludana heeft echter niets met de visserij te maken. 
3. Het karakter van de godin is alleen uit de etymologie af te leiden (zie 1.2.3.2.8.2). 
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1.2.3.2.8.2 (§ 546-2) Verklaringen van Hludana 

 
De belangrijkste verklaringen van haar naam zijn de volgende: 
1. verband met Holda en de Holden (zie § 171): 

a. Kauffmann, Helm, Güntert e.a.: 
Hludana is een demonenleidster of een chtonische godin. 

b. Commentaar van De Vries: 
De metathesis hlud- - hold- is niet verklaard. 
 

2. verband met IE *kluto- ‘beroemd’: 
a. Müllenhoff: 

Hludana is ‘de beroemde’. 
b. Commentaar van De Vries: 

Deze betekenis zegt niets over haar karakter. 
 

3. verband met de Scandinavische godin Hlóðyn of Hlöðyn (zie 1.2.3.3.5-1): 
theorie van de Vries over Hludana: 
a. Gezien de naamvormen Hludana en Hlöðyn is er geen sprake van verwantschap, maar van 

ontlening: 
i. Net als Fosite is Hludana door de Noord-Germanen overgenomen van de Friezen. 
ii. Tijd van ontlening is de 8e eeuw: 

ngerm. ö (= u-umlaut van a) is substituut voor 
(1) wgerm. u of 
(2) wgerm. o (= a-umlaut van u), een latere ontwikkeling. 

 
b. Vsp. 53: 

Hlöðyn is de moeder van Thor, die ook Jarðar burr heet. 
 

c. Conclusie: 
Hludana is een aard- en vruchtbaarheidsgodin uit Friesland en het Neder-Rijngebied. 
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1.2.3.2.9 (§ 547) De godinnen Idiangabiae, Isenbucaega en Sandraudiga 

 
1. De godinnen Idiangabiae en Isenbucaega hebben onduidelijke namen. 

 
2. De godin Sandraudiga: 

a. Inscriptie op een altaarsteen uit Zundert (Noord-Brabant) (CIL 13, 8774): 
Deae Sandraudigae cultores templi, gewijd door de vereerders van haar tempel. 

b. Commentaar: 
i. De votiefschenkers zijn waarschijnlijk het collegium funeraticium 

‘begrafenisorganisatie’, dus sterke Romeinse invloed. 
ii. De naam Sandraudiga is onduidelijk: 

(1) Schönfeld: 
Sandraudiga is niet verwant aan Zundert, dus niet noodzakelijk een locale godin. 

(2) Von Grienberger: 
(a) sandr- ~ on. sannr, oe. sōð ‘waar’; 
(b) –audiga ~ got. audags ‘rijkdom’; 
(c) Sandraudiga is dan ‘de waarachtig en wezenlijk rijke en gelukkige’ (niet 

overtuigend). 
(3) Gutenbrunner: 

*sundra- is ‘bijzonder’. zodat: 
(a) *Sundrauda is ‘goddelijke eigenschap’ = Zundert. 
(b) Sandraudiga is ‘de werkelijk rijke’, zoals bij Von Grienberger. 
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1.2.3.2.10 (§ 548) De godin Sunucsal 

 
a. Er zijn tien inscripties waarin Sunucsal of Sunuxsal voorkomt: 

1. uit Neuß (CIL 13, 8546); 
2. uit Keulen (CIL 13, 8248); 
3. uit Bonn; 
4. uit Remagen(CIL 13, 7795); 
5 – 7 uit Jülich; 
8 – 10 uit Zülpich (CIL 13, 7912 uit Embken). 
 

b. Verklaring van Sunucsal: 
Siebourg: 
Ze is een stamgodin van de Sunuken, een Germaanse stam met een Keltische naam, bekend uit 
Plinius en Tacitus (de Sunuci). 
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1.2.3.2.11 (§ 549) De godin Tamfana 

 
a. Bron voor Tamfana: 

Tacitus (Annalen): 
Germanicus viel het land der Marsen binnen, terwijl dezen een cultusfeest vierden, en hij 
verwoestte celeberrimum illis gentibus templum, quod Tamfanae vocabant. 
 

b. Verklaring van het karakter van Tamfana: 
1. Liungman: 

Ze is een godin van de wasdom, wat blijkt uit 
i. het tijdstip van het cultusfeest, nl. 27 oktober van het jaar 14 na Chr. Argumenten: 

(1) Er was onrust in het Romeinse leger wegens de dood van keizer Augustus op 19 
augustus in Nola. 

(2) De overval gebeurde ’s nachts bij het licht van de maan en de sterren (nox sideribus 
inlustris), dus op 28 september of 27 oktober. 

(3) Wegens de tijd die het kost voor het overbrengen van het bericht van de dood van 
de keizer en de uitwerking ervan (de onrust) ligt 27 oktober het meest voor de 
hand. 

ii. het type cultusfeest, nl. een herfstfeest voor de aanvang van de winter (on. at 
vetrnóttum, zie § 305). 
 

2. Andere verklaringen: 
i. E. Weber: 

Tamfana = *Tainfana ‘de heiligdommen van de loten’; 
ii. Grimm: 

~ lat. tepēre ‘warm zijn’, skt. tapas, dus een haardgodin; 
iii. Müllenhoff: 

~ lat. daps ‘offermaal’, on. tafn; 
iv. Kögel; Helm; Krahe; Von der Leyen: 

~ on. þömb ‘baarmoeder’, dus een godin van de rijkdom; 
v. Marstrander: 

Tamfana = Tafnana; 
vi. R.M. Meyer: 

Tamfana is een religieus district; 
vii. Jaekel: 

Tamfana < tamna- (on. temja ‘temmen’) ~ lat. domare ‘temmen’, dus een godin des 
doods; 

viii. Pisani (en niet Pisano): 
Tamfana < tamfaþni, vgl. skt. dampatnī ‘vrouw des huizes’, dus Tamfana = ‘meesteres’. 
 

c. Het heiligdom van Tamfana: 
1. locatie: 

tussen Lippe en Ruhr, waar een religieus centrum lag van een groep Marsische stammen; 
2. probleem van het historische bestaan van de tempel: 

Volgens de Germania kenden de Germanen geen tempels (zie § 266), maar volgens de 
Annalen wel, want er is sprake van de verwoesting van de Tamfana-tempel. 
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1.2.3.2.12 (§ 550) De godinnen Vagdavercustis en Vihansa 

 
1. Vagdavercustis: 

a. Inscripties op een bronzen voetstuk van een beeld en op vier wijstenen uit de regio Neder-
Rijn – Betuwe: 
i. uit de rivier de Linge tussen Hemmen en Indoornik (CIL 13, 8805), gewijd door een 

militair van de Ala Vocontiorum (het voetstuk): 
Deae Vagdavercusti; 

ii. uit Keulen (CIL 13, 12057), gewijd door een hoge militair, Titus Flavius Constans, 
misschien AD 167: 
idem; 

iii. uit Kalkar (CIL 13, 8662): 
Vagevercu(sti); 

iv. uit Rindern (CIL 13, 8702): 
Va(g)daver(c)usti; 

v. uit Rindern (CIL 13, 8703): 
(Vagdav)ercust(i). 
 

b. Verklaring van de godin Vagdavercustis: 
i. De Vries: 

(1) Vagdavercustis genoot veel verering in een beperkt gebied (Neder-Rijn en Betuwe). 
(2) Haar naam laat zich moeilijk verklaren. 

 
ii. Andere verklaringen: 

(1) H. Kern: 
~ on. váði ‘gevaar’, dus ‘de noodlot bepalende’; 

(2) Von Grienberger: 
‘de levenskracht gevende’; 

(3) Siebs: 
(a) de naam is samengesteld uit: 

(i) *wagdō ‘beweging’; 
(ii) *werō ‘de verhinderende’; 
(iii) *kustus ‘kiezer’ (vr.); 

(b) ze is dus een godin des doods; 
(4) Kluge: 

-vercustis = lat. virtus ‘deugd’; 
(5) Much: 

~ kelt. Viro-gustis = Fergus = lat. ‘virtus militaris’; 
(6) Gutenbrunner: 

~ ohd. wagadō ‘beweging’, dus de godin van de wapendans. 
 

2. Vihansa: 
a. inscriptie op een bronzen plaatje uit Tongeren (CIL 13, 3592): 

Vihansae Q(uintus) Catius [of: Cattus] Libo Nepos centurio leg(ionis) III Cyrenaicae scutum 
et lanceam d(onum) d(edit); 
 

b. wijding van schild en speer aan Vihansa door een centurion van de Legio III Cyrenaica; 
 

c. verklaring: 
~ germ. * vīhan ‘strijden’, dus een oorlogsgodin. 
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1.2.3.2.13 (§ 551) De godin Viradecdis 

 
a. Inscripties, gewijd aan Viradecdis, op wijstenen uit: 

1. Vechten (bij het Fort bij Vechten), AD 100 – 150 (CIL 13, 8815): 
i. Deae (Vir)adecd(i civ)es Tungri (et) nautae, qu(i) Fectione (c)onsistunt v.s.l.m., gewijd 

door de Tungrische burgers en schippers, die in Fectio gevestigd zijn; 
ii. commentaar: 

Fectione verwijst naar het huidige Vechten, dus Germaans gebied; 
 

2. Mainz (CIL 13, 6761): 
… Virodactis …; 
 

3. Trebur (CIL 13, 11944): 
Virodacthi, gewijd door de [pag]us Nidensis en door de vicani August(iani); 
 

4. Birrens (Engeland) (CIL 7, 1073 = RIB 2108): 
i. Deae Viradesthi, gewijd door de pagus Condrustis militans in de Coh. II Tungrorum; 
ii. commentaar: 

(1) Condrustis verwijst naar het huidige district Condroz. 
(2) Een naburige inscriptie (RIB 2107) is gewijd aan de Dea Ricagambeda door de pagus 

Vellaus (misschien = ‘Veluwe’) in de Coh. II Tungrorum. 
 

b. Verklaring van Viradecdis: 
Ze was waarschijnlijk een Keltische godin, van wie verder niets bekend is. 
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1.2.3.2.14 (§ 552) De godin Erce 

 
a. Oud-Engelse akkerzegen: 

1. Erce, Erce, Erce eorþan mōdor (…) 
hāl wes þu, folde, fira mōdor 
 

2. Commentaar: 
De persoonlijk gedachte aarde herinnert aan de Ingvaeoonse Nerthus-cultus. 
 

b. Verklaring van Erce: 
Het is niet duidelijk of Erce een eigennaam is: 
1. E.H. Meyer e.a.: 

erce < ero, dus een eigennaam; 
2. Grimm e.a.: 

driemaal Erce is een abracadabra-formule, vgl. acræ acræ ærnem uit een andere zegen; 
3. F.R. Schröder: 

< kelt. *rece < IE *prkā ‘voor’, herinnerend aan de godin Fjörgyn (zie § 560 1.2.3.3.13.1-
b.4.ii); 

4. Heusler en De Vries: 
onzekere betekenis. 
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1.2.3.3.1 (§ 553-1) Inleiding tot de overige zelfstandige godinnen der Noord-
Germanen 

 
De meeste met name genoemde godinnen komen voor in de SnE en de skaldenpoëzie: 
a. SnE: 

Snorri geeft een lijst van 16 Asinnen (ásynjur): 
1. Frigg, die in Fensalir woont; 
2. Sága, die op Søkkvabekkr woont; 
3. Eir, een godin van de geneeskunst (een goddelijke genezeres); 
4. Gefjun, een ongehuwde godin, geëerd door vrouwen die ongehuwd sterven; 
5. Fulla, een jonge, ongehuwde godin, de dienares en vertrouwelinge van Frigg; 
6. Freyja, gehuwd met Óðr, moeder van Hnoss (‘de kostbare’); ze heet ook: 

i. Mardöll; 
ii. Hörn; 
iii. Gefn; 
iv. Sýr; 
v. Vanadís; 

7. Sjöfn, een godin van de liefde; 
8. Lofn, een genadige bemiddelaarsgodin, die goed luistert en naar wie iedereen goed luistert; 
9. Vár, een godin van de eden, die luistert naar de eden die de mensen afleggen, en naar de 

onderlinge beloften tussen mannen en vrouwen. Ze straft degene die de afspraken niet 
nakomt; 

10. Vör, een godin van de kennis en de wijsheid; 
11. Syn, een godin die deuren bewaakt en protest aantekent in rechtzaken; 
12. Hlín, een godin die mensen uit naam van Frigg beschermt; 
13. Snotra, een godin van de wijsheid en (dus ook) van de bescheidenheid; 
14. Gná, de bode van Frigg, die op haar paard Hófvarpnir door de lucht rijdt; 
15. Sól, een zonnegodin; 
16. Bil. 

 
b. Skaldenpoëzie: 

voorbeelden: 
1. kenningen voor ‘vrouw’: 

i. líns Lofn ‘Lofn van de linnen hoofddoek’; 
ii. sörva Ilmr ‘Ilmr van de halsketting van edelstenen’; 

2. namen voor de aardgodin (Jörð): 
i. Fold; 
ii. Grund, zoals in: 

Haustlöng: 
Grundar sveinn, een kenning voor Thor. 
 

c. Commentaar: 
1. De meeste godinnen in de SnE zijn niet of nauwelijks bekend uit de mythologie. 
2. Namen voor de aardgodin en andere godinnennamen verwijzen niet niet naar zelfstandige, 

maar naar literaire godinnen, dus zonder cultus. Dit geldt vooral voor de latere 
Rímurpoëzie. 
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1.2.3.3.2 (§ 553-2) De godinnen Sjöfn, Lofn, Snotra, Vör, Hlín en Syn  

 
Snorri heeft bij sommige godinnen getracht hun karakter te bepalen op grond van een eigen 
etymologie: 
1. Sjöfn (zie 1.2.3.3.1-a.7): 

Ze is een godin van de liefde, omdat sjafni ‘liefde’ betekent. 
 

2. Lofn (zie 1.2.3.3.1-a.8: 
Ze is een genadige godin, omdat lof ‘verlof’ betekent. 
 

3. Snotra (zie 1.2.3.3.1-a.13): 
Ze is een godin van de wijsheid, omdat snotr ‘wijs’ betekent. 
 

4. Vör (zie 1.2.3.3.1-a.10): 
Ze is een godin van het verstandige denken en de nieuwsgierigheid, omdat varr (fem. vör, n. 
vart) ‘voorzichtig’ betekent. 
 

5. Hlín (zie 1.2.3.3.1-a.12): 
Ze is een beschermgodin, omdat hlín ‘de rust verschaffende of de verzachtende’ betekent. 
 

6. Syn (zie 1.2.3.3.1-a.11): 
Ze is een godin van de bewaking en het protest, omdat syn ‘ontkenning, protest’ betekent. 
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1.2.3.3.3 (§ 553-3) De godin Vár  

 
a. De bewering van Snorri (zie 1.2.3.3.1-a.9): 

1. Ze is een godin van de eden, omdat várar ‘eed, belofte’ betekent. 
2. Ze luistert naar de beloften tussen mannen en vrouwen; dus de verloving tussen hen. 

 

b. De theorie van De Vries over Vár: 

1. Vár of Vö́r betekent ‘geliefde’; ze is daarom een godin van het huwelijk: 

i. þrk. 30: 

vígi okkr saman Várar hendi 

‘zegen ons tot man en vrouw uit naam van Vár’; 

ii. geïmproviseerde strofe door Eyvindr skáldaspillir (ca 970): 

De aarde heet Svölnis Vár ‘de geliefde van Svölnir (= Odin)’. 

2. De naamsverklaring van Snorri is onjuist. 

 
c. Conclusies t.a.v. de meeste door Snorri genoemde godinnen: 

1. Snorri kende deze godinnen niet meer, maar ze zijn wel bekend in de oudste bronnen. 
2. Ze hadden misschien een functie in de cultus. 
3. Het waren mogelijk: 

i. zelfstandige machten; 
ii. bijzondere verschijningen van godinnen van meer betekenis. 
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1.2.3.3.4 (§ 553-4) De godin Sól 

 
a. Bronnen voor de godin Sól: 

1. Vm. 23: 
Mundilferi is de vader van Máni (de maan) en Sól (de zon). 

2. Lausavísa door Skúli þorsteinsson: 
Glens beðja veðr gyðju goðblíð í vé síðan 
‘Daarna gaat de goddelijk blijde gemalin van Glenr het heiligdom binnen’ (i.e. de zon gaat 
onder). 

3. Grm. 39: 
De zon heet de stralende brúðr himins. 

4. SnE (zie 1.2.3.3.1-a.15). 
 

b. Genealogie van Sól: 
 
                   Mundilferi (maangod) 
                           │ 
   ┌───────────┴───┐ 
Máni (maangod)          Sól (zonnegodin) x Glenr (hemelgod) 
 

c. Theorie van De Vries over de godin Sól: 
1. ad a.1: 

De maan is het belangrijkste hemellichaam: 
i. Mundilferi betekent mogelijk ‘die zich periodiek beweegt’, d.w.z. de maan. 
ii. Hij is de vader van de maan en de zon. 
iii. De Germanen rekenden in maanjaren (en niet in zonnejaren) en in nachten (en niet in 

dagen). 
 

2. ad a.2 en a.3: 
De zon is de gemalin van de hemelgod: 
i. De zon is de gemalin van Glenr: 
ii. A. Kock: 

Glenr ‘de stralende’ is de hemelgod. 
iii. De zon is de bruid van de hemel. 

 
3. Conclusie: 

Er bestond misschien een Germaanse mythe over de bruiloft van de zonnemaagd (zoals 
bij andere IE volken). 
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1.2.3.3.5 (§ 554-1) De godinnen Hlöðyn, Eir en Fulla 

 
1. Hlöðyn (i.p.v. Hlóðyn): 

a. SnE: 
de mythe van Ragnarök: 
Ze is de moeder van Thor. 

b. commentaar: 
Ze is misschien identiek aan ofr. Hludana (zie 1.2.3.2.8.2-3). 
 

2. Eir: 
a. SnE (zie 1.2.3.3.1-a.3): 

Ze is de beste der genezeressen. 
b. commentaar: 

Haar naam is misschien verwant aan de Zuid-Germaanse Alaisiagae (zie 1.2.3.2.2.2-a.2.ii). 
 

3. Fulla: 
a. SnE (zie 1.2.3.3.1-a.5): 

Ze is het kamermeisje van Frigg, wier kistje zij draagt en wier kousen en schoenen zij 
bewaart. 

b. de mythe van Baldr (episode Hermóðrs hellevaart): 
Hermóðr neemt voor haar een ring mee uit de onderwereld. 

c. TMT: 
Fulla is dezelfde als Volla, de zuster van Frīja (zie § 452). 

d. commentaar: 
Ze is de personificatie van de ‘overvloed’ der natuur. 
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1.2.3.3.6 (§ 554-2) De godinnen Sýr, Mardöll, Menglöð, Saga en Hlín 

 
Deze godinnen worden geassocieerd met Frigg of Freyja (zie 1.2.2.1): 
1. Sýr: 

a. betekenis: 
‘Zeug’ (gen. sýrs, sýrar, súrar); 

b. theriofore bijnaam van Freyja, de vruchtbaarheidsgodin, aan wie de zeug gewijd was (zie 
1.2.3.3.1-a.6.iv). 
 

2. Mardöll: 
a. betekenis: 

i. ‘Zeeboom’ of ‘Zeekruid’; 
ii. er is verband met Heimdallr ‘wereldboom’ (zie § 493). 

b. Er is misschien verband met de glanzende Brísingamen, dus mogelijk een bijnaam van 
Freyja (zie 1.2.3.3.1-a.6.i): 
Mardallar tár en Mardallar grátr (‘Mardölls traan’) zijn kenningen voor ‘goud’ en houden 
misschien verband met het Brísingamen (zie 1.2.2.3.1-c.2.iii). 
 

3. Menglöð: 
a. betekenis: 

‘die zich verheugt over het halssieraad’, misschien het Brísingamen, dus mogelijk een 
bijnaam van Freyja. 

b. Fj. 35-40: 
Ze is een mooie, jonge vrouw die op de Lyfjaberg (‘berg van de geneesmiddelen’) zit, 
omgeven door een vlammenwal, met aan haar voeten zittend negen meisjes. 

c. commentaar: 
Beide voorstellingen zijn niet verenigbaar. 
 

4. Sága: 
a. betekenis: 

~ on. sjá ‘zien’. 
b. bronnen: 

Grm. 7 en SnE (zie 1.2.3.3.1-a.2): 
Ze woont samen met Odin in Søkkvabekkr ‘de in de diepte verzonken bank’. 

c. commentaar: 
Sága is een bijnaam van Frigg: 
i. ad 4.a: 

Ze is dus een zieneres, zoals Frigg (zie 1.2.1.1.2-4.a). 
ii. ad 4.b.: 

Friggs woning heeft een vergelijkbare naam, nl. Fensalir ‘zaal in de diepte van de zee’, 
en beiden wonen samen met Odin. 
 

5. Hlín: 
a. Vsp. 53: 

 Hlín (‘Hoedster’) moet een tweede onheil verduren (zie 1.2.3.3.1-a.12). 
b. commentaar: 

Het eerste onheil is Baldrs dood. Hlín is hier dus een bijnaam van Frigg. 
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1.2.3.3.7 (§ 554-3, noot) De godinnen Njörun, Hnoss, Gná, Bil (en Hjúki) 

 
1. Njörun: 

a. bron: 
SnE; 

b. commentaar: 
De naam hangt samen met Njörðr. 
 

2. Hnoss en Gersimi: 
a. bron: 

SnE (zie 1.2.3.3.1-a.6) en Ynglinga saga; 
b. betekenis van beide namen: 

‘sieraad, edelsteen’; 
c. commentaar: 

Beide zusters worden geassocieerd met Freyja, hun moeder. 
 

3. Gná: 
a. bron: 

SnE (zie 1.2.3.3.1-a.14); 
b. commentaar: 

Ze wordt geassocieerd met Frigg. 
 

4. Bil en Hjúki: 
a. bron: 

SnE (zie ook 1.2.3.3.1-a.16): 
de mythe van Bil en Hjúki: 
Máni, de maan, neemt de twee kinderen van Viðfinnr, Bil en Hjúki, van de aarde weg. Ze 
hebben zojuist water gehaald uit de bron Byrgir met hun emmer Sœgr en de draagstang 
Símul. Nu volgen ze Máni, zoals men kan zien (de poppetjes in de maan). 

b. commentaar: 
i. Ze personifiëren misschien de gestalten van de maan; 
ii. Bil komt vaak in kenningen voor ‘vrouw’ voor. 

 
5. Conclusie t.a.v. de godinnen uit 1.2.3.3.5/6/7: 

Ze zijn voornamelijk manifestaties van een vruchtbaarheidsmacht. 
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1.2.3.3.8 De godin Gefjon 
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1.2.3.3.8.1 (§ 555-1) Het karakter van Gefjon 

 
Gefjon is een vruchtbaarheidsgodin: 
1. Gefn, die met haar verbonden wordt, is een bijnaam van Freyja. 

 
2. De Deense godin Gefjon kan verwant zijn met: 

a. Gefn; 
b. Gabiae, de Zuid-Germaanse godinnengroep (zie 1.1.2.3.2-a.2). 
c. Dea Garmangabi(s) (zie 1.2.3.2.5). 

 
3. De namen van de genoemde godinnen duiden op ‘geven’, nl. van geluk, welzijn en welvaart. 

 
4. De mythe van Gefjon bevestigt haar vruchtbaarheidskarakter (zie 1.2.3.3.8.2). 
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1.2.3.3.8.2 (§ 555-2) De mythe van Gefjon 

 
a. Inhoud van de mythe van Gefjon (Hkr.): 

1. Odin zendt Gefjon weg uit Funen om land te gaan zoeken. 
2. Gylfi staat haar toe een stuk land te ploegen. In Jötunheimr krijgt ze bij een reus vier zonen 

die ze in ossen verandert teneinde ze voor de ploeg te spannen. 
3. Het land dat ze omploegt, trekt ze over de zee naar het gebied ten zuiden van Óðinsey (= 

Odense). Daar ligt nu het eiland Seeland. Op de plaats waar het omgeploegde land lag, ligt 
nu Mälaren. 
 

b. Commentaar: 
1. De mythe is geen Zweeds volksverhaal, maar een door Snorri vertelde Deense mythe: 

i. Snorri’s weergave is te kunstmatig (te literair) voor een volksverhaal. 
ii. Met de ploeg wordt niet land verplaatst van Zweden (Mälaren, eigenlijk Vänern, dat wat 

vorm betreft beter overeenkomt) naar Denemarken (Seeland). 
iii. Er wordt een voor getrokken tussen Zweden en Denemarken, de Øresund, waardoor het 

eiland Seeland ontstond. 
iv. Gylfi is dan mogelijk een zeereus, een voorstelling die goed in het verhaal zou passen. 

 
2. Het ploegen kan verband houden met een landbouwrite. 

 
3. Het verhaal is dus een combinatie van 

i. een oorsprongssage, nl. het ontstaan van Seeland door landaanwinning; 
ii. een verbeelding van een landbouwrite, waarin de ploeg en een vruchtbaarheidsgodin 

een rol spelen. 
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1.2.3.3.8.3 (§ 555-3) Conclusies t.a.v. de godin Gefjon 

 
1. Het topografische karakter van de mythe van Gefjon is zeker Deens. 

 
2. Er is geen bewijs voor een Gefjon-cultus op Seeland: 

a. Olrik: 
Er was een vruchtbaarheidscultus waarin Gefjon en Thor vereerd werden: 
i. Gevnø (Stevns Kommune) , < *Gefjonhaugar; 
ii. Thorøwe (mod. Store Torøje) < *þórshaugar. 

 
b. De Vries: 

Gevnø kan ook een andere oorsprong hebben, evenals 
i. Gefnevad (= Gefnewathe (1170); 
ii. Gefnetofte (nu: Gentofte); 
iii. Gefninge (nu: Gevninge); 
iv. Gieffnskouff (verdwenen bos). 
v. Commentaar Berends: 

ad b.i en iii: 
De Vries noemt Gefnevad; dit moet misschien zijn Giafnwath, dezelfde plaats als 
Gefnewathe. Beide duiden echter ook dezelfde plaats aan die in 1244 Giæfning heet, 
weer later Gefninge, nu Gevninge. De uitgang -wathe verwijst naar de voorde over de 
Lejre Å, die oorspronkelijk *Giofn moet hebben geheten (vgl. Bent Jørgensen, ‘Køge-
Roskilde-områdets stednavne’, in: Årbog 2009 H samfund alm. bind 2) 
 

3. Het wezenlijke karakter van de godin Gefjon: 
a. Gefjon is in ieder geval een vruchtbaarheidsgodin: 

i. Zie 1.2.3.3.8.1. 
ii.  Ls. 21: 

Gefjon kent de toekomst, wat bij haar vruchtbaarheidskarakter past. 
iii.  Ls. 20: 

Gefjon heeft zich laten verleiden door een blanke jongeling, die haar een halssieraad 
heeft gegeven. 

iv. Vergelijk: 
Sörla þáttr: 
Freyja pleegt echtbreuk wegens een sieraad. 

v. Gefjon is dus verwant met Freyja en Frigg. 
vi. Gefjon is een locale benaming van de vruchtbaarheidsgodin, zoals Gefn een bijnaam is 

van Freyja. 
 

b. Gefjon wordt verder genoemd in: 
i. Gyðinga saga: 

‘Gefjon’ staat voor ‘Artemis’. 
ii. Dropl.: 

De bijzit van een berserker is Gefjun hin fjölkunnga, een tovenares. 
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1.2.3.3.9 (§ 556) De godin Hörn 

 
a. Hörn is een bijnaam van Freyja. 

 
b. Cultusplaatsen van Hörn vinden we uitsluitend in Oost-Zweden: 

1. Härnevi (4x) in Uppland in de nabijheid van Freyr- en Ullr-toponiemen; 
2. Hærnawi (nu: Husaby) in Uppland; 
3. Järnevi (in het distrikt Nässja) in Östergötland; 
4. Järneberga (in het distrikt Nässja) in Östergötland); 
5. Härnösand (Ångermanland). 

 
c. Commentaar Berends: 

1. Husaby bij Uppsala is niet te vinden en dus ook niet Hærnawi. 
2. Wel bestaat er een gehucht Husby-Långhundra (Knivsta kommun bij Uppsala), dat vroeger 

Husby-Ärnavi heette. 
3. Hærnawi komt wel voor als voorloper van Järnevid (sic) in Östergötland (vgl. WP Ortnamn i 

Östergötland). 
4. Järneberga is Järnberga. 

 
d. Betekenis en karakter van Hörn: 

1. Waarschijnlijk ~ on. hörr ‘vlas’. 
2. Hörn is dus een godin van de vlasoogst, die in Oost-Zweden vereerd werd als bijzondere 

manifestatie van de algemeen vereerde godin van de vruchtbaarheid. 
3. Hörn is niet de naam van een vlaspop als voorstelling van een vegetatiegeest, want Härnevi 

is een zeer oude cultusplaats van een godin. 
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1.2.3.3.10 (§ 557) De godinnen Rindr en Röskva 

 
1. Rindr: 

a. Ze is bekend uit de mythe van Odins verleiding van Rinda (zie § 395). 
 

b. Er is geen cultus van Rindr bekend. 
 

c. Betekenis en etymologie van de naam Rindr: 
De etymologie van Rindr geeft twee mogelijkheden: 
i. Brate, Nordén, Neckel: 

Wrsch. oorspronkelijk *Vrindr < IE wortel *vṛ- ‘bedekken’ (dus een verband met gr. ‘Ρεα 

of ‘Ρεια): 
(1) De alliteratie vereist w-anlaut in 

Bdr. 2: 
Rindr berr Vála í Vestrsölum. 

(2) Zw. toponiem Vrinnevi (bij Norrköping) < *Vrindavi ‘heiligdom van *Vrindr’. 
ii. Lundgren; F.R. Schröder: 

~ rind ‘klimop’, dus een godin van de kracht van de wasdom, die 
verschijnt in de altijd groene klimop 

d. Conclusie van De Vries: 
i. De naam van de godin (en de genoemde plaatsnaam) geeft geen uitsluitsel. 
ii. Ze is waarschijnlijk een vruchtbaarheidsgodin vergelijkbaar met Hörn (zie 1.2.3.3.9-

c.2). 
 

2. Röskva: 
a. Ze is de zuster van þjálfi en komt voor in de mythe van Thor en de bok (zie § 428). 

 
b. Haar naam had oorspronkelijk w-anlaut en wordt verbonden met got. wrisqan ‘rijpen’. 

 
c. Ze is een godin van de vruchtbaarheid. 
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1.2.3.3.11 (§ 558) De godin Sigyn 

 
a. Bronnen voor Sigyn: 

1. SnE en Ls.: 
i. Ze is de vrouw van Loki en de moeder van Nari of Narfi. 
ii. de mythe van Loki’s boeiing: 

Ze vangt het gif op van een slang die Skaði boven het hoofd van de geboeide Loki heeft 
gehangen. 
 

2. Gosforth-kruis (Northumbrië): 
afbeelding die lijkt op de scène uit a.1.ii. 
 

b. Verklaring van Sigyn: 
1. F.R. Schröder: 

De scène is een nabootsing van die uit de Egyptische mythe van Osiris. 
 

2. De Vries: 
i. Ze is een Noordse godin en een personificatie van de trouwe echtgenote. 
ii. De naam Sigyn: 

(1) betekenis: 
samenstelling van ‘zege’ en ‘vriendin’; 

(2) het is een gewone vrouwennaam. 
iii. Conclusie: 

Sigyn is een late verschijning in de Loki-mythologie uit een periode waarin wekere 
gevoelens overheersten. 
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1.2.3.3.12 De godin Iðunn 
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1.2.3.3.12.1 (§ 559-1) Inleiding tot de godin Iðunn 

 
a. Bronnen voor Iðunn: 

1. Haustlöng en SnE: 
i. de mythe van Loki en þjazi, waarin Iðunn en haar appels geroofd worden door de reus 

in arendgedaante; deze appels bieden na het eten ervan verjonging aan de goden (zie § 
433); 

ii. commentaar van De Vries: 
Iðunn, de vrouw van Bragi, lijkt hier een verschijning van de vegetatiegodin te zijn. 
 

2. Theofore plaatsnamen, verwijzend naar een cultus: 
i. Olrik; Knudsen: 

Ithænø (nu: Enø) op Seeland; 
ii. commentaar van De Vries: 

(1) De plaats verwijst niet naar een cultus: 
(a) Het tweede deel is geen cultusaanduiding. 
(b) Iðunn is een gewone vrouwennaam. 

(2) Vergelijk dezelfde karakterisering van twee plaatsnamen in Lancashire in de 
Chartulary of Cockersand Abbey of the Premonstratensian Order: 
(a) terram Ithunae ‘grond van Ithuna’; 
(b) toftum Yduni ‘woonerf van Ydun’. 

 
b. Het probleem van de oorspronkelijkheid van de Iðunn-episode: 

1. Het oudere onderzoek: 
De mythe van Iðunn zou van uitheemse oorsprong zijn: 
i. De tamme, eetbare appel bestond niet in het heidense Scandinavië, wel de wilde 

oneetbare appel. 
ii. De tamme, eetbare appel is wel bekend in de Oude Wereld, waar hij geldt als 

vruchtbaarheidssymbool. Vergelijk: 
(1) Genesis: 

de mythe van de boom des levens, waarin de Slang Eva een appel aanbiedt; 
(2) Griekenland: 

de mythe van Herakles’ heldendaden, waarin hij de appels der Hesperiden verwerft; 
(3) Ierland: 

(a) sprookje over een godin die het bos in wordt gelokt; 
(b) vergelijk: 

Bósa saga: 
Edda, de koningsdochter, ziet þrjár valhnotur (‘drie walnoten’), die glanzen en 
haar ertoe aanzetten het bos in te gaan. 
 

2. Theorie van De Vries over de Iðunn-mythe: 
De Iðunn-mythe is inheems, maar heeft een jonge vorm (zie 1.2.3.3.12.2). 
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1.2.3.3.12.2 (§ 559-2) Theorie van de Vries over de Iðunn-mythe 

 
De Iðunn-mythe is inheems in Scandinavië: 
1. De tamme eetbare appel is vanuit het zuiden ingevoerd, maar het tijdstip hiervan is reeds in 

de voor-Romeinse tijd: 
a. Alle Noord-Europese talen kennen dezelfde term voor ‘appel’, die reeds voor-Germaans (IE 

*abol-) is: 
i. germ. *ap(a)la; 
ii. ohd. apful; 
iii. on. epli; 
iv. kelt. *aballo-; 
v. osl. ablŭko; 
vi. lit. óbůlas; 
vii. lets ābols. 

b. De Romeinse naam voor de eetbare appel (malum) verdrong niet de Germaanse benaming. 
c. Een eventueel Iers voorbeeld (zie 1.2.3.3.12.1-b.1.ii(3)(a)) vervalt dan. 

 
2. De voorstelling van de appel als godenspijs, dus ook als vruchtbaarheidssymbool, is bij de 

Germanen bekend sinds de invoering van de eetbare appel: 
a. De voorstelling van de appel als vruchtbaarheidssymbool is wijd verbreid. 
b. Skm. 19-20: 

De appel heeft wonderbaarlijke krachten: 
i. Freyrs bode biedt Gerðr de gouden epli ellifo (‘elf appels’). 
ii. N.F.S. Grundtvig: 

(1) epli ellifo < epli ellilyf ‘geneeskrachtig kruid tegen de ouderdom’; 
(2) vergelijk: 

Haustlöng: 
mey (…) þás ellilyf ása (…) kunni; (mey, nl. Iðunn). 
 

3. De voorstelling van de wilde, oneetbare appel als vruchtbaarheidssymbool of symbool van het 
leven stamt reeds uit de vroege IJzertijd (zoöok de lijsterbes en de taxusvrucht). 
 

4. De godin Iðunn is geen literaire fantasie, want er was een Iðunn-mythologie. Vergelijk: 
 Ls. 17: 
Iðunn zou met de moordenaar van haar broer seksuele gemeenschap hebben gehad. 
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1.2.3.3.13 De godinnen Fjörgyn, Loðkona en Gerðr 
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1.2.3.3.13.1 (§ 560-1) De godin Fjörgyn 

 
a. Bronnen voor Fjörgyn: 

1. Vsp. 53: 
Thor is de zoon van de aardgodin Fjörgyn (Fjörgynjar burr). 

2. Hrb. 56: 
Odin wijst Thor de weg naar zijn moeder Hlöðyn. 
 

b. Verklaring van Fjörgyn: 
1. Fjörgyn en Hlöðyn zijn bijnamen van de aardgodin, Jörð, de moeder van Thor. 
2. Ze heeft geen cultus en is eerder een literaire figuur. 
3. Haar mannelijke tegenhanger Fjörgynn is later m.b.v. haar naam bedacht (§ 513). 
4. Betekenis van de naam Fjörgyn: 

i. De Vries: 
Deze verwijst naar de met eiken begroeide bergen waar de godin woont, wat past bij 
haar relatie met de dondergod. 

ii. F.R. Schröder: 
‘godin van de voor’, met wie oe. Erce geassocieerd kan worden. 
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1.2.3.3.13.2 (§ 560-2) De godinnen Loðkona en Gerðr 

 
1. Loðkona: 

a. Bronnen voor Loðkona: 
theofore plaatsnamen in Zweden: 
i. Luggudehärad (in Schonen); 
ii. Luggavi (in Närke); 
iii. Ludgo (in Södermanland); 
iv. Locknevi (< Loðkonavi) (in Kalmar län). 

 
b. Verklaring van Loðkona: 

i. Sahlgren: 
(1) Uit 1.a.i-iii volgt een godin Liuðguða met heiligdom. 
(2) Liuð- ~ got. liudan ‘groeien’, dus een godin van de wasdom. 

 
ii. De Vries: 

(1) Uit 1.a.iv volgt een godin Loðkona, eveneens met een heiligdom. 
(2) Haar mannelijke tegenhanger is mogelijk Loðverr, later Lóðurr (zie § 511). 
(3) Loðkona < germ. leudh- (of leudi) ‘volk’. Vergelijk: 

(a) Umbrische god Vofionus; 
(b) Romeinse god Quirinus; 
(c) Beiden zijn goden van het boerenvolk. 

 
2. Gerðr: 

a. In de mythe van Freyr en Gerðr, de reuzendochter, gaat het om liefde. 
b. Ze is waarschijnlijk een godin van de wasdom. 
c. Een connectie met Nerthus is niet zeker. 
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1.2.3.3.14 De godin Skaði 
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1.2.3.3.14.1 (§ 561-1) Skaði in de literatuur 

 
1. SnE: 

de mythe van Njörðr en Skaði: 
a. Ze is de vrouw van Njörðr, maar ze hebben een ongelukkig huwelijk (zie § 456). 
b. Ze woont ’s winters in het gebergte. Ze gaat met haar boog op jacht en is een goede 

skiloper; ze heet dan ook öndurdís of öndurgoð. 
c. Commentaar: 

Ze lijkt de Germaanse tegenhanger van de Griekse Artemis. 
 

2. Hdl. 30: 
Ze is de dochter van de reus þjazi. 
 

3.  Ls. 50-52: 
a. Skaði en Loki hebben seksuele gemeenschap, hoewel Loki haar vader þjazi heeft gedood 

(en niet Thor). 
b. Commentaar: 

Er zijn blijkbaar meer Skaði-mythen geweest. 
 

4. SnE: 
de mythe van Loki en þjazi (episode: Skaði’s verzoening): 
a. Als verzoening eist Skaði dat Loki haar aan ’t lachen moet maken, wat hem gelukt d.m.v. 

een onfatsoenlijke grap. 
b. Commentaar: 

i. Dit is een motief uit de vruchtbaarheidsriten. 
ii. De Vries: 

Een rechtsgebruik is ook mogelijk. 
 

5.  Ls., proza na str. 65, en SnE: 
de mythe van Loki’s boeiing: 
Skaði neemt alsnog wraak op de geboeide Loki door een slang boven hem te hangen, die gif 
laat vallen. Sigyn, Loki’s vrouw, vangt het gif op, maar als ze de schaal leegt, drupt het gif 
alsnog op Loki. Hij kronkelt dan van de pijn, waardoor de aardbevingen ontstaan. 
 

6. Hkr. (Ynglinga saga): 
de mythe van Odins huwelijk met Skaði: 
a. Na haar huwelijk met Njörðr huwt Skaði Odin. 
b. Ze krijgen vele zonen. 
c. Ze wonen in Mannheimar (‘de wereld der mensen’ = Zweden vlgs Snorri). 
d. Commentaar: 

In de SnE woont Skaði in þrymheimr (of þrumheimr of þrúðheimr). 
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1.2.3.3.14.2 De verklaring van Skaði 
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1.2.3.3.14.2.1 (§ 561-2) Theorieën over het karakter van Skaði 

 
1. E.H. Meyer: 

godin van de noordenwind. 
 

2. R.M. Meyer: 
een oorspronkelijk Finse godin. 
 

3. Brate e.a.: 
Ze lijkt een vegetatiegodin als Persephone, die ’s winters naar de onderwereld verhuist wegens: 
a. haar negendaags wisselende woonplaatsen (þrymheimr – Nóatún); 
b. haar naam, misschien ~ got. skadus ‘schaduw’, die naar het schimmenrijk verwijst. 

 
4. F.R. Schröder: 

a. theorie over Skaði’s karakter en geslachtswisseling (zie ook 1.2.3.3.14.2.4): 
Ze is een Artemis-gestalte, een godin van de jacht: 
i. Ze huist in de bossen, waar ze de dieren beschermt, maar ook de jacht begunstigt. 
ii. Haar mannelijke tegenhanger en oorspronkelijke gemaal is Ullr. 

b. argumenten: 
i. Het zijn beide ski-goden: 

Skaði heet öndurdís of öndurgoð en Ullr önduráss. 
ii. Door haar verbintenis met Ullr werd Skaði van een oorspronkelijk mannelijke god 

(Skaði is masc.) een godin. 
iii. Berends: 

Ullr is verbonden met de hemel in de winter (zie § 447-3). 
iv. Commentaar: 

Door Skaði’s verbintenis met Njörðr wisselde de laatste van geslacht van een 
oorspronkelijk vrouwelijke godheid (Nerthus was een godin) in een mannelijke. 
 

5. Lehmann: 
Skaði was een hermafroditische godheid, waardoor geslachtswisseling mogelijk werd. 
 

6. Wessén: 
Skaði is uit een godenpaar ontstaan met hetzelfde gevolg. 
 

7. Johansson e.a.: 
Ullr is de heldere maan, Skaði de donkere maan. 
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1.2.3.3.14.2.2 (§ 561-3) De verklaring van Skaði’s naam 

 
1. Zie 1.2.3.3.14.2.1-3.b. 

 
2. Sievers: 

Skaði is fem. en de tegenhanger van gr. Σκοτια. 
 

3. F.R. Schröder: 
Skaði ~ IE *sqat-: *qat (dubbelvormen). Vergelijk: 
a. Ze is een ‘danseres’: 

i. lat. scatere ‘naar voren springen, opwellen, wemelen’; 
ii. lit. skasti ‘springen, huppelen’. 

b. Ze is een ‘jonge geit’: 
i. on. haðna ‘jonge geit’; 
ii. lat. catulus ‘jong van een dier’. 

 
4. De Vries: 

De betekenis van Skaði is onbekend. 
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1.2.3.3.14.2.3 (§ 561-4) De cultus van Skaði 

 
1. Literatuur: 

 Ls. 51: 
Er is sprake van Skaði’s véom ok vöngom ‘tempels en heilige velden’. 
 

2. Theofore plaatsnamen: 
a. -vi (type Skedevi): 

ca 14 in Oost-Zweden. 
 

b. -hof (type Skeðjuhof): 
ca 3 in Zuidoost-Noorwegen Zuidwest-Zweden: 
i. a Skædiofe (1339) (nu: Skee (Zw.)); 
ii. Skæidiof (nu: Skea); 
iii. i Skædiofue (nu: Skjøl). 

 
c. -hörgr: 

ca 2 in Zweden: 
i. Skederid; 
ii. Skerike. 

 
d. -lundr: 

in Zweden 2x: 
i. Skärlunda (omg. Tjärstad); 
ii. Skärlunda (vroeger: Skædalundum). 

 
e. -land: 

in Noorwegen: 
i. Skadalande; 
ii. Skaland. 

 
f. -berg: 

in Zweden: 
i. Skadaberg; 
ii. Skällberga. 

 
g. commentaar: 

i. Lindroth: 
Achter Skedevi en Skeðjuhof kan men de vrouwelijke tegenhanger van de mannelijke 
Skaði vermoeden. 

ii. De Vries: 
(1) Aangezien er zoveel van dergelijke plaatsnamen zijn, ligt een woord skeið 

‘paardenrenbaan’ of ‘paardenweide’ (Sahlgren) meer voor de hand (zie § 258). 
(2) Op grond van de plaatsnamen is een Skaði-cultus nauwelijks vast te stellen. 

 
3. De relatie tussen Skaði en Scandinavië: 

a. Schütte: 
Skaði is de heros eponymos van Scandinavië (‘Skaði-navië’). 

b. F.R. Schröder: 
Het land is naar Skaði genoemd: Skáney ‘Eiland van Skaði’. 

c. De Vries: 
i. ‘Skaði-navië’ was oorspronkelijk het zuidelijk deel van het schiereiland, nl. d. 

Schonen, zw. Skåne, on. Skáney, oe. Scedenige. 
ii. Juist in Skåne ontbreken de theofore plaatsnamen met Skaði als eerste lid, waardoor 

bewijs voor een cultus van Skaði ook hier ontbreekt. 
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1.2.3.3.14.2.4 (§ 561-5) Nadere bepaling en conclusie t.a.v. Skaði 

 
1. De theorie van F.R. Schröder over Skaði als geit: 

a. Skaði is een godin van het Artemis-type. 
b. Skaði had oorspronkelijk een geitengedaante: 

i. de mythe van Loki en þjazi, episode van Skaði’s verzoening: 
(1) De scène met Loki en de geit duidt op een heilig huwelijk. 
(2) De geit is het symbool van het vrouwelijke. 
(3) Er is een associatie tussen de geit en Skaði (zie ook 1.2.3.3.14.2.2-3). 

ii. Heiðrún (en de varianten Auðumla en Eikþyrnir) is de dierengedaante van Skaði (zie § 
574). 
 

2. Kritiek van De Vries: 
a. F.R. Schröders theorie is slechts een reeks van onbewezen hypothesen. 
b. Zijn theorie over Skaði’s geslachtswisseling is wel juist. 

 
3. Conclusies t.a.v. Skaði door De Vries: 

a. Er is sprake van tweegeslachtelijkheid m.b.t. twee goden: 
i. Skaði (masc.) wordt later Skaði (fem.); 
ii. Nerthus (fem.) wordt later Njörðr (masc.). 

 
b. Het zijn vruchtbaarheidsgoden die elkaars complement vormen. 

 
c. Vruchtbaarheidsmachten zijn locaal gebonden en treden daarom onder verschillende 

namen op. 
 

d. Zo’n naam is in de officiële cultus de bijnaam van de Wanengodin. 
 

e. Skaði is een dergelijke cultische naam en bijnaam. 
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1.2.3.3.15 De godinnen þorgerðr hölgabrúðr en Irpa 
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1.2.3.3.15.1 (§ 562-1) þorgerðr hölgabrúðr en Irpa in de literatuur 

 
Deze twee godinnen werden in een tempel in het Gudbrandsdal vereerd: 
1. Nj.: 

Víga-Hrappr heeft de tempel van þorgerðr hölgabrúðr en Irpa verwoest. 
 

2. Harð.: 
Grímkell goði heeft de tempel van þorgerðr hölgabrúðr verwoest. 
 

3. Fær.: 
Sigmundr Brestason gaat met jarl Hákon naar de tempel van þorgerðr hölgabrúðr en ontvangt de 
ring die het beeld van þorgerðr hölgabrúðr draagt. 
 

4. Jóm.: 
Jarl Hákon ‘offert’, d.w.z. ‘wijdt’, zijn zoon Erlingr aan þorgerðr hölgabrúðr, de zuster van 
Irpa, om de overwinning te verkrijgen op de Jómsvíkingar, waarna de godin een hagelstorm 
zendt, die de vijand terugdrijft. 
 

5. þorgeirs rímur stjakarhöfða: 
þorgerðr hölgabrúðr werpt een herfjöturr over de vijand. 
 

6. þorleifs þáttr jarlaskálds (Flat. I, 213): 
Jarl Hákon betovert met hulp van þorgerðr hölgabrúðr, de zuster van Irpa, een beeld waarin hij 
een mannenhart heeft geplaatst. 
 

7. Óláfs saga Tryggvasonar en mesta (Flat.): 
Óláfr Tryggvason berooft þorgerðr hölgabrúðrs tempel en verbrandt haar beeld. 
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1.2.3.3.15.2 (§ 562-2) De verklaring van þorgerðr hölgabrúðr en Irpa op 
grond van hun namen 

 
1. De bijnaam hölgabrúðr: 

a. Er zijn verschillende schrijfwijzen en varianten: 
i. in plaats van hölga-: 

(1) hölda-; 
(2) hölþa-; 
(3) hörga-; 

ii. in plaats van brúðr: 
troll. 
 

b. Commentaar: 
i. ad a.ii: 

‘Troll’ is de weerspiegeling van een latere opvatting, nl. van de vrouwelijke demon die 
stormen ontketent en mensenoffers verlangt. 

ii. ad a.i: 
(1) Storm: 

Hölgabrúðr betekent ‘de vrouw van Hölgi’. 
(2) F.R. Schröder: 

Hölgi = Helgi ‘de met heil vervulde koning’ (zie § 242). 
 

2. De naam þorgerðr hölgabrúðr: 
a. F.R. Schröder: 

þorgerðr hölgabrúðr < Gerðr, de reuzendochter (Skm.). 
b. De Vries: 

In dat geval is þorgerðr hölgabrúðr mogelijk een vegetatiegodin, die oorspronkelijk in 
Hálogaland, waar jarl Hákon heerste, vereerd werd. 
 

3. De naam Irpa: 
a. Irpa < jarpr ‘donkerbruin’. 
b. Er is verder niets over haar bekend. 
c. Ze heeft slechts een figurantenrol, maar hoeft daarom geen dichterlijke fantasie te zijn. 
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1.2.3.3.15.3 (§ 562-3) Verklaring van het karakter van þorgerðr 
hölgabrúðr op grond van de literatuur 

 
a. De godin þorgerðr hölgabrúðr is geen fictie, want er was een cultus aan haar gewijd: 

1. Jóm.: 
Ze wordt als demonisch gekarakteriseerd, maar jarl Hákon vereerde haar wel. 

2. Harð., Nj., Óláfs saga Tryggvasonar en mesta (Flat.): 
tempelbranden en –berovingen. 
 

b. Commentaar: 
1. Er was een oorspronkelijke geschiedenis over een tempelbrand in Hlaðir, waarvan de 

verhalen in de saga’s zijn afgeleid. 
2. De genoemde saga’s stammen uit de bekeringstijd in Noorwegen. 
3. De voorstelling van þorgerðr hölgabrúðr is demonisch gekleurd door de vijandige houding 

van het Christendom t.a.v. het heidendom. 
 

c. Conclusies t.a.v. het karakter van þorgerðr hölgabrúðr: 
1. Ze was een beschermgodin, en wel in ’t bijzonder een dís die met een bepaald 

vorstengeslacht verbonden was (Munch en Olsen). 
2. Ze was tevens een vegetatiegodin die in een hieros gamos een rol speelde, gelet op haar 

naam die verbonden kan worden met Freyja Vanabrúðr of Skaði goðbrúðr (Jungner). 
3. Mogelijk (maar niet zeker) heeft jarl Hákon haar cultus verbreid vanuit Hálogaland naar 

Trondheim en het Gudbrandsdal. 
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2.1 De ouderdom en de oorsprong van de Germaanse godsdienst 
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2.1.1 (§ 563) Inleiding tot de ouderdom en de oorsprong van de Germaanse 
godsdienst 

 
a. De Oud-Noorse overlevering geeft maar een zeer beperkt beeld van de heidense religie. Hoe 

deze in de Volksverhuizingstijd, de Bronstijd of zelfs het Neolithicum eruit heeft gezien, is 
nauwelijks te reconstrueren. De religieuze voorstellingswereld is altijd voortdurend in beweging 
geweest. De godenwereld van de Vikingtijd is echter wel in de oudere periode ontstaan. 
 

b. Hoewel er grote tegenstellingen lijken te bestaan tussen voorstellingen van goden en 
cultushandelingen op de rotstekeningen en in de latere literatuur, zijn er ook overeenkomsten 
tussen oud en nieuw.  Gemeenschappelijk Germaanse goden zijn geworteld in de IE 

godenwereld. Er zijn overeenstemmingen tussen Thor en Indra, en tussen Odin en Varuṇa. 

Ook Ullr moet al zeer oud zijn, gezien de op hem betrekking hebbende plaatsnamen. 
 

c. Een andere overeenkomst die tot in de proto-IE-periode teruggaat, is het cultische woord voor 
een godenspijs, waaruit een reeds ontwikkeld godengeloof blijkt, IE *bhares-: 
1. Alv. 32: 

barr ‘gerst’ (alleen voorkomend in de skaldenpoëzie); 
2. een Griekse glosse uit het lexicon van Hesychios van Alexandrië (Hesychii Alexandrini 

lexicon): 
φηρον = ή των αρχαιων θεων τροφη ‘het voedsel van de oude goden’; 

3. vergelijk: 
lat. far ‘spelt’, dat ook in een religieuze context gebruikt werd. 
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2.1.2 (§ 564) Het belang van het plaatsnamenonderzoek voor de ouderdom van 
de godsdienst 

 
Het plaatsnamenonderzoek is weliswaar niet zonder problemen (zie §§ 32-33), maar het geeft ook 
betrouwbare informatie over de godencultus: 
1. Verspreiding van de theofore plaatsnamen in Germanië: 

a. Noord-Germanië: 
i. Sterk vertegenwoordigd zijn: 

(1) Noorse westkust en Oslofjord; 
(2) voormalige Gotische gebieden en de streek rond het Mälar-meer in Uppland. 

ii. Zwak vertegenwoordigd zijn: 
(1) Noorse zuidkust; 
(2) Zuid-Zweden; 
(3) Denemarken. 

 
b. Zuid-Germanië: 

Vrijwel geen theofore plaatsnamen. 
 

c. Commentaar: 
i. Veel theofore plaatsnamen (dus namen van cultusplaatsen) hebben de sterke kerstening 

niet overleefd en zijn verdwenen. 
ii. De verspreiding van de theofore plaatsnamen zegt dus niet alles over de verspreiding 

van de godencultus. 
 

2. Het belang van de concentratiegebieden van de theofore plaatsnamen: 
a. Midden-Zweden: 

i. Het gebied rond het Mälar-meer en in de rivierdalen met als belangrijkste heidense 
plaatsen Uppsala, Sigtuna en Birka omvat de meeste theofore plaatsnamen en is tevens 
het oudst bewoonde gebied, nl. van de Bronstijdcultuur en de eerste IE stammen. 

ii. Hoe ouder de godheid, des te centraler ligt de met haar verbonden plaats. 
iii. Reeds Tacitus (Germania) spreekt over een hoog ontwikkeld volk (de Suiones) die over 

een sterke vloot beschikken. 
iv. Conclusie: 

In Midden-Zweden bestond reeds lang een hoge cultuur en de theofore plaatsnamen, 
zoals die op –vin en –akr, die een godencultus veronderstellen, zijn dus ook zeer oud en 
reiken terug tot de Bronstijd en de kolonisatie door IE stammen. 
 

b. Noorwegen: 
i. A.M. Hansen: 

De theofore -vin- en -heim-plaatsnamen stammen uit de periode van de kolonisatie door 
de IE stammen. 

ii. De Vries: 
Geografische gegevens pleiten voor een hoge ouderdom van bepaalde plaatsnamen: 
(1) De -vin- en -heim-namen ontbreken vlak aan de kust van het Oslofjord omdat het 

zeeniveau vroeger hoger was. 
(2) Onsøy (Østfold), vroeger dus een eiland, ligt nu ver het binnenland in (zie § 377). 
(3) Lindroth: 

Plaatsnamen op -arn of -garn zijn eilandnamen uit de Bronstijd. De desbetreffende 
plaatsen zijn door bodemstijging nu met het vasteland verbonden. 

iii. Conclusie: 
Voor Noorwegen geldt dezelfde conclusie als voor Midden-Zweden (zie 2.a.iv). 
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2.1.3 (§ 565) De oorsprong van de Germaanse godsdienst 

 
a. Natuurlijk heeft de Germaanse godsdienst, evenals elk ander cultuurgebied, vreemde invloeden 

ondergaan. Maar het is moeilijk het vreemde van het inheemse te onderscheiden. 
 

b. Goden kunnen echter niet zomaar worden ingevoerd en van syncretisme (identificatie met 
andere goden) is geen sprake: 
1. Odin kan niet eenvoudig worden overgenomen. 
2. Syncretisme is slechts de vaststelling van een zekere overeenkomst tussen twee goden. 

 
c. Allerlei cultusvormen en religieuze en mythologische motieven die overeenstemming vertonen 

met oosterse tegenhangers, hoeven niet geïmporteerd te zijn, maar kunnen plaatselijk ontstaan 
zijn, zoals de vegetatiecultussen. 
 

d. Vanaf de Romeinse tijd was er weliswaar een sterke cultuurstroom naar het noorden, maar de 
religie is er nauwelijks door beroerd; er is alleen verfijning opgetreden. Voorbeelden van deze 
cultuurstroom zijn: 
1. de wisselende grafvormen (zie §§ 111 en 116); 
2. de ontwikkeling van de ornamentele kunst; 
3. de verbreiding van het runenschrift (zie § 56); 
4. het binnenstromen van heldensagen. 

 
e. Ontleningen lijken volgens het voortschrijdend onderzoek steeds vroeger te hebben 

plaatsgevonden, zodat men uitkomt op een feitelijk inheemse oorsprong, zoals met de god 
Baldr het geval is. 
 

f. Een volgende stap is de oorsprong van de Germaanse religie naar de gemeenschappelijk proto-IE 
oertijd te verleggen. Dumézil heeft reeds de lijnen hiervoor uitgezet. Vooral sociaal-religieuze 
voorstellingen vormen hiervan de kern. 
 

g. Opvallend is de overeenkomst met en de invloed van de sociaal-religieuze voorstellingen van 
de Fins-Ugrische volkeren. De ontleningen hebben in de prehistorie plaatsgehad. Voorbeelden 
zijn: 
1. sjamanisme (zie §§ 219, 233, 237); 
2. offerriten (zie §§ 258 en 419); 
3. lotsorakel (zie §§ 288, 298); 
4. het belang van de mede in de cultus (zie § 293); 
5. de voorstellingen van de hemelas (zie § 493, 587). 

 
h. Conclusie: 

De Germaanse religie is mogelijk terug te voeren tot een oergemeenschap van Indo-
Europeanen en Oeraalse volkeren, zoals ook de taalwetenschap heeft vastgesteld.  
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2.2 De aard van de Germaanse godsdienst 
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2.2.1 (§ 566) De twee tegengestelde aspecten van de Germaanse godsdienst 

 
a. Er lijkt een spanning waar te nemen tussen twee soorten godengeloof en –cultus: 

1. De krijgshaftige godenverering rond Odin, die een rol speelde in: 
i. het religieuze leven van de koningsgevolgen; 
ii. de initiatiegebruiken van de jonge krijgers (zie § 407 e.v.). 

 
2. De agrarische godenverering m.n. rond de Wanen, die een rol speelden in 

vruchtbaarheidscultussen waarin het idee van bevruchting en baren centraal stond: 
i. het heilig huwelijk tussen de bevruchtende Vader Hemel en de barende Moeder Aarde; 
ii. de idee van het mystieke verband tussen de bevruchting van mensen en dieren, en het 

groeien der planten (d.i. ‘het baren’ van Moeder Aarde); 
iii. een grote verscheidenheid aan rituele en mythologische uitdrukkingen, verbonden 

met vele goden, van het idee van bevruchting en baren: 
(1) de rauwe Völsi-cultus (zie § 470); 
(2) de poëtische mythe van Freyr en Gerðr (zie § 455); 
(3) verering van zowel hogere als lagere goden, zoals 

(a) Baldr (zie § 489); 
(b) Freyr (zie § 459); 
(c) Freyja (zie 1.2.2.1); 
(d) Bous (zie § 516); 
(e) Gefjon (zie 1.2.3.3.8); 

(4) de cultusfeesten in de winter en in het voorjaar (zie § 308 e.v.); 
(5) bijzonderheden in de riten (zie §§ 289 en 301). 

 
b. De verklaring van de twee tegengestelde aspecten: 

1. F.R. Schröder, N. Lithberg: 
De verering van vele vrouwelijke godheden door de boeren veronderstelt een 
oorspronkelijke moedergodincultus door een moederrechtelijke pre-Germaanse bevolking. 
 

2. M.P. Nilsson: 
Er is een scherpe tegenstelling tussen: 
i. de patriarchale, rationele religie van de overheersende Grieken, verbonden met de 

Homerische godenwereld; 
ii. de matriarchale, emotionele religie van de onderworpen pre-Griekse bevolking met een 

godinnencultus. 
 

3. De Vries: 
theorie van De Vries over de twee tegengestelde aspecten van de Germaanse religie: 
i. Er is geen sprake van een religieuze tegenstelling tussen twee volkeren (de uitheemse 

kolonisten en de inheemse onderworpenen). 
ii. De bedoelde tegenstellingen zijn slechts een uitdrukking van de natuurlijke 

psychologische spanningen die elk volk kent, spanningen die uit elkaar volgen of 
elkaar opheffen. 

iii. Vergelijk: 
De Vries, ‘Die geistige Welt der Germanen’, 1945. 
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2.2.2 (§ 567) De eenheid van karakter van de Germaanse godsdienst 

 
a. De goden van de Germanen worden in de bronnen voorgesteld vol levenslust en daadkracht. Ze 

verkeren in de heroïsche levenssfeer die we ook kennen van de aristocratische en 
boerengemeenschappen in Griekenland en India. 
 

b. De Germaanse goden leiden hetzelfde leven als de Germanen zelf, alleen is hun wereld er één 
van pracht en een bijzondere schittering. 
 

c. Maar ook de goden moeten sterven. Het noodlot zal toeslaan, maar ze verzetten zich 
heldhaftig tegen de reuzen en andere demonen die hen dan aanvallen, niet om zichzelf, maar 
om de wereld te redden. Ondanks de duistere dreiging van het grote onheil, houden de goden 
(en de mensen) koppig stand, onderwerpen zich niet en beschouwen het noodlot als de 
bevestiging van de zin van het leven. 
 

d. De ethiek van de Germanen is niet zoals nu bij ons gebaseerd op het individu, maar gaat uit van 
de sibbe. Goed is wat ten voordele is van de sibbe, slecht wat de sibbe schaadt. List en geweld 
zijn geoorloofd om de sibbe te beschermen of, in het geval van de goden, om het lot van de 
wereld af te wenden. De vijand, menselijk of demonisch, moet vermorzeld worden. 
 

e. Pas het Christendom bracht een individuele ethiek nadat het sibbeverband uiteengevallen 
was. Het heidendom is hier nooit aan toegekomen, maar was zich wel reeds aan het 
ontwikkelen tot een rijker, meer vergeestelijkt geloof. 
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2.2.3 (§ 568) De houding van de Germanen t.o.v. hun goden 

 
Hun houding weerspiegelt zich in enige relevante termen: 
1. Vinr ‘vriend’ en fulltrúi ‘op wie men volledig vertrouwt’ ( < trúa ‘vertrouwen op’, dus niet: 

‘geloven’ dat een latere Christelijke betekenis is) geven een gelijkwaardige 
vriendschapsverhouding tussen God en mens weer: 
a. Eyrb.: 

Hrólfr var mikill vinr þórs. 
b. Hrafnk.: 

i. Hrafnkell schonk Freyr, vin sínum, de helft van zijn hengst. 
ii. Hij elskaði eigi annat goð meir en Frey. 

c. Glúm.: 
þorkell schenkt Freyr, lange tijd zijn fulltrúi, een os. 

d. Karl.: 
þórhallr veiðimaðr dicht: 
… þór fulltrúan, sjaldan hefir hann mér brugðizt. 
 

2. Sváss ‘dierbaar’ geeft een verhouding weer als tussen verwanten, zoals tussen vader en zoon: 
a. Vm. 17: 

In sváso goð staan naast de mensen in hun strijd tegen de demonen. 
b. Vergelijk H. Zimmer, ‘Māyā, Der indische Mythos’: 

Goden en mensen (welke laatsten zowel heroïsche als magische bijstand verlenen) strijden 
zij aan zij tegen de demonen. 
 

3. Wanneer deze wederzijdse verhouding van trouw en vriendschap door een god wordt 
beschaamd, kan het individu deze god verlaten en een andere kiezen (§ 620). 
 

4. Allmátki ‘almachtig’, goðagremi ‘goddelijke toorn’ en hollr ‘genadig’ geven weer dat de mens 
afhankelijk is van Gods genade en dat de goden ook vertoornd kunnen zijn en zich wreken 
wanneer de mensen wetten verbreken: 
a. Glúm.: 

Víga-Glúmr is onderworpen aan de toorn en de wraak van Freyr, omdat hij de heiligheid van 
diens tempel heeft aangetast (vgl. § 285). 

b. Egs.: 
Egill zweert dat eenieder die het land van zijn schoonvader afpakt, moge lijden onder de 
goðagremi. 

c. Hirðskrá, een Noorse Christelijke wet uit de 13e eeuw, waaruit het heidense gedachtegoed 
nog blijkt: 
svá sé mér guð hollr sem ek satt segi, gramr ef ek lýgr. 
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2.2.4 (§ 569) Het probleem van de ontwikkelingsgang naar monotheïsme in de 
Germaanse religie 

 
a. Het probleem van de teruggetreden scheppergod: 

1. In veel religies neemt men waar dat een hoogste god, de scheppergod, zich na voltooiing 
van zijn werk terugtrekt in een isolement naar de achtergrond van de kosmos. Er is dan ook 
niet of nauwelijks een cultus aan hem gewijd. 

2. In de Germaanse godsdienst is zo’n god niet aan te wijzen. Van de goden die naar de 
achtergrond zijn gedrongen, zoals Týr (zie § 360), Ullr en Heimdallr, zijn geen 
scheppingsdaden bekend. 
 

b. Aanzetten tot een henotheïsme (verering van één god zonder ontkenning van andere goden) 
zijn er wel: 
1. Veel, maar niet alle, sibben vereerden hun eigen god. 
2. Eyrb.: 

þórólfr mostrarskegg (hij heette eerst Hrólfr) vereert uitsluitend Thor voor wie hij een 
heiligdom opricht en aan wie hij de landnám wijdt. Ook zijn zoon krijgt een (theofore) 
Thor-naam: þorsteinn. 

3. Hauksbók: 
Snorri goði wijdt zijn zoon Oddr aan Thor en noemt hem þóroddr. 

4. Hrafn.: 
Hrafnkell wijdt zich aan de dienst van Freyr. 

5. Egs.: 
Egill wijdt zich geheel aan Odin, na zijn vroegere verering van Thor, maar roept in zijn 
vervloekingsspreuk naast Odin ook Freyr, Njörðr en de landáss (Thor) aan. 

6. Gautr. (sage van Starkaðr): 
De geesten verdelen zich en kiezen voor Odin of Thor. 
 

c. Monotheïsme past bij het Christendom, maar niet bij de antieke en andere heidense culturen 
waarin men de kosmos verdeeld ziet in afgeperkte levenssferen met elk haar eigen 
beschermgod of bestuurder. Hier is polytheïsme de geschikte religieuze vorm. Ook voor de 
Germaanse godsdienst geldt dit polytheïsme, zoals ook blijkt uit de plurale vormen goð, bönd, 
höpt (zie § 342). 
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3 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 
 

Adonis Adonis (1) (Αδωνις) (Gr.-NW-Sem.) (god) 

(Af(ricanis) Afrika (continent), Afrikaans, Afrikaan 

Alateivia Alateivia (Germ.) (godin) 

Elvenich Albiniacum = (ME) Elvenich = (later) Oberelvenich (Du.) (topogr., 
tNOv Zülpich (tZWv Keulen), kr. Euskirchen, gem. Zülpich, 
Noordrijn-Westfalen) 

Alexandrië Alexandrië = gr. Αλεξανδρεια = lat. Alexandria = eg. arab. 
Eskendereyya = arab. al-’Iskandariyya = oeg. rˁ-qd.t (translit. var.: 
rꜥ-qd = rꜥ-qd.t = r-qd = rꜣ-ꜥqd (y1) = r-a-qd.t) =  Râ-Kedet = gr. 

Ρακωτις = Rhacotis = Rakote = kopt. Ⲣⲁⲕⲟϯ (Eg.) (topogr., gvm. 
Alexandria), Alexandrijns, Alexandrijn              [Rhakotis, Rakotis, 
Ra-Kedet] 

Altdorf Altdorf (Du.) (topogr., oorspr. tNv Inden, nu Inden/Altdorf, kr. 
Düren, Noordrijn-Westfalen) 

Elten (Duitsland) Altina (970) = mod. Elten (Du.) (topogr., tNWv Emmerik (stad) tNv 
Kleef, gem. Emmerik, kr. Kleve, Noordrijn-Westfalen) 

Andernach Andernach (Du.) (topogr., tNWv Koblenz, kr. Mayen-Koblenz, 
Rijnland-Palts) 

Ångermanland Ångermanland (Zw.) (landskap, ≈ Västernorrlandslän) 
                                                                            [Angermanland] 

Angelen Anglii = Angelen (Germ.) (volk) 

Rindern Arenacum = Arenacium = Arenatium = Harenatium = (onzeker) 
mod. Rindern (Du.) (topogr., tNv Kllef (stad), gem. Kleef, kr. 
Kleve, Noordrijn-Westfalen) 

Arnhem Arneym (9e eeuw) = mod. Arnhem (Ne.) (topogr., tNv Nijmegen, 
Gelderland) 

Malburgen Arneym: Maldberge (1169) = Malberge (1176) = Malburghen (1353) 
= mod. Malburgen (Ne.) (wijk) (topogr., tNv Nijmegen, 
Gelderland) 

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

Gefjon’ staat voor ‘Artemis’ Artemis: ‘Gefjon’ (Gyðinga saga) (Germ.) 

Dea Syria Atargatis: ‘Dea Syria’ = ‘Deasura’ (NW-Sem.) (godin) 

Tongeren Atuatuca Tungrorum = mod. Tongeren = frans Tongres (Be.) 
(topogr., tZWv Maastricht, Limburg), Tungri  

Tungri Atuatuca Tungrorum = mod. Tongeren = frans Tongres (Be.) 
(topogr., tZWv Maastricht, Limburg), Tungri  

Tungrorum Atuatuca Tungrorum = mod. Tongeren = frans Tongres (Be.) 
(topogr., tZWv Maastricht, Limburg), Tungri  

Kerk-Avezaath Auansati (850) = Auesaet (1556) = mod. Kerk-Avezaath (Ne.) 
(topogr., tNWv Tiel, gem. Buren, Gelderland) 

Malburg Auansati: Malburg (Ne.) (huisloc.) (topogr., tNWv Tiel, gem. 
Buren, Gelderland) 

Auðumla Auðumla (Germ.) (myth. koe)                                        [Audumla] 

keizer Augustus Augustus, Imperator Caesar Divi Filius (geb. naam: Gaius Octavius; 
na adoptie: Gaius Julius Caesar Octavianus) (L/R) (keizer) 

Avehae Aveha (Germ.) (godin, een der Ahueccanae) 

West-Aziatische Azië, West- 
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Bad Ems Bad (2) Ems (Du.) (topogr., tOv Koblenz, kr. Rhein-Lahn-Kreis, 
Rijnland-Palts)                                                               [Bad Ems] 

Münstereifel Bad (5) Münstereifel (Du.) (topogr., tZWv Bonn, kr. Euskirchen, 
Noordrijn-Westfalen)                                        [Bad Münstereifel] 

Baduhenna Baduhenna (Germ.) (godin) 

Baldr Baldr (Germ.) (god) 

Betuwe Batavorum insula (77) = Batuvua (726) = Batawe (790) = Betewe 
(1200) = Betouwen (1527) = mod. Betuwe (Ne.) (streek, tussen 
Waal en Nederrijn-Lek, Gelderland) 

Baudihilliae Baudihillie (Germ.) (godin (in dativ.), een der Alaisiagae) 

Baudihillie Baudihillie (Germ.) (godin (in dativ.), een der Alaisiagae) 

Beda (De Beda Venerabilis (Eng.) (auteur) 

 Bede [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Bede (Germ.) (godin (in dativ.), een der Alaisiagae) 

 Bede; [voorafgegaan door een spatie] Bede (Germ.) (godin (in dativ.), een der Alaisiagae) 

Bede en Fimmilene  Bede (Germ.) (godin (in dativ.), een der Alaisiagae) 

Bettenhoven Bettenhoven (Du.) (topogr., tZOv Rödingen (tNOv Jülich), gem. 
Titz, kr. Düren, Noordrijn-Westfalen) 

Bil Bil (Germ.) (myth. fig., dochter van Viðfinnr)                         [Bil] 

Birten Birten (Du.) (topogr., tZOv Xanten (stad) (tNWv Duisburg), gem. 
Xanten, kr. Wesel, Noordrijn-Westfalen) 

Blekinge Blekinge (Zw.) (län) 

Bonn Bonna = mod. Bonn (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, Noordrijn-
Westfalen) 

Worms Borbetomagus (kelt.) = lat. Vormatia = mod. Worms (Du.) 
(topogr., tNv Mannheim, kreisfreie Stadt, Rijnland-Palts) 

Housesteads Borcovicium (Not.D. Occ., 39, 40; 5e eeuw) = Velurtion (Ravenna; 
7e eeuw) = mod. Housesteads Roman Fort (Eng.) (archeol. site, bij 
de Muur van Hadrianus, tNWv Hexham, Northumberland, NO-
Engeland)             [Borcovicio, Vercovicium, Volurtion, Borcovicus] 

Burr, Buri Borr = Burr (Germ.) (reus) 

Bous Bous = Bovi (Germ.) (god) 

Boxholm Boxholm (Zw.) (topogr., tNOv Jönköping, Ekeby, Boxholms 
kommun, Östergötland) 

Bragi Bragi (1) (Germ.) (god) 

Brastad Brastad (Zw.) (distrikt, tWv Uddevalla, Lysekils kommun, Västra 
Götaland) 

Brate Brate, Erik (auteur) 

Brísing Brísingr (Germ.) (gefingeerde naam)                                [Brisingr] 

Brittannië Brittannië, (Groot-) = Britain, (Great)  (Eur.) (land); Brits, Brit 
(Brittannisch, Brittanniër (Kelt.)) 

Härnevi Bro: Härnevi (2) (Zw.) (locatie) (topogr., tZv Kockbacka, Bro, 
Upplands-Bro kommun, Stockholm) 

Burchard von Worms Burchard von Worms (Du.) (bisschop) 

Buri, Buri (Germ.) (reus) 

Burorina Burorina (Germ.) (godin) 

Caritas Caritas = gr. Agape (Αγαπη) (Du.) (legend. heilige) 

Keulen 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] 

Keulse 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] 

Deutz Colonia (01) Agrippina: Castellum Divitia = Castrum (1) 
Divitensium = Divitia = (later) Duitia = Diuza = Tuitium = Duytz = 
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mod. Deutz (Du.) (wijk) (topogr., tZv Düsseldorf en tNv Bonn,  
kreisfreie Stadt, Noordrijn-Westfalen)          [Castrum Divitensium] 

Xanten Colonia (06) Ulpia Traiana = mod. Xanten = nl. Santen (Du.) 
(topogr., tNWv Duisburg, kr. Wesel, Noordrijn-Westfalen)    
                                                                 [Colonia Ulpia Traiana] 

Condroz Condroz (Be.) (streek, van Walcourt naar Anthisnes, tZv de lijn 
Charleroi, Namen, Hoei, Luik, in Wallonië), Condrusi (volk), 
Condrust- (adj.)  

Condrustis Condroz (Be.) (streek, van Walcourt naar Anthisnes, tZv de lijn 
Charleroi, Namen, Hoei, Luik, in Wallonië), Condrusi (volk), 
Condrust- (adj.)  

J. Cordie Cordie, Jozef (auteur) 

Coruna del Conde Coruña del Conde (Sp.) (topogr., tZOv Burgos, Castilië & León)  
                                                                       [Coruna del Conde] 

Cyrenaica Cyrenaica = gr. Κυρηναικα = Pentapolis (Πενταπολις) = lat. 
Cyrenae = arab. Barqa (Libië) (hist. streek, NO-Libië tussen 
Benghazi en Derna)                                     [Cyrenaika, Kyrenaika] 

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

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

Detter Detter, Ferdinand (auteur) 

Ambā Devī: Ambā (Ind.) (godin)                                                   [Amba] 

Tiel Dioli (850) = Tiale (896) = Thiela (973) = Tyela (1188) = mod. Tiel 
(Ne.) (topogr., aan de r. Waal tWv Nijmegen, Gelderland) 

Disåsen Disåsen (Zw.) (berg bij Backa tNv Brastad, tWv Uddevalla, 
Brastad, Lysekils kommun, Västra Götaland)                    [Disasen] 

Disaui Disavi = mod. Disevid (Zw.) (heuvel, tOv Heda, Heda, Ödehögs 
kommun, Östergötland)                                                     [Disaui] 

Disevid Disavi = mod. Disevid (Zw.) (heuvel, tOv Heda, Heda, Ödehögs 
kommun, Östergötland)                                                     [Disaui] 

Disen (< Disin < Dísavin) Dísavin (1) = mod. Disen (1) (No.) (landtong tussen r. Glomma en 
r. Vorma, Nes kommune, Akershus) 

Disen (< Disin < Dísavin) Dísavin (2) = mod. Disen (2) (No.) (topogr., huisloc. en wijk, 
Hamar kommune, Hedmark) gård ø 

Disen (< Disin < Dísavin) Dísavin (3) = mod. Disen (3) (No.) (topogr., huisloc. en wijk, Oslo 
kommune, Oslo) 

Disen (< Disin < Dísavin) Dísavin (4) = mod. Disen (4) = Søndre Disen (No.) (huisloc., tNOv 
Disenå, Sør-Odal kommune, Hedmark) 

Diseberg Diseberg (Zw.) (huisloc., tOv Ryckelsby, Ekeby, Boxholms 
kommun, Östergötland) 

Donar Donar (Germ.) (god) (alg.) 

 Thor [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)                                  [Thorr] 

Thor, Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)                                  [Thorr] 

Thor. Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)                                  [Thorr] 

Thor) Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)                                  [Thorr] 

Thor- Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)                                  [Thorr] 

Thor is Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)                                  [Thorr] 

þór Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)                                  [Thorr] 

Fjörgynjar burr Donar: Thor: ‘Fjörgynjar burr’ (Germ.) (god)        [Fjorgynjar burr] 

Grundar sveinn, een kenning voor Thor Donar: Thor: ‘Grundar sveinn’ (kenning) (Germ.) (god) 

Jarðar burr Donar: Thor: ‘Jarðar burr’ (Germ.) (god)                    [Jardar burr] 

landáss Donar: Thor: ‘Landáss’ (Germ.)                                       [Landass] 

Indoornik Doornick (1318) = In Doirnick (1509) = Indoernick (1582) = 
Indorinck (1665) = mod. Indoornik (Ne.) (topogr., tNv Zetten (tZOv 
Wageningen), gem. Overbetuwe, Gelderland) 

Drexel Drexel, Friedrich (auteur) 

Duitsland Duitsland = Deutschland (Eur.) (land), Duits, Duitser 

Zuid-Duitsland Duitsland, Zuid- = Boven-Duitsland 
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Domburg Dumburch (1181) = Domburch (1493) = mod. Domburg (Ne.) 
(topogr., tNWv Middelburg op Walcheren, Zeeland) 

Dumézil Dumézil, Georges (auteur) 

Cramond Dún (1) Éideann: Cathair Amain = eng. Cramond (Schotl.) (wijk) 
(topogr. en council area, Edinburgh = Dún Éideann)  [Dún Éideann, 
Dun Eideann] 

Durham Dunholm (oe.) = lat. (Beda) Dunelma = Dureme (1370) = mod. 
Durham (Eng.) (topogr., tZv Newcastle upon Tyne, Durham, NO-
Engeland) 

Eboracum Eboracum = mod. York (Eng.) (topogr., tNOv Leeds, North 
Yorkshire, Yorkshire en de Humber) 

Edda, de koningsdochter Edda (Germ.) (sagenfig.) 

Egill Egill (2) Skallagrímsson (Germ.) (sagenfig.)    [Egill Skallagrímsson, 

Egill Skallagrimsson] 
Egyptische Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk. 

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

(land), Egyptisch, Egyptenaar 

Eifel Eifel (Du.) (gebergte in Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen) 

Eikþyrnir Eikþyrnir (Germ.) (myth. hert)                                     [Eikthyrnir] 

Einbede Einbede (Du.) (heilige) 

 Eir [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Eir (Germ.) (godin) 

Eir, Eir (Germ.) (godin) 

Eir: Eir (Germ.) (godin) 

Ekholm Ekholm, Erik Eskil Gunnar (auteur) 

Neder-Elbe Elbe, Neder- (Eur.) (rivier) 

Eliade Eliade, Mircea (auteur) 

Elzas Elzas = d. Elsaß = frans Alsace (Du.-Frankr.) (streek, dép. Bas-Rhin 
en Haut-Rhin, Grand Est)                                                       
[Elsass] 

Embken Embken (Du.) (topogr., tOv Nideggen (dorp) (tZOv Aken), kr. 
Düren, Noordrijn-Westfalen) 

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

Oud-Engelse Engeland: Oud-Engels, Angelsaksisch (oe.) 

Harimalla Engis: Harimalla = mod. Hermalle-sous-Huy (Be.) (wijk) (topogr., 

tZWv Luik (stad), Luik) 
Erce Erce (Germ.) (godin) 

Erlingr Erlingr Hákonarson (Germ.) (sagenfig.)            [Erlingr Hakonarson, 
Erling Hakonarson] 

Noord-Europese Europa (2), Noord- 

 Eva [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Eva = hebr. Ḥawwāh = Sept. gr. Heua (Εύα) (NW-Sem.-Isr.) (bijb. 

fig., oorspr. godin)                                            [Hawwah, Hawwâ] 

Eyvindr skáldaspillir Eyvindr (3) Finnsson: ‘skáldaspillir’, ~; nl. Eyvind Dichtersbederver 
(Germ.) (skald)                  [Eyvindr Finnsson, Eyvindr skáldaspillir, 
Eyvindr skaldaspillir] 

Vechten Fectione ((lat.-germ.) (abl.; 2e eeuw) = Fethna (723) = Feedna 
(918) = Veht, de (1156) = Vethten, de (1162) = mod. Vechten (Ne.) 
(topogr., tZOv Utrecht (stad), Utrecht)                             [Fectio] 

Veluwe Felaouua (790) = Felum (801) = Felua (833) = Velua (960) = 
Veluwen (1328) = mod. Veluwe (Ne.) (streek, tNv Arnhem, tWv de 
r. IJssel en tOv de Gelderse Vallei, Gelderland)        [Velve, Uelue, 
Velewe, Ueluua] 

Fergus Fergus (2) mac Róich (Kelt.) (held)                   [Fergus mac Roich] 

Fides Fides = gr. Pistis (Πιστις) (Du.) (legend. heilige) 

Fimmilene Fimmilene (Germ.) (godin (in dativ.), een der Alaisiagae) 

Finse Finland = Suomi (Eur.-Finl.) (land), Fins, Fin  
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Fins-Ugrische Fins-Oegrisch (gemeenschap van talen, nl. Fins, Laps, Estlands, 
Hongaars) 

Fjörgynn Fjörgynn (Germ.) (god)                                  [Fjǫrgynn, Fjorgynn] 

Fortuna Fortuna (L/R) (godin) 

Fosite Fosite (Germ.) (god) 

Frankrijk Frankrijk = La France (Eur.) (land), Frans, Fransman 

Freberg Freberg (No.) (huisloc., tNOv Sandefjord (stad), Sandefjord 
kommune, Vestfold) 

Freyja Freyja (Germ.) (godin) 
Gefn. Freyja: ‘Gefn’ (Germ.) (godin) 

Gefn; Freyja: ‘Gefn’ (Germ.) (godin) 

Gefn, Freyja: ‘Gefn’ (Germ.) (godin) 

Gefn [+ spatie] Freyja: ‘Gefn’ (Germ.) (godin) 

Hörn Freyja: ‘Hörn’ (Germ.) (godin)                                   [Hǫrn, Horn] 

it grátfagra goð Freyja: ‘It grátfagra goð’ (kenning) (Germ.) (godin) 
                                                                          [It gratfagra god] 

Mardöll Freyja: ‘Mardöll’ (Germ.) (godin)                       [Mardǫll, Mardoll] 

Sýr Freyja: ‘Sýr’ (Germ.) (godin)                                                  [Syr] 

Vanabrúðr Freyja: ‘Vanabrúðr’ (Germ.) (godin)                            [Vanabrudr] 

Vanadís Freyja: ‘Vanadís’ (Germ.) (godin)                                    [Vanadis] 

Vanagoð Freyja: ‘Vanagoð’ (Germ.) (godin)                                  [Vanagod] 

Friagabi Friagabis (Germ.) (godin, een der Alaisiagae)                  [Friagabi] 

Fridlevus Fridlewus (Germ.) (sagenfig.) 

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

Friezen Friesland: Friezen (alg.) (Germ.) (volk) 

Frisiavones Friesland: Friezen: Frisiavones (Germ.) (volk) 

Frisiavae Friesland: Friezen: Frisiavus, Frisaevus, Frisius (adj.) 

Friggas kulle Friggas kulle (Zw.) (heuvel bij Sävedalen, tOv Gotenburg, 
Sävedalen, Partille kommun, Västra Götaland) 

Friggeråker Friggeråker (Zw.) (huisloc., tWv Saleby (dorp), Saleby, Lidköpings 
kommun, Västra Götaland) 

Friggesäter Friggesäter (Zw.) (vrm. huisloc., bij Kåreholm herregård, tNv 
Trännö (eiland), Rönö, Norrköpings kommun, Östergötland) 

Friggesthorp Friggesthorp (Zw.) (onbekende locatie) 

Friggiærakær Friggiærakær (Zw.) (onbekende huisloc., bij Gudhem, tNv 
Falköping (stad), Falköpings kommun, Västra Götaland) 

Frigiastadum Frigiastadum = mod. Fristad (Zw.) (topogr., tNv Borås (stad), 
Borås Gustav Adolf, Borås kommun, Västra Götaland) 

Frīja Frīja (Germ.) (godin) (alg.)                                                  [Frija] 

Frīja-Frigg Frīja (Germ.) (godin) (alg.)                                                  [Frija] 

Frea Frīja: Frea (2) (Germ.) (godin) 

Frigg Frīja: Frigg (Germ.) (godin) 

Hlín Frīja: Frigg: ‘Hlín’ (Germ.)(godin)                                         [Hlin] 

Sága Frīja: Frigg: ‘Sága’ (Germ.) (godin)                                      [Saga] 

Frey. Frō: Freyr (Germ.) (god) 

Freyr Frō: Freyr (Germ.) (god) 

Fröåkra Fröåkra (Zw.) (topogr. tOv Lyrestad (dorp), Lyrestad, Mariestads 
kommun, Västra Götaland)                                              [Froakra] 

Fryele (< Frøal) (Zw.) Frøal = mod. Fryele (Zw.) (topogr., tNOv Värnamo (stad), Fryele, 
Värnamo kommun, Jönköping) 

Frøbjærg Frøbjærg = mod. Frøbjerg Bavnehøy (De.) (heuvel, tWv Tommerup 
in Assens Kommune, W-Funen, Zuid-Denemarken) 

Frøhøi Frøhøi = mod. Frøhøj (De.) (topogr., tNOv Havrebjerg, Slagelse 
Kommune, Seeland) 

Friel (< Fröial) (Zw.) Fröial = mod. Friel (Zw.) (topogr., tZWv Lidköping (stad), Friel, 
Lidköpings kommun, Västra Götaland) 
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Frøihov Frøihov (No.) (huisloc., Nes kommune, Akershus) 

Frøisæter Frøisæter = mod. Frøyset (No.) (topogr., bij Hosteland, tNv 
Bergen, Masfjorden kommune, Hordaland) 

Frøista Frøista = Frøistad (No.) (huisloc., Fet kommune, Akershus)  
                                                                                     [Froistad] 

Fröland Fröland (Zw.) (topogr., tZWv Härnösand (stad), Säbrå, Härnösands 
kommun, Västernorrland) 

Frølund Frølund (De.) (huisloc., tNOv Herning, Herning Kommune, Midden-
Jutland)                                                              [Frolund] 

Frölunda Frölunda, Östra (Zw.) (topogr., tZv Borås, Östra Frölunda, 
Svenljunga kommun, Västra Götaland)                  [Ostra Frolunda] 

Frösjön Frösjön (Zw.) (meer bij Gnesta, tZWv Stockholm,  Södermannland 
en Stockholm) 

Frøstom Frøstom = Frösta ? (Zw.) (vrm. huisloc., op Arnö in Mälaren tZv 
Enköping, Kungs-Husby, Strängnäs kommun, Södermanland) 

Frötuna Frötuna (Zw.) (huisloc., tNOv Uppsala (stad), Rasbo, Uppsala 
kommun, Uppsala) 

Frövi Frövi (Zw.) (topogr., aan het Väring-meer tZOv Lindesberg (stad), 
Näsby, Lindesberg kommun, Örebro) 

Frøvik Frøvik (No.) (topogr., op eil. Leka tNv Namsos, Leka kommune, 
Trøndelag)                                                                        [Frovik] 

Frøyrak Frøyrak (No.) (huisloc., Bygland kommune, Aust-Agder)  
                                                                                      [Froyrak] 

Fryggiosætre Fryggiosætre (No.) (vrm. huisloc., bij Hegra tOv Trondheim, 
Stjørdal kommune, Nordtrøndelag) 

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

Gallaicae Galicië: Gallaecia = Callaecia (Sp.) (regio), Gallaicus = Callaicus 
(Gallaicae, godinnen) 

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

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

Ga(llicis) Gallië: Gallia, Gallicus (Gallicae, godinnen) 

Gamidiahus Gamidiahus (L/R-Germ.) (dedicant) 

Garmangabi Garmangabis (Germ.) (godin)                                    [Garmangabi] 

Gautland Gautland = Götland = mod. Götaland (Zw.) (landsdeel), Gautisch 
(Geatisch), Gaut (Geat) 

voormalige Gotische gebieden Gautland = Götland = mod. Götaland (Zw.) (landsdeel), Gautisch 
(Geatisch), Gaut (Geat) 

Östergötland Gautland: Östergötland (Zw.) (landskap ≈ mod. län) 

Västergötland Gautland: Västergötland (Zw.) (landskap) 

Gefjon Gefjon (1) (Germ.) (godin) 

Gefjun hin fjölkunnga Gefjun hin fjölkunnga = Gefjon (2) hin fjölkunnga (Germ.) 
(tovenares) 

     [Gefjun hin fjǫlkunnga, Gefjun hin fjolkunnga, Gefjon hin 

fjölkunnga, Gefjon hin fjǫlkunnga, Gefjon en fjǫlkunnga, Gefjon 

hin fjolkunnga] 

Gefnetofte Gefnetofte = mod. Gentofte (De.) (topogr., tNv Kopenhagen, 
Gentofte Kommune, Hoofdstad) 

Gentofte Gefnetofte = mod. Gentofte (De.) (topogr., tNv Kopenhagen, 
Gentofte Kommune, Hoofdstad) 

Geldern (Duitsland) Gelleron (900) = Gellere (997) = Geldren (1167) = mod. Geldern = 
nl. Gelre = Gelder = Gelderen (Du.) (topogr., tNWv Duisburg, kr. 
Kleve, Noordrijn-Westfalen)        [Gielra, Gellero, Gellera, Gelera] 

 Gerðr [voorafgegaan door een spatie] Gerðr (Germ.) (reuzin-godin)                         [Gerdr, Gerd, Gerda] 

Gerðr: Gerðr (Germ.) (reuzin-godin)                         [Gerdr, Gerd, Gerda] 

 Gerðr, [voorafgegaan door een spatie] Gerðr (Germ.) (reuzin-godin)                         [Gerdr, Gerd, Gerda] 

Germanicus Germanicus Julius Caesar (L/R) (mil. leider) 
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Germanië Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r. 
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, Gemeen-
Germaans), Germaan  

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

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

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

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

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

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

Germania Inferior Germanië, Zuid-: Germania Romana: Beneden-Germanië = lat. 
Germania inferior (L/R) (provincie, tWv de r. Rijn, omvattende Z-
Ne., N-Be. tot Koblenz) 

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

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

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

Gersimi Gersimi (Germ.) (godin) 

Gevnø Gevnø (De.) (topogr., bij Lyderslev tOv Store Heddinge, Stevns 
Kommune, Seeland)                                             [Gevno, Stævns] 

Gevninge Giafnwath = Gefnewathe = Giæfning = Gefninge = Gevninge (De.) 
(topogr., in Lejre Kommune, Seeland) 

Giæfning Giafnwath = Gefnewathe = Giæfning = Gefninge = mod. Gevninge 
(De.) (topogr., in Lejre Kommune, Seeland) 

Giafnwath Giafnwath = Gefnewathe = Giæfning = Gefninge = mod. Gevninge 
(De.) (topogr., in Lejre Kommune, Seeland) 

Gefnevad (= Gefnewathe (1170), nu Giafnwath = Gefnewathe = Giæfning = Gefninge = mod. Gevninge 
(De.) (topogr., in Lejre Kommune, Seeland) 

Gefninge Giafnwath = Gefnewathe = Giæfning = Gefninge = mod. Gevninge 
(De.) (topogr., in Lejre Kommune, Seeland) 

Gieffnskouff Gieffnskouff = mod. Stubbergårdskov rond de Æ Gjæv-kloof (De.) 
(bos tZv Sevel, Holstebro Kommune, Midden-Jutland) 

Lejre Å, die oorspronkelijk *Giofn Giofn* = mod. Lejre Å (De.) (rivier, Seeland) 

Glenr Glenr (Germ.) (god) 

Glens Glenr (Germ.) (god) 

Gleuel Gleuel (Du.) (topogr., tWv Hürth (stad) (tZWv Keulen), gem. 
Hürth, kr. Rhein-Erft-Kreis, Noordrijn-Westfalen) 

Víga-Glúmr Glúmr Eyjólfsson: ‘Víga-Glúmr’; nl. ‘Gevechten-Glum’ (Germ.) 
(sagenfig.)                                     [Glumr Eyjolfsson, Viga-Glumr] 

Gná Gná (Germ.) (godin)                                                             [Gna] 
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Goten Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk), 
Gotisch, Goot  

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

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

Von Grienberger Grienberger, Theodor Maria Ritter von (auteur) 

Grímkell goði Grímkell Bjarnarson: ‘goði’, ~; Grimkell de priester (Germ.) 
(sagenfig.)       [Grimkell Bjarnarson, Grímkell goði, Grimkell godi] 

Grimm Grimm, Jakob Ludwig Karl/Carl (auteur) 
N.F.S. Grundtvig Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin (auteur) 

Gudbrandsdal Gudbrandsdal = no. Gudbrandsdalen (No.) (streek en distrikt in 
Oppland) 

Guillaume d’Auvergne Guillaume d’Auvergne = Guillaume de Paris = lat. Guilielmus 
Alvernus (Frankr.) (bisschop) 

Güntert Güntert, Hermann (auteur) 

Gutenbrunner Gutenbrunner, Siegfried (auteur) 

Gylfi Gylfi (Germ.) (koning of reus) 

Persephone, die ’s winters naar de 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) 

Hadrianus Hadrianus Augustus, Imperator Caesar Divi Traiani filius Traianus = 
(geb. naam) Publius (1) Aelius Hadrianus (L/R) (keizer) 
                                                             [Publius Aelius Hadrianus] 

Härnevi Hærnavi (1) = mod. Härnevi (1) (Zw.) (distrikt, tNv Enköping 
(stad), Enköpngs kommun, Uppsala)                               [Haernavi] 

Järnevi (in het distrikt Nässja) Hærnawi (2) = mod. Järnevid (Zw.) (locatie, tZWv Nássja (dorp), 
Nässja, Vadstena kommun, Östergötland)                      [Haernawi] 

Järnevid Hærnawi (2) = mod. Järnevid (Zw.) (locatie, tZWv Nässja (dorp), 
Nässja, Vadstena kommun, Östergötland)                      [Haernawi] 

Hærnawi (nu: Husaby) in Uppland Hærnawi (3) = Husaby = Husby-Ärnavi = mod. Husby-Långhundra  
(Zw.) (topogr., tZOv Uppsala (stad), Husby-Långhundra, Knivsta 
kommun, Uppsala) 

Haeva Haeva (Germ.) (godin) 

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

Hallfrøðr Hallfrøðr Óttarsson: ‘vandræðaskald’, ~; nl. Hallfrodr de Lastige 
Skald (Germ.) (skald)      [Hallfrodr Ottarsson, Hallfreðr Óttarsson, 
Hallfredr Ottarsson, Hallfrøðr vandræðaskald, Hallfrodr 
vandraedaskald, Hallfreðr vandræðaskald, Hallfredr 
vandraedaskald] 

Hálogaland Hálogaland = no. Hålogaland (No.) (hist. streek in de huidige 
fylker Nordland en Troms)                                         [Halogaland] 

A.M. Hansen Hansen, Andreas M. (auteur) 

Hariasae Hariasa (Germ.) (godin) 

Harimellae Harimella (Germ.) (godin) 

Härnösand Härnösand (Zw.) (topogr., tNOv Sundsvall, Härnösands 
domkyrkodistrikt en Säbrå, Västernorrland)                 [Harnosand] 

Hasbaniense Hasbania = nl. Haspengouw, frans Hesbaye, (Be.) (streek, van 

Charleroi en Maastricht, en tussen Bierbeek (tZOv Leuven) en de 

r. Maas), Hasbaniensis 
Heiðrún Heiðrún (Germ.) (myth. geit)                                          [Heidrun] 

Heimdallr Heimdallr (Germ.) (god) 

Helgi Helgi (1) (Germ.) (alg. naam van vooral Deense koningen) 
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Hölgi Helgi (1) (Germ.) (alg. naam van vooral Deense koningen) 

Hellivesae Hellivesa (Germ.) (godin, een der Ahueccanae) 

Helm Helm, Karl (auteur) 

Hemmen Hemmen (1327) (Ne.) (topogr., tNWv Zetten (tZv Wageningen), 
gem. Overbetuwe, Gelderland)                        [Hijmmen, Hymme] 

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

Herculi Magusano Hercules (2): ‘Magusanus’, - (Germ.) (god)    [Hercules Magusanus] 

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

Hermóðr Hermóðr (Germ.) (god)  [vgl. Heremōd (Germ.) (sagenfig.)] 
                                                                                    [Hermodr] 

Hesychii Alexandrini Hesychius van Alexandrië = lat. Hesychius Alexandrinus = gr. 
Hesychios ho Alexandreus (Ήσυχιος ό Αλεξανδρευς) (Gr.) (auteur)  

Hesychios van Alexandrië Hesychius van Alexandrië = lat. Hesychius Alexandrinus = gr. 
Hesychios ho Alexandreus (Ήσυχιος ό Αλεξανδρευς) (Gr.) (auteur)  

Heusler Heusler, Andreas (1865 - 1940) (auteur) 
Hjalti Skeggjason Hjalti (1) Skeggjason (Germ.) (missionaris)        [Hjalti Skeggjason] 

Hjúki Hjúki (Germ.) (myth. fig., zoon van Viðfinnr)                      [Hjuki] 

Hludana Hludana (Germ.) (godin) 

Hnaudifridi Hnaudifridus (Germ.) (militair) 

Hnoss Hnoss (Germ.) (godin) 

Hófvarpnir Hófvarpnir (Germ.) (myth. paard)                               [Hofvarpnir] 

Holda Holda = Vrouw Holle = Frau Holla (Germ.) (demon) 

de Holdoorn Holdoorn = Holthurn = mod. Holdeurn, De (Ne.) (streekloc., tZOv 
Berg en Dal, Gelderland)      [Holledoorn, Holledoren, Holledorn, 
Holthurnse Hof, Holtheurnse Hof] 

Homerische Homerus = gr. Homeros (Όμηρος) (Gr.) (auteur), Homerisch 

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

Víga-Hrappr Hrappr Helgason: ‘Víga-Hrappr’; nl. Gevechten-Hrapp (Germ.) 
(sagenfig.)                                                               [Viga-Hrappr] 

Hrungnir Hrungnir (Germ.) (reus) 

Huissen Husnin (850) = Husen (1294) = Huessen (1665) = mod. Huissen 
(Ne.) (topogr., tZv Arnhem, gem. Lingewaard, Gelderland) 

Huth Huth, Otto (auteur) 

Idiangabiae Idban? Gabia (Simek) = Idiangabis (Gutenbrunner) = Idbans Gabiae 
(dat.; Epigr.DB) (Germ.) (godin)                                [Idiangabiae] 

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

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

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

Max Ihm Ihm, Maximilian (auteur) 

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

Ilmr Ilmr (Germ.) (godin) 

sörva Ilmr Ilmr: term: sörva Ilmr (‘Ilmr van de juwelenketting’) (kenning 

voor vrouw) (Germ.) (vrouw alg.)                [sǫrva Ilmr, sorva Ilmr] 

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

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

 IE [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

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

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

-IE Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  
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Europeanen en Oeraalse volkeren Indo-Europees-Oeraalse oergemeenschap (Eurazië) (groep volken 
wier talen een verondersteld IE-Oeraals als oorsprong hebben) 

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

Irpa Irpa (Germ.) (godin) 

Isenbucaega Isenbucaega = (I)seneuc(a)ega ? (Germ.) (godin) 

Isis-type Isis (2) (L/R benaming van een Germ. godin) 

Suebische godin die Tacitus Isis noemt Isis (2) (L/R benaming van een Germ. godin) 

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

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

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

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

Ithænø Ithænø = mod. Enø (De.) (eiland, in Næstved Kommune, Seeland)   
                                                                                            [Eno] 

Ithunae Ithuna (Eng.-L/R) (alg. persoonsnaam) 
Iuliacum Iuliacum = mod. Gulik = d. Jülich (Du.) (topogr., tNWv Aken, kr. 

Düren, Noordrijn-Westfalen)  

Jülich Iuliacum = mod. Gulik = d. Jülich (Du.) (topogr., tNWv Aken, kr. 
Düren, Noordrijn-Westfalen)  

Iversheim Iversheim (Du.) (topogr., tNv Bad (5) Münstereifel (tZWv Bonn), 
gem. Bad (5) Münstereifel, kr. Euskirchen, Noordrijn-Westfalen) 

Jaekel Jaekel, Hugo (auteur) 

Järneberga Järnberga (Zw.) (huisloc., tNWv Vadstena, Nässja, Vadstena 
kommun, Östergötland)                                               [Jarnberga] 

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

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

Johansson Johannson, Karl Ferdinand (auteur) 

Jarðar Jörð (Germ.) (godin)                                                   [Jǫrð, Jord] 

Jörð Jörð (Germ.) (godin)                                                   [Jǫrð, Jord] 

Fjörgyn Jörð: ‘Fjörgyn’ (Germ.) (godin)                          [Fjǫrgyn, Fjorgyn] 

Fold Jörð: ‘Fold’ (Germ.) (godin) 
Grund, Jörð: ‘Grund’ (Germ.) (godin) 
Grundar Jörð: ‘Grund’ (Germ.) (godin) 

Hlóðyn Jörð: ‘Hlöðyn = Hlóðyn’ (Germ.) (godin)               [Hlodyn, Hlǫðyn] 

Hlöðyn Jörð: ‘Hlöðyn = Hlóðyn’ (Germ.) (godin)               [Hlodyn, Hlǫðyn] 

Bent Jørgensen Jørgensen, Bent (auteur) 

Jungner Jungner, Daniel Hugo Teodor (auteur) 

Kalkar Kalkar (Du.) (topogr., tZOv Kleef,  kr. Kleve, Noordrijn-Westfalen) 
                                                                                        [Calcar] 

Kalmar län Kalmar län (Zw.) (län in Götaland) 

Karsten Karsten, Torsten Evert (auteur) 

Kauffmann Kauffmann, Friedrich (auteur) 

Kelten Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch 

Keltisch Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch 

H. Kern Kern, Johan Hendrik Caspar (auteur) 
Kluge Kluge, Friedrich (auteur) 

Knudsen Knudsen, Gunnar (auteur) 

A. Kock Kock (1), Axel (auteur)                                                 [Axel Kock] 

Kögel Kögel = Koegel, Georg Rudolf (auteur)                      [Rudolf Kögel] 

Krahe Krahe, Hans (auteur) 

Kybele Kubaba (1): Cybele: Kybele (Κυβελη) = Kybelis (Κυβελις) (Gr.-Lyd.) 

Frøiland Kvernaland: Frøiland = Frøyland (No.) (wijk) (topogr., Time 
kommune, Rogaland) 

Lancashire Lancashire (Eng.) (county, NW-Engeland) 

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

Langobardische Langobardi = Langobarden = Longobarden = Lombarden (Germ.) 
(volk), Langobardisch  
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Vinnili Langobardi: Vinnili = Vinnoli = Vinuli = Guinnili = Winnili = Winilen 
(Germ.) (volk) 

Lahn Laugona (Fortunatus) = Logana (e.var.) = mod. Lahn (Du.) (rivier, 
van het Rothaar-gebergte (tOv Siegen) naar de r. Rijn bij 
Lahnstein (tZv Koblenz), Noordrijn-Westfalen, Hessen, Rijnland-
Palts) 

Lehmann Lehmann, Johannes Edvard (auteur) 

Von der Leyen Leyen, Friedrich von der (auteur) 

Lanchester Lincovigla of Longovicium* = Langecestre (1197) = mod. 
Lanchester (Eng.) (topogr., tZWv Newcastle upon Tyne, Durham, 
NO-Engeland)    [Longovic(i)o, Longovic(i)a(n)orum, Langechestre] 

Lindroth Lindroth, Hjalmar Axel (1878 - 1947) (auteur) 

 Linge [voorafgegaan door een spatie] Linge (Ne.) (rivier, door de Betuwe, van Doornenburg tot 
Gorinchem, Gelderland en Zuid-Holland) 

Lippe Lippe = lat Lupia = Lippa (Du.) (rivier, Noordrijn-Westfalen) 

N. Lithberg Lithberg, Nils Jacob Mauritz (auteur) 

Liungman Liungman, Waldemar (auteur) 

Ludgo Liuthguthuvi = mod. Ludgo (Zw.) (topogr., bij Ludgosjön tNOv 
Nyköping (stad), Ludgo-Spelvik, Nyköpings kommun, 
Södermanland) 

Locknevi Locknevi (Zw.) (topogr., tNOv Vimmerby (stad), Locknevi, 
Vimmerby kommun, Kalmar) 

Loðkona Loðkona (Germ.) (godin)                                                [Lodkona] 

Lóðurr Lóðurr (Germ.) (god)                                                        [Lodurr] 

Loðverr Lóðurr (Germ.) (god)                                                        [Lodurr] 

Lofn Lofn (Germ.) (godin) 

líns Lofn Lofn: term: líns Lofn (‘Lofn van het linnen (= hoofddoek)’) 
(kenning voor ‘vrouw’) (Germ.) (vrouw alg.) 

Mälar-meer Løgrinn = Lögrinn = Logrinn = Lögen = mod. Mälaren (Zw.) (meer 
tWv Stockholm) 

Mälaren Løgrinn = Lögrinn = Logrinn = Lögen = mod. Mälaren (Zw.) (meer 
tWv Stockholm) 

Loki Loki (on.) = faer. Lokki = no.-de.-zw. Loke = Lokke = no. Lokje = 
de. Lokkemand = zw. Locke = Luki = Luku = Nokke = fins Lukki 
(Germ.) (god-geest) 

Luggavi Ludhgudwi = mod. Luggavi (Zw.) (huisloc., tOv Fjugesta, 
Kräcklinge, Lekeberg kommun, Örebro) 

Lundgren Lundgren, Magnus Fredrik (auteur) 

Parijs Lutetia Parisiorum (Caesar) = Λουκοτοκια (Strabo) = Λευκοτεκια 
(Ptolemeus) = mod. Parijs = Paris (2) (Frankr.) (topogr., dép. 
Paris, Île-de-France) 

Luggudehärad Lyuthgudhæret = (later) Luggude härad (Zw.) (vrm. härad, 
omgeving Helsingborgs en Höganäs kommuner, NW-Skåne) 

Machlinium Machlinium (melat.) = Maalinas (870) = Machlines (1008) = Machele 
(1161) = Mechelne (1356) = mod. Mechelen = frans Malines (Be.) 
(topogr., tZv Antwerpen (stad), Antwerpen) 

Mechelen Machlinium (melat.) = Maalinas (870) = Machlines (1008) = Machele 
(1161) = Mechelne (1356) = mod. Mechelen = frans Malines (Be.) 
(topogr., tZv Antwerpen (stad), Antwerpen) 

Máni Máni (Germ.) (god/personificatie)                                        [Mani] 

M. Secundus Silvanus Marcus (2) Secundus Silvanus (L/R-Germ.) (handelsman en 
dedicant)                                             [Marcus Secundus Silvanus] 

Mars Thincsus Mars (2): ‘Thingsus’, ~ (Germ.) (god)                      [Mars Thingsus] 

Marti Thincso Mars (2): ‘Thingsus’, ~ (Germ.) (god)                      [Mars Thingsus] 

Marsen Marsi = Marsen (Germ.) (volk) 

Marsische Marsi = Marsen (Germ.) (volk) 

Marstrander Marstrander, Carl Johan Sverdrup (auteur) 

Matergabia Matergabia (Lit.) (godin) 
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Menglöð Menglöð (Germ.) (godin)                                                [Menglod] 

E.H. Meyer Meyer (1), Elard Hugo (auteur) 

R.M. Meyer Meyer (4), Richard Moritz (auteur) 

Mithotyn Mithotyn (Saxo) (Germ.) (god) 

Mainz Moguntiacum = mod. Mainz (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, tZWv 
Frankfurt am Main, Rijnland-Palts) 

Mönchengladbach Mönchengladbach (Du.) (topogr., tWv Düsseldorf, kreisfreie Stadt, 
Noordrijn-Westfalen) 

Monreberg Monreberg (Du.) (berg, tZOv Kalkar, kr. Kleve, Noordrijn-
Westfalen)                                                                [Monterberg] 

mostrarskegg Mostr = mod. Mosterøy (No.) (eiland, tNv Stavanger, Rennesøy 

kommune, Rogaland)                                                    [Mosteroy] 

Much Much, Rudolf (auteur) 
Müddersheim Müddersheim (Du.) (topogr., tNOv Vettweiß (dorp) en tZOv Düren 

(stad), gem. Vettweiß, kr. Düren, Noordrijn-Westfalen) 

Müllenhoff Müllenhoff, Karl Viktor (auteur) 

Munch Munch, Peter Andreas (auteur, 1810 - 1863) 

Mundilferi Mundilfari = Mundilföri = Mundilferi (Germ.) (god)        [Mundilfori] 

Närke Närke (Zw.) (landskap, tNv Vättern-meer en tOv Vänern-meer en 
tWv Hjälmaren-meer)                                                        [Narke] 

Nässja Nässja (Zw.) (distrikt, oostzijde van het Vättern-meer, Vadstena 
kommun, Östergötland)                                                    [Nassja] 

Neckar Neckar (Du.) (rivier, van Villingen-Schwenningen (tOv Freiburg im 
Breisgau) naar de Rijn bij Mannheim, Baden-Württemberg) 

Neckel Neckel, Gustav Karl Paul Christoph (auteur) 

Nehalennia Nehalennia (Kelt.-Germ.) (godin)           [Nehalenia, Nehalaenniae, 
Nehalaenia] 

Nersa Nersa = mod. Niers (Du.) (rivier, van Erkelenz (tZv 
Mönchengladbach) naar de Maas bij Gennep (tZOv Nijmegen), 
Noordrijn-Westfalen en N-Limburg, Nederland) 

Niers Nersa = mod. Niers (Du.) (rivier, van Erkelenz (tZv 
Mönchengladbach) naar de Maas bij Gennep (tZOv Nijmegen), 
Noordrijn-Westfalen en N-Limburg, Nederland) 

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

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

Nidensis Nida (2) = Pagus of Vicus (4) Nidensis (Du.) (archeol. site, aan de 
r. Nidda tOv de Steinbach in Frankfurt am Main, Hessen) 

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

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

M.P. Nilsson Nilsson, Martin Persson (auteur) 

Njörun Njörun (Germ.) (godin)                            [Njǫrun, Njorun, Niorun] 

Nola Nola = (ouder) Nuvlana (It.) (topogr., tNOv Napels, Campania) 

Noord-Brabant Noord-Brabant (Ne.) (prov.) 

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

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

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

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

en Oost-Noorwegen Noorwegen, Oost- 

West- en Oost-Noorwegen Noorwegen, West- 

Noorse westkkust Noorwegen, West- 

Noorse zuidkust Noorwegen, Zuid- 

Zuidoost-Noorwegen Noorwegen, Zuidoost- 

Nordén Nordén, Gustaf Arthur (auteur)                              [Arthur Nordén} 
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Narfi Nörfi = Narfi = Narvi = Norvi = Nörvi = Njörfi = Njörvi = Nori (SnE) = 
Naurr = Nörr (Vm.) = Nari (Hfl.) = Neri (HH I) (Germ.) (reus) 
                                                 [Norfi, Norvi, Njorfi, Njorvi, Norr] 

Nari Nörfi = Narfi = Narvi = Norvi = Nörvi = Njörfi = Njörvi = Nori (SnE) = 
Naurr = Nörr (Vm.) = Nari (Hfl.) = Neri (HH I) (Germ.) (reus) 
                                                 [Norfi, Norvi, Njorfi, Njorvi, Norr] 

Norrköping Norrköping (Zw.) (topogr., tZWv Stockholm, Norrköpings kommun, 
Östergötland)                                                            [Norrkoping] 

Northumbrië Norþanhymbra rīce (oe.) = lat. Regnum Northanhymbrorum = eng. 
Northumbria =  nl. Northumbrië (Eng.) (vrm. Angelsaksisch 
koninkrijk, tussen Edinburg en Sheffield - zeearm Humber)  
                                                                   [Northanhymbra rice] 

Neuß Novaesium = mod. Neuß = Neuss (Du.) (topogr., tZWv Düsseldorf, 
kr. Rhein-Kreis Neuss, Noordrijn-Westfalen) 

Onsøy Óðinsey (1) = mod. Onsøy (No.) (schiereil., tWv r. Seurelva, 
Fredrikstad en Råde kommune, Østfold)      [Odinsey, Onsø, Onsoy] 

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

 Óðr [voorafgegaan door een spatie] Óðr (Germ.) (god)                                                                 [Odr] 

Óðr: Óðr (Germ.) (god)                                                                 [Odr] 

Óðr. Óðr (Germ.) (god)                                                                 [Odr] 

Óðr, Óðr (Germ.) (god)                                                                 [Odr] 

Oeraalse Oeraals (Fins-Oegrische en Samojeedse gemeenschap van talen) 

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

Olrik Olrik, Axel (auteur) 

Olsen Olsen, Magnus Bernhard (auteur) 

Øresund Øresund = Öresund (De. resp. Zw.) (zeestraat, tussen Kopenhagen 
en Helsingør resp. Malmö en Helsingborg, dan wel tussen Sjælland 
en Skåne)                                                                      [Oresund] 

Osiris Osiris = gr. Οσιρις = eg. wsjr (var. ꜣsjr = jsjrj) = Asar = Wesir = Usir 

(e.a.) = kopt. Ⲟⲩⲥⲓⲣⲉ = Ⲟⲩⲥⲓⲣⲓ (Eg.) (1. god, 2. farao na de dood, 
3. de mens na de dood) 

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

Østfold Østfold ≈ Smaalenene (No.) (fylke) 

Oumenza Oumenza (1000) = Eumetze (1352) = mod. Emsbach (?) (Du.) 
(rivier, (tOv Koblenz) van Arzbach naar de r. Lahn bij Bad Ems, 
Rijnland-Palts) 

Pandora Pandora (1) (Πανδωρα (1)) (Gr.) (1. oorspr. zelfst. godin, 2. later: 
eerstgeschapen vrouw (Hesiod.), moeder van Pyrrha (Ps.-Apollod. 
en Hyginus)) 

Persephone 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) 

Piligrinus Piligrinus = Pilgrim (Du.) (aartsbisschop) 

Pisani Pisani, Vittore (auteur) 

Plinius Plinius Secundus maior, Gaius (de Oudere, 23 – 79 na Chr.) (L/R) 
(auteur) 

Polengabia Polengabia (Lit.) (godin) 

Q(uintus) Catius [of: Cattus] Quintus (2) Cattus (L/R-Germ.) (militair en dedicant) 
                                                                           [Quintus Cattus] 
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Quintus Valerius Quintus (4) Valerius Secundus (L/R-Germ.) (dedicant)  
                                                          [Quintus Valerius Secundus] 

Quirinus Quirinus (1) (L/R) (god) 

of ‘Ρεια Rhea = ion. Rheie (‘Ρεα = ‘Ρειη) (Gr.) (titanide) 

Ricagambeda Ricagambeda (Germ.-Kelt.) (godin) 

Remagen Rigomagus = mod. Remagen (Du.) (topogr.) 

Rijn Rijn(gebied) = kelt. Rhenos = lat. Rhenus = d. Rhein = frans Rhin 
(Eur.) (rivier, van het Toma-meer (Tomasee, Lai da Tuma, in 
Graubünden) tOv Andermatt, Zwitserland, naar Katwijk, 
Nederland) 

Rijnland Rijn(gebied) = Rhenus (Eur.) (rivier) 

Neder-Rijn Rijn(gebied), Neder-; = d. Niederrhein (Du.) (rivier, van Bonn tot 
Emmerik (grens Nederland), Noordrijn-Westfalen) 

Rindr Rindr = lat. (Saxo) Rinda (Germ.) (godin-reuzin) 

Romanehae, Rumanehae, Rumnehae Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein  

Rome Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein  

Röskva Röskva (Germ.) (myth. fig.)                                 [Rǫskva, Roskva] 

Ruhr Ruhr (Du.) (rivier, van de berg Ruhrkopf (tNOv Winterberg) naar 
de Rijn (bij Duisburg-Ruhrort), Noordrijn-Westfalen) 

Sahlgren Sahlgren, Gustav Fredrik Jöran (auteur) 

Saksisch Saksen (Germ.) (volk), Saksisch, Saks 

St. Truyen Sancti Trudonis, oppidum (1107) = Sancti Trudonis, uilla (1139) = 
Sainterun, villa de (1227) = Sainttreon, villa de (1227) = Sentruden 
(1338) = Sintruden (1378) = mod. Sint-Truiden = frans Saint-Trond 
= limb. Sintruin (Be.) (topogr., tZWv Hasselt, Limburg) 
                                                                                  [St. Truyen] 

Sandraudiga Sandraudiga (Germ.) (godin) 

Saxo Saxo Grammaticus = Saxo Longus (De.) (auteur) 

tussen Noord- en Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Noord-Germaanse Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Noord-Germanen Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

godinnen der Noord Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Noord-Germanië Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Noordse Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Scandinavië Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Scandinavische Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

West-Scandinavië Scandinavië, West- 

Oud-Noorse Scandinavië: Oud-Noor(d)s (on) = Oud-IJslands 

Schnetz Schnetz, Joseph (auteur) 

Schönfeld Schönfeld, Moritz (auteur) 
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Schotland Schotland = sch. gael. Alba (1) = eng. Scotland (Eur.-VK-Schotl.) 
(vrm. koninkrijk en constituerend land),  Schots, Schot 

E. Schröder Schröder, Edward (auteur) 

F.R. Schröder Schröder, Franz Rolf (auteur) 
Schütte Schütte, Gudmund (auteur) 

Seeland Seeland = mod. Sjælland = on. Selund (De.) (1. eiland, 2. regio) 

Siebourg Siebourg, Max (auteur) 

Siebs Siebs, Theodor (auteur) 

Sievers Sievers, Eduard Georg (auteur) 

Sigmundr Brestason Sigmundr (1) Brestason (Germ.) (sagenfig.)    [Sigmundr Brestason] 

Sigtuna Sigtúnir (on.) = mod. Sigtuna (Zw.) (topogr., tZv Uppsala (stad), 
Sigtuna kommun, Stockholm)                                          [Sigtunir] 

Sigyn Sigyn (Germ.) (godin) 

Tryambaka Śiva (1): ‘Tryambaka’ (Ind.) (god), Traiyambaka         [Tryaṃbaka] 

Sjöfn Sjöfn (Germ.) (godin)                                                [Sjǫfn, Sjofn] 

Skadaberg Skadaberg = Bondaberg (Zw.) (berg, exacte loc. onbekend, 
Tillinge, Enköpings kommun, Uppsala) 

Skadalande Skadalande = mod. Skadeland (No.) (land, wrsch. deel van huisloc. 
Holt bij r. Rømua, tOv Kløfta, Ullensaker, Akershus) 

Skaði Skaði (Germ.) (godin-reuzin)                                               [Skadi] 

Skaði goðbrúðr Skaði: ‘Goðbrúðr’ (Germ.) (godin-reuzin)                      [Godbrudr] 

öndurdís Skaði: ‘Öndurdís’ (kenning) (Germ.) (godin-reuzin)        [Ǫndurdís, 

Ondurdis] 
öndurgoð Skaði: ‘Öndurgoð’ (kenning) (Germ.) (godin-reuzin)      [Ǫndurgod, 

Ondurgod] 

Skaland Skaland (No.) (topogr., aan de oostzijde van de Vefsnfjord tNv 
Mosjøen, Vefsn kommune, Nordland) 

Skällberga Skällberga (Zw.) (huisloc., tZOv Västerljung, Västerljung, Trosa 
kommun, Södermanland)                                             [Skallberga] 

Scedenige Skáney (1) (on.) = oe. Scedenige = mod. zw. Skåne = d. en nl. 
Schonen = lat. Scania (Zw.) (län)                                        [Skane] 

Schonen Skáney (1) (on.) = oe. Scedenige = mod. zw. Skåne = d. en nl. 
Schonen = lat. Scania (Zw.) (län)                                        [Skane] 

Skåne Skáney (1) (on.) = oe. Scedenige = mod. zw. Skåne = d. en nl. 
Schonen = lat. Scania (Zw.) (län)                                        [Skane] 

Skáney Skáney (1) (on.) = oe. Scedenige = mod. zw. Skåne = d. en nl. 
Schonen = lat. Scania (Zw.) (län)                                        [Skane] 

Skärlunda (vroeger: Skædalundum) Skärlunda (1) (vroeger: Skædalundum) (Zw.) (huisloc., bij Eksund 
tWv Norrköping, Borg, Norrköpings kommun, Östergötland)  
                                                                                  [Skarlunda] 

Skärlunda (omg. Tjärstad) Skärlunda (2) (Zw.) (vrm. dingplaats, exacte loc. onbekend, omg. 
Tjärstad, Lund en Skedevid, tZOv Rimforsa, Tjärstad, Kinda 
kommun, Östergötland)                                               [Skarlunda] 

Skederid Skederid (Zw.) (huisloc., bij Finsta tWv Norrtälje (stad), Skederid, 
Norrtälje kommun, Stockholm) 

Skedevi Skedevi (Zw.) (huisloc., bij Hävla aan het Tisnaren-meer tNv 
Norrköping, Skedevi, Finspångs kommun, Östergötland) 

Skeðjuhof Skeðjuhof (No.) (topogr., naamtype)                            [Skedjuhof] 

a Skædiofe Skeðjuhof: a Skædiofe (1339) = mod. Skee (Zw.) (topogr., tZOv 
Strömstad (stad), Skee, Strömstads kommun, Västra Götaland) 

Skee Skeðjuhof: a Skædiofe (1339) = mod. Skee (Zw.) (topogr., tZOv 
Strömstad (stad), Skee, Strömstads kommun, Västra Götaland) 

Skædiofue Skeðjuhof: i Skædiofue = mod. Skjøl (No.) (huisloc., tNv 
Vestfossen (dorp), Øvre Eiker kommune, Buskerud)              [Skjol] 

Skjøl Skeðjuhof: i Skædiofue = mod. Skjøl (No.) (huisloc., tNv 
Vestfossen (dorp), Øvre Eiker kommune, Buskerud)              [Skjol] 
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Skæidiof Skeðjuhof: Skæidiof = mod. Skea (e.o.: Skjea, Vesle Skea, 
Skjeastua) (No.) (huisloc., tOv Lørenfallet, Sørum kommune, 
Akershus) 

Skea Skeðjuhof: Skæidiof = mod. Skea (e.o.: Skjea, Vesle Skea, 
Skjeastua) (No.) (huisloc., tOv Lørenfallet, Sørum kommune, 
Akershus) 

Skerike Skerike (Zw.) (huisloc., tNWv Västerås (stad), Skerike, Västerås 
kommun, Västmanland) 

Skúli þorsteinsson Skúli þorsteinsson (Germ.) (skald)                  [Skuli Thorsteinsson] 

Snorri [≠ Snorri (1) Sturluson (IJsl.) (auteur)                      [Snorri Sturluson] 

Snorri goði Snorri (2) þorgrímsson: ‘goði’, ~; nl. Snorri de priester (Germ.) 
(priester)     [Snorri þorgrímsson, Snorri Thorgrimsson, Snorri goði, 
Snorri godi] 

Snotra Snotra (Germ.) (godin) 

Södermanland Södermanland = Sörmland (Zw.) (län en landskap)  [Sodermanland, 
Sormland] 

Sól Sól (1) (Germ.) (godin)                                                           [Sol] 

Frösunda Solna: Järva (stadsdeel): Frösunda (Zw.) (wijk) (topogr., gelegen 
aan het Mälarmeer tNv Stockholm (stad), Solna kommun, 
Stockholm) 

Spanje Spanje = España (Eur.-Sp.) (land), Spaans, Spanjaard 

Spes Spes = gr. Elpis (Ελπις) (Du.) (legend. heilige) 

Starkaðr Starkaðr Stórvirksson: ‘hinn gamli’, ~; nl. Starkad de Oude 
(Germ.) (held)             [Starkadr Storvirksson, Starkadr hinn gamli] 

Steuding Steuding, Carl Hermann (auteur) 

Stevns Kommune Stevns (De.) (Kommune/schiereil., O-Seeland)                 [Stævns] 

Storm: Storm, Gustav (auteur) 

Stuttgart Stuttgart (Du.) (topogr., tZOv Karlsruhe, Stadtkreis Stuttgart, 
Baden-Württemberg) 

Zazenhausen Stuttgart: Zazenhausen (Du.) (wijk) (topogr., tZOv Karlsruhe, 
Stadtkreis Stuttgart, Baden-Württemberg) 

Sueb 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) 

Suiones Suiones (lat.) (Tac.) = lat. (Brem.) Sueones = lat. (Jord.) Suehans 
= Suetidi = oe. Swēon = on.-west Svíar = on.-oost Svear (Germ.) 
(volk)                                                                                 [Sviar] 

Zundert Sunderda (1157) = Zondert (1266) = Sundert (1312) = mod. Zundert 
(Ne.) (topogr., tZWv Breda, gem. Zundert, Noord-Brabant)   
                                                     [Groot Sundert, Groot Zundert] 

Sunuci Sunuci = Sunuken (Germ.) (volk) 

Sunuken Sunuci = Sunuken (Germ.) (volk) 

Sunucsal Sunucsal = Sunuxal (Germ.) (godin) 

Sunuxsal Sunucsal = Sunuxal (Germ.) (godin) 

Syn [+ spatie] Syn (Germ.) (godin) 

Syn, Syn (Germ.) (godin) 

Syria Syrië = arab. Sūriyā (Azië-Syr.) (land), Syrisch, Syriër         [Suriya] 

Tacitus Tacitus, Publius (3) Cornelius (L/R) (auteur)   
                                                            [Publius Cornelius Tacitus] 

Tamfana Tamfana = Tamfanae = Tanfana = Tanfanae (Germ.) (godin) 

þiðrandi þiðrandi Síðu-Hallsson (Germ.) (sagenfig.)[Thidrandi Sidu-Hallsson] 

þjálfi þjálfi (Germ.) (god)                                                          [Thjalfi] 

þjazi þjazi = eng. Thiassi = no. Tjatse = de. Tjasse (Germ.) (reus) 
                                                                             [Thjazi, Thiazi] 

þorgerðr Egilsdóttir þorgerðr (1) Egilsdóttir (Germ.) (sagenfig.)    [þorgerðr Egilsdóttir, 
Thorgerdr Egilsdottir] 
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hölgabrúðr þorgerðr (2) hölgabrúðr (Germ.) (godin)        [þorgerðr hölgabrúðr, 

þorgerðr hǫlgabrúðr, Thorgerdr holgabrudr] 

þórhallr veiðimaðr þórhallr (2) veiðimaðr; nl. Thorhallr de Jager (Germ.) (sagenfig.) 
                                      [þórhallr veiðimaðr, Thorhallr veidimadr] 

þorkell þorkell (1) hinn hávi; nl. Thorkell de Lange (Germ.) (sagenfig.)  
                     [þorkell hinn hávi, þorkell inn hávi, þorkell enn hávi, 
Thorkell hinn havi, Thorkell inn havi Thorkell enn havi] 

Oddr aan Thor en noemt hem þóroddr þóroddr Snorrason = voorh. Oddr Snorrason (2) (Germ.) (sagenfig.) 
                                                                    [Thoroddr Snorrason] 

Hrólfr þórólfr Örnólfsson = voorh. Hrólfr (2) Örnólfsson: ‘mostrarskegg’, 

~; nl. Thorolfr Mosterbaard (Germ.) (sagenfig.) 

                                       [þórólfr Ǫrnólfsson, Thorolfr Ornolfsson, 

Hrólfr Örnólfsson, Hrólfr Ǫrnólfsson, Hrolfr Ornolfsson, þórólfr 
Mostrarskegg, Thorolfr Mostrarskegg] 

þórólfr mostrarskegg (hij heette eerst þórólfr Örnólfsson = voorh. Hrólfr (2) Örnólfsson: ‘mostrarskegg’, 

~; nl. Thorolfr Mosterbaard (Germ.) (sagenfig.) 

                                       [þórólfr Ǫrnólfsson, Thorolfr Ornolfsson, 

Hrólfr Örnólfsson, Hrólfr Ǫrnólfsson, Hrolfr Ornolfsson, þórólfr 
Mostrarskegg, Thorolfr Mostrarskegg] 

Thorøwe Thorøwe = mod. Torøje, Store (De.) (topogr., tOv Faxe (dorp), 
Faxe Kommune, O-Seeland)          [Store Torøje, Taarøje, Toroje, 
Taaroje, Fakse] 

Store Torøje Thorøwe = mod. Torøje, Store (De.) (topogr., tOv Faxe (dorp), 
Faxe Kommune, O-Seeland)          [Store Torøje, Taarøje, Toroje, 
Taaroje, Fakse] 

þorsteinn þorsteinn (4) þórólfsson: ‘þorskabítr’, ~; nl. Thorstein 
kabeljauwvanger (Germ.) (sagenfig.)            [þorsteinn þórólfsson, 
Thorsteinn Thorolfsson, þorsteinn þorskabítr, Thorsteinn 
Thorskabitr] 

þrymr þrymr (Germ.) (reus)                                                       [Thrymr] 

Tirol Tirol (Oost.) (1. deelstaat, 2. hist. streek: Noord- en Oost-Tirol 
(Oost.) en Zuid-Tirol en Trentino (It.)) 

T. Calvisius Secundinus Titus (4) Calvisius Secundinus (L/R-Germ.) (handelsman en 
dedicant)                                            [Titus Calvisius Secundinus] 

Titus Flavius Constans Titus (5) Flavius Constans (L/R-Germ.) (militair en dedicant) 
                                                                [Titus Flavius Constans] 

Týr Tīwaz*: Týr (Germ.) (god)                                                      [Tyr] 

Tjärstad Tjärstad (Zw.) (huisloc., tZOv Rimforsa, Tjärstad, Kinda kommun, 
Östergötland)                                                                           

Zülpich Tolbiakon* (kelt.) = lat. Tolbiacum = Tulpiacum = mod. Zülpich 
(Du.) (topogr., tZWv Keulen, kr. Euskirchen, Noordrijn-Westfalen) 
                                                                                      [Tolbiac] 

Treverae Treveri = Trevires (Kelt.) (volk), Treverus (Treverae, godinnen) 

Trebur Triburen (830 - 850) = Triburi fiscus (834) = mod. Trebur (Du.) 
(topogr., aan de r. Rijn tZOv Mainz, kr. Groß-Gerau, Hessen) 

Nordtrøndelag Trøndelag (No.) (fylke)                                                [Trondelag] 

Tuihanti Tuihanti = wrsch. Tubantes (Germ.) (volk) 

Ullr Ullr = Ullinn (Germ.) (god) 

önduráss Ullr: ‘Önduráss’ (kenning) (Germ.) (god)        [Ǫnduráss, Ondurass] 

Ulpia Ammava Ulpia Ammava (L/R-Germ.) (dedicant) 

Nijmegen 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] 

Ulpi(us) Lupio Ulpius Lupio (L/R-Germ.) (dedicant) 

Umbrische Umbrië = it. Umbria (It.) (regio), Umbrisch, Umbriër 
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Uppland Uppland (Zw.) (landskap) 

Uppsala Uppsala (Zw.) (topogr., tNv Stockholm (stad), Uppsala kommun, 
Uppsala) 

Vafþrúðnir Vafþrúðnir (Germ.) (reus)                                          [Vafthrudnir] 

Vagdavercustis Vagdavercustis (Germ.) (godin) 

Waal Vahalem (acc.; Tac. 2.6; 1e eeuw v.Chr.) = Vacalus (Caes. 4.10.1; 
50 v.Chr.) = mod. Waal (Ne.) (rivier, vanaf Millingen aan de Rijn 
(Gelderland) tot Woudrichem (Noord-Brabant))    [Vahalis, Vacalis, 
Wahalem, Valus, Walus, Wal, Wandalus, Vayl] 

Vála Váli = Áli (Germ.) (god, zoon van Odin)                           [Ali, Vali] 

Vänern Vänern = Lacus Wener (932) = Væni (dat./acc.; nom. Vænir) (12e 
eeuw) (Zw.) (meer, op de grens van de landsdelar Svealand en 
Götaland)                                                             [Vanern, Vaeni] 

Vár [+ spatie] Vár = Vö́r (Germ.) (godin van het huwelijk)             [Vǫ́r, Var, Vor] 

Vár, Vár = Vö́r (Germ.) (godin van het huwelijk)             [Vǫ́r, Var, Vor] 

Vár: Vár = Vö́r (Germ.) (godin van het huwelijk)             [Vǫ́r, Var, Vor] 

Vár; Vár = Vö́r (Germ.) (godin van het huwelijk)             [Vǫ́r, Var, Vor] 

Várar hendi Vár = Vö́r (Germ.) (godin van het huwelijk)             [Vǫ́r, Var, Vor] 

Vǫ́r Vár = Vö́r (Germ.) (godin van het huwelijk)             [Vǫ́r, Var, Vor] 

Svölnis Vár Vár: term: Svölnis Vár (‘Vár van Svölnir (= Odin)’) (kenning voor 
Aarde) (Germ.)                                                          [Svolnis Var] 

Varuṇa Varuṇa (Ind.) (god)                                                          [Varuna] 

Vili en Vé Vé (Germ.) (god)                                                                    [Ve] 

Venus Venus (1) (L/R) (godin) 

Pallanza Verbania: Pallanza (It.) (wijk) (topogr., aan de westoever van het 
Lago Maggiore, Piëmont) 

Viðfinnr Viðfinnr (Germ.) (myth. fig., vader van Bil en Hjúki)       [Vidfinnr] 

Vienne Vienna = mod. Vienne (Frankr.) (topogr., tZv Lyon, dép. Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes) 

Vihansa Vihansa (Germ.) (godin) 

Vili Vili (Germ.) (god) 

Aumenau Villa (1) Amana (764) = mod. Aumenau (Du.) (topogr., tNOv 
Villmar (tOv Limburg an der Lahn), gem. Villmar, kr. LImburg-
Weilburg, Hessen)                                                    [Villa Amana] 

Walcheren 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] 

Viradecdis Viradecdis = Viradecthis = Virathethis = Virodactis = Virodacthis = 
Viroddis (Germ.-Kelt.) (godin) 

Vofionus Vofionus (Umbr.) (god) 

Volla Volla (Germ.) (godin) 

Fulla Volla: Fulla (Germ.) (godin) 

Vör Vör (Germ.) (godin van de wijsheid)                               [Vǫr, Vor] 

De Vries Vries, Jan Pieter Marie Laurens de (auteur) 
Vrinnevi Vrinnevi (Zw.) (huisloc., tZv Norrköping (stad), Vrinnevi, 

Norrköpings kommun, Östergötland) 

Wachendorf Wachendorf (Du.) (topogr., tOv Mechernich (stad) (tZWv Bonn), 
gem. Mechernich, kr. Euskirchen, Noordrijn-Westfalen)  
                                            [foutief: Wachelndorf, Wachlendorf] 

Warbede Warbede (Du.) (heilige) 
E. Weber Weber (2), Edmund (auteur) 

Weinhold Weinhold, Karl Gotthelf Jakob (auteur) 

Wessén Wessén, Elias Gustaf Adolf (auteur) 

Willebede Willebede (Du.) (heilige) 
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Wodan Wodan (Germ.) (god) (alg.) 

 Odin [voorafgegaan door een spatie] Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin is inheems Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin zendt Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin wijst Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Odin kan Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Svölnir Wodan: Odin: ‘Svölnir’ (Germ.) (god)                   [Svǫlnir, Svolnir] 
Yduni Ydun (Eng.-L/R) (alg. persoonsnaam) 
H. Zimmer Zimmer, Heinrich Robert; = Henry R. Zimmer (auteur) 

Zweden Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

Zweeds Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

Zw. Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

zw. Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

Midden-Zweden Zweden, Midden- 

Oost-Zweden Zweden, Oost- 

Zuid-Zweden Zweden, Zuid- 

Zuidwest-Zweden Zweden, Zuidwest- 

Mannheimar Zweden: ‘Mannheimar’ (‘wereld der mensen’) (SnE) (Germ.) 
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2. Index van categorieën en termen 
 

rivierdalen Aardformatie: dal (rivierdal) 

‘voor’ Aardformatie: ploegvoor 
godin van de voor Aardformatie: ploegvoor 

voor getrokken Aardformatie: ploegvoor 

IE *prkā ‘voor’ Aardformatie: ploegvoor: term: prkā* (IE) 
kelt. *rece Aardformatie: ploegvoor: term: rece* (Kelt.) 
hoogten Aardhoogte 

berg Aardhoogte: berg 

–berg: Aardhoogte: berg, heilige: berg (Germ.) 

Lyfjaberg Aardhoogte: berg, mythische: ‘Lyfjaberg’ (Germ.) 

bronzen Aardmaterie: brons (bronzen) 

edelsteen Aardmaterie: edelsteen 

edelstenen Aardmaterie: edelsteen 

goud Aardmaterie: goud(en) 

Mardallar grátr Aardmaterie: goud: term: ‘Mardallar grátr’ (kenning) (Germ.) 

Mardallar tár Aardmaterie: goud: term: ‘Mardallar tár’ (kenning) (Germ.) 

oudst bewoonde gebied Begin: eerste/oudste bewoonde gebied van Zweden 

Wij-inscripties ter ere van de Matres of Begin: eerste/oudste bron van de Germaanse Matres 

bronnen Begin: oorsprong 

bron voor Begin: oorsprong 

bron: Begin: oorsprong 

geworteld Begin: oorsprong 

ontstaan Begin: oorsprong 

ontstond Begin: oorsprong 

oorsprong Begin: oorsprong 

oorspronkelijk Begin: oorsprong 

stammen uit Begin: oorsprong 

aardbevingen ontstaan Begin: oorsprong van de aardbevingen 

oorsprong van de Germaanse 
 

Begin: oorsprong van de Germaanse religie 

oorsprong van de Germaanse religie Begin: oorsprong van de Germaanse religie 

oorsprong van de Matronen-cultus Begin: oorsprong van de Matronae-cultus (Germ.-Kelt.) 

oorsprong van de) naam Friggerocken Begin: oorsprong van de term ‘Friggerocken’ (Germ.) 

oorsprong van de godin Frīja-Frigg Begin: oorsprong van Frīja-Frigg 

vrijdagsverboden (zie 2.b.ii.(3)) hebben Begin: oorsprong van het vrijdagsverbod 

ontstaan van Seeland Begin: oorsprong van Seeland 

eiland Seeland ontstond Begin: oorsprong van Seeland 

architect Beroep en functie: ambachtsman: bouwmeester 

beambten Beroep en functie: ambtenaar (officiant, beambte, functionaris) 

Hoedster Beroep en functie: bewaker 

hlín Beroep en functie: bewaker: term: hlín (Germ.) 

danseres Beroep en functie: danseres 

dodenbergster Beroep en functie: dodenbergster 

moordenaar Beroep en functie: doder (moordenaar, vernietiger) 

figurantenrol Beroep en functie: functie 

functie Beroep en functie: functie 

 rol [voorafgegaan door een spatie] Beroep en functie: functie 

werkingsgebied Beroep en functie: functie 

gavenschenkende wezens Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

geefster Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

gevende Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

schenkenden Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

Schenkster Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

byrele Beroep en functie: gever: term: byrele (Germ.) 

*gabī Beroep en functie: gever: term: gabī * (Germ.) 
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Gefjon Beroep en functie: gever: term: Gefjon, Gefn (Germ.) 

Pandora Beroep en functie: gever: term: δωρα, Παν- (‘schenkster van alle 
dingen’) (godinnennaam) (Gr.) 

Helpsters in nood Beroep en functie: helper 

wetspreker Beroep en functie: jur.: wetspreker 

āsega Beroep en functie: jur.: wetspreker: term: ēsago, ēosago, āsega 
(Germ.) 

kolonisten Beroep en functie: kolonist (landverhuizer) 

boeren Beroep en functie: landbouwer (boer, planter) 

heiligen Beroep en functie: rel. persoon: heilige 
Beschermheiligen tegen ziekten Beroep en functie: rel. persoon: heilige, bescherm-: tegen ziekten 

offeraar Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het 
offer (votiefschenker) 

votiefschenkers Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het 
offer (votiefschenker) 

Dedicanten Beroep en functie: rel. persoon: vereerder 

vereerders Beroep en functie: rel. persoon: vereerder 

cultores Beroep en functie: rel. persoon: vereerder: term: cultor (L/R) 

Gefjon kent de toekomst Beroep en functie: rel. persoon: ziener 

zieneres Beroep en functie: rel. persoon: ziener 

Sága Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: sága (Germ.) 

Spákona Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: spákona (Germ.) 

schippers Beroep en functie: schepeling 

nautae Beroep en functie: schepeling: term: nauta (L/R) 

skiloper Beroep en functie: sneeuwschoenloper (skiër) 

centurion Beroep en functie: strijder 

krijger Beroep en functie: strijder 

militair Beroep en functie: strijder 

soldaat Beroep en functie: strijder 
soldaten Beroep en functie: strijder 

Equites singulares Beroep en functie: strijder: ridder: ‘Equites singulares’ (pl.) (L/R) 

tovenares Beroep en functie: tovenares (heks), menselijke 

vertrouwelinge Beroep en functie: vriend (vriendin, vertrouweling) 

vriend Beroep en functie: vriend (vriendin, vertrouweling) 

fulltrúan Beroep en functie: vriend: term: fulltrúi (Germ.) 

fulltrúi Beroep en functie: vriend: term: fulltrúi (Germ.) 

vin sínum Beroep en functie: vriend: term: vinr (Germ.) 

Vinr Beroep en functie: vriend: term: vinr (Germ.) 

Geboortehelpsters Beroep en functie: vroedvrouw (geboortehelpster) 

vroedvrouw Beroep en functie: vroedvrouw (geboortehelpster) 

macht bezitten Bezit en roof: bezit van macht 

afpakt Bezit en roof: diefstal (roof) 

berooft Bezit en roof: diefstal (roof) 

berovingen Bezit en roof: diefstal (roof) 

geroofd Bezit en roof: diefstal (roof) 

Brísings gjörð die Loki van Freyja steelt Bezit en roof: diefstal van Freyja’s halssieraad c.q. 
geboorteamulet (Germ.) 

Iðunn en haar appels geroofd Bezit en roof: diefstal van Iðunn en haar appels (Germ.) 

geven en nemen Bezit en roof: gave 

gevende Bezit en roof: gave 

geven’ Bezit en roof: gave 

gegeven. Bezit en roof: gave 

weggegeven Bezit en roof: gave 

appel aanbiedt Bezit en roof: gave: appel 

biedt Gerðr de gouden epli Bezit en roof: gave: appel 

in ruil daarvoor Bezit en roof: gave: betaling 

pand’ Bezit en roof: gave: betaling: onderpand 
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wadi Bezit en roof: gave: betaling: onderpand: term: wadi (Germ.) 

de vrouw van Óðr, is weggegeven Bezit en roof: gave: bruid (bruidegom; uithuwelijken) 

de goede gelegenheid verschaffenden Bezit en roof: gave: gelegenheid, goede 

geven’, nl. van geluk, welzijn en Bezit en roof: gave: heil (geluk) 

zegenschenkende Bezit en roof: gave: heil (geluk) 

versterkenden Bezit en roof: gave: kracht (mana) 

levenskracht gevende Bezit en roof: gave: leven(skracht) 

geven’, nl. van geluk, welzijn en Bezit en roof: gave: rijkdom (welvaart, overvloed) 

daarvoor welvaart en overvloed Bezit en roof: gave: rijkdom (welvaart, overvloed) 

neemt voor haar een ring mee Bezit en roof: gave: ring 

hölgabrúðr en ontvangt de Bezit en roof: gave: ring 

die haar een halssieraad Bezit en roof: gave: sieraad 

oi. gabim ‘ik geef’ Bezit en roof: gave: term: gabim (‘ik geef’) (Kelt.) 

vruchtbaarheid, die Freyja verleent Bezit en roof: gave: vruchtbaarheid 

bewaterenden Bezit en roof: gave: water 

geven’, nl. van geluk, welzijn en Bezit en roof: gave: welzijn 

geven en nemen Bezit en roof: geven en nemen, principe van 

verdeeld Bezit en roof: verdeling 

verdelen Bezit en roof: verdeling 

hij de appels der Hesperiden Bezit en roof: verwerving van de appels der Hesperiden (Gr.) 

inkomsten Bezit en roof: verwerving: inkomsten 

reditu Bezit en roof: verwerving: inkomsten: term: reditus (L/R) 

Disting Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen: markt: term: disting 
(Germ.) 

neemt de twee kinderen Bezit en roof: wegvoering naar het dodenrijk 

de macht raakt van demonische wezens Bezit en roof: wegvoering naar het dodenrijk 

afwijzing Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping 

offerbloed Bloed: offerbloed (slachtoffer, ~ van het) 

eiken Boom: eik 

boom des levens Boom: levensboom: ‘Boom des Levens’ (Isr.) 

boom Boom: term: triu (Germ.) 
Heimdallr ‘wereldboom’ Boom: wereldboom: term: heimdallr (vlgs Pipping, De Vries) 

(Germ.) 

scheeps Boot 

schip Boot 

‘teken van een (oorlogs)schip’ Boot: Isis der Zwaben, ~ van (Germ.) 

voet op een schip. Boot: Isis der Zwaben, ~ van (Germ.) 

linkervoet op een schip Boot: Nehalennia, ~ van (Germ.) 

liburnae Boot: oorlogsschip: term: liburna (L/R) 

 roer [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Boot: roer (stuurroer, roeispaan) 

 roer. [voorafgegaan door een spatie] Boot: roer (stuurroer, roeispaan) 

roer, Boot: roer (stuurroer, roeispaan) 

stuurroer Boot: roer (stuurroer, roeispaan) 

drinkhoorn en een stuurroer Boot: roer van Fortuna (L/R) 

Ivruchten en een roer Boot: roer van Isis der Zwaben (Germ.) 

linkervoet op een schip of een roer Boot: roer van Nehalennia (Germ.) 

nēu̯ Boot: term: nēu̯ - * (Germ.) 

vloot Boot: vloot 

muur van Hadrianus Bouwwerk: afscheiding: muur, grens-: muur van Hadrianus (Eng.) 

Útgarðr Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Út- (‘buitenrijk’) (wereld der 
demonen) (Germ.) 

Birrens Bouwwerk: burcht: ‘Blatobulgium’ = mod. ‘Birrens’ (in Middlebie, 
tOv Dumfries, Dumfriesshire, Schotl.) 

Fort bij Vechten Bouwwerk: burcht: ‘Fort bij Vechten’ (Ne.) (tZWv Vechten (dorp), 
Utrecht) 

dorp Bouwwerk: dorp 
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paardenrenbaan Bouwwerk: hippodroom (renbaan) 

skeið Bouwwerk: hippodroom: term: skeið (Germ.)  

huizes Bouwwerk: huis (gebouw) 

legerkamp Bouwwerk: legerkamp 

legerplaatsen Bouwwerk: legerkamp 

Castra Vetera Bouwwerk: legerkamp: ‘Vetera’ = ‘Vetera Castra’ = ‘Castra 
Vetera’ (Du.) (op de Fürstenberg bij Xanten) 

wezens Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen (gestalte, figuur) 
(alg.) 

bovennatuurlijke Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen, bovennatuurlijk 

overgenomen Cultureel aspect: acculturatie 

romanisering Cultureel aspect: acculturatie 

belang Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde) 

Grootste bloei Cultureel aspect: bloei, culturele 

erfgoed Cultureel aspect: cultureel erfgoed 

cultuurgebied Cultureel aspect: cultuurgebied (aspect van de cultuur) 

rauwe Cultureel aspect: grofheid (rauwheid) 

beroerd Cultureel aspect: invloed 

invloed Cultureel aspect: invloed 

plaatselijk ontstaan Cultureel aspect: locaal onafhankelijk ontstaan van een 
voorstelling op verschillende plaatsen op grond van hetzelfde 
wereldbeeld 

motief Cultureel aspect: motief (alg.) 

nationalisme Cultureel aspect: nationalisme 

ontwikkelen Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie) 

ontwikkeling Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie) 

tendens Cultureel aspect: ontwikkeling: tendens (neiging) 
voort te bestaan Cultureel aspect: ontwikkeling: voortleven, cultureel (in een 

andere vorm) 

voortleven Cultureel aspect: ontwikkeling: voortleven, cultureel (in een 

andere vorm) 
spanning waar te nemen tussen twee Cultureel aspect: spanning [vgl. Psychologie: spanning] 

Verspreiding Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding, migratie, 
cultuurstroom, invoering) 

etappe van deze overgang Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding, migratie, 
cultuurstroom, invoering) 

gevolgd heeft Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding, migratie, 
cultuurstroom, invoering) 

ingevoerd Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding, migratie, 
cultuurstroom, invoering) 

migratie Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding, migratie, 
cultuurstroom, invoering) 

binnenstromen Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding, migratie, 
cultuurstroom, invoering) 

cultuurstroom Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding, migratie, 
cultuurstroom, invoering) 

geïmporteerd Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding, migratie, 
cultuurstroom, invoering) 

invoering Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding, migratie, 
cultuurstroom, invoering) 

verbreid Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding, migratie, 
cultuurstroom, invoering) 

verfijning Cultureel aspect: verfijndheid 

poëtische Cultureel aspect: verfijndheid (verfijning, ‘poëtisch’, verrijking) 

rijker Cultureel aspect: verfijndheid (verfijning, ‘poëtisch’, verrijking) 

cultische Cultus 

cultus Cultus 

vereerd Cultus 
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verering Cultus 

Völsi-cultus Cultus: beeldenverering: fallus-verering: Völsi-cultus (Germ.) 

cultusvormen Cultus: cultusvorm (cultustype) 

Thor vereerd Cultus: Donar-cultus: Thor-cultus (Germ.) 

vereert uitsluitend Thor Cultus: Donar-cultus: Thor-cultus (Germ.) 

verering van Thor Cultus: Donar-cultus: Thor-cultus (Germ.) 

wijdt zijn zoon Oddr aan Thor Cultus: Donar-cultus: Thor-cultus (Germ.) 

cultus van Freyja Cultus: Freyja-cultus (Germ.) 

Freyja werd in heel Scandinavië vereerd Cultus: Freyja-cultus (Germ.) 

verering van Freyja Cultus: Freyja-cultus (Germ.) 

cultus van Frigg Cultus: Frīja-cultus: Frigg-cultus (Germ.) 

Frigg-cultus Cultus: Frīja-cultus: Frigg-cultus (Germ.) 

dienst van Freyr Cultus: Frō-cultus: Freyr-cultus (Germ.) 

dísir-cultus Cultus: geestencultus: dísir-cultus (Germ.) 

verering van één dís in een heiligdom Cultus: geestencultus: dísir-cultus (Germ.) 

cultus van beschermgeesten Cultus: geestencultus: landgeestencultus 

Gefjon en Thor vereerd Cultus: Gefjon-cultus (Germ.) 

Gefjon-cultus Cultus: Gefjon-cultus (Germ.) 

Gefjun, een ongehuwde godin, geëerd Cultus: Gefjun-cultus (Germ.) 

te hebben vereerd. Cultus: godencultus 

godencultus Cultus: godencultus 

godengeloof en Cultus: godencultus 

godenverering Cultus: godencultus 

verering van zowel hogere als lagere Cultus: godencultus 

krijgshaftige godenverering rond Odin Cultus: godencultus: Asen-cultus (Germ.) 

godinnen en hun cultus Cultus: godencultus: godinnencultus 

godinnen vereerd Cultus: godencultus: godinnencultus 

godinnencultus Cultus: godencultus: godinnencultus 
verering van vele vrouwelijke godheden Cultus: godencultus: godinnencultus 

vrouwelijke godheden vereerd Cultus: godencultus: godinnencultus 

3 (soms 9) werden overal in Germanië Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin 

moedergodincultus Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin 

moedergodinnencultus Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin 

Matres, die men dan vereert Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin: Matronae- of 
Matres-cultus (Germ./Kelt.-L/R) 

Matronen-cultus Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin: Matronae- of 
Matres-cultus (Germ./Kelt.-L/R) 

vereerd tijdens de Jultijd Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin: Matronae- of 
Matres-cultus (Germ./Kelt.-L/R) 

Wij-inscripties ter ere van de Matres of Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin: Matronae- of 
Matres-cultus (Germ./Kelt.-L/R) 

cultus aan hem gewijd Cultus: godencultus: scheppergod 

godenverering m.n. rond de Wanen Cultus: godencultus: vruchtbaarheidsgoden: Wanen-cultus (Germ.)  

cultus de bijnaam van de Wanengodin Cultus: godencultus: vruchtbaarheidsgoden: Wanen-cultus (Germ.)  

Truyen werden drie heilige zusters Cultus: heiligencultus: drie heilige zusters van St. Truyen (Be.) 

Verering van een drietal vrouwelijke Cultus: heiligencultus: Einbede, Warbede en Willebede (Du.) 
cultus van de heilige maagden lag in Cultus: heiligencultus: Einbede, Warbede en Willebede (Germ.) 
verering van Einbede, Warbede en Cultus: heiligencultus: Einbede, Warbede en Willebede (Germ.) 
Hörn is dus een godin van de vlasoogst Cultus: Hörn-cultus (Germ.) 

twee godinnen werden in een tempel in Cultus: Irpa-cultus (Germ.) 

cultus van de Suebische Isis Cultus: Isis der Zwaben-cultus (Germ.) 

krijgshaftige godenverering Cultus: krijgscultus 

verering in een beperkt gebied Cultus: loc. ~ 

Suebische Isis en die van Nerthus Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.) 

Nerthus-cultus Cultus: Nerþuz-cultus: Nerthus-cultus (Germ.) 

cultus van Skaði Cultus: Skaði-cultus (Germ.) 

Skaði-cultus Cultus: Skaði-cultus (Germ.) 
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sibben vereerden hun eigen god Cultus: subj.: familiecultus (sibberite) 

heerste, vereerd werd Cultus: þorgerðr hölgabrúðr-cultus (Germ.) 

jarl Hákon vereerde haar Cultus: þorgerðr hölgabrúðr-cultus (Germ.) 

þorgerðr hölgabrúðr is geen fictie Cultus: þorgerðr hölgabrúðr-cultus (Germ.) 

twee godinnen werden in een tempel in Cultus: þorgerðr hölgabrúðr-cultus (Germ.) 

Vagdavercustis genoot veel verering Cultus: Vagdavercustis-cultus (Germ.) 

vruchtbaarheidscultus Cultus: vruchtbaarheidscultus 

vegetatiecultus Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus 

agrarische godenverering Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: landbouwcultus 

wijdt zich geheel aan Odin Cultus: Wodan-cultus: Odin-cultus (Germ.) 

antieke en andere heidense culturen Cultuur: antieke ~ (Europa, MZ-gebied en MO) (alg.) 

Bronstijdcultuur Cultuur: Bronstijdcultuur 

hoge cultuur Cultuur: hogere ~ (beschaving) 

hoog ontwikkeld volk Cultuur: hogere ~ (beschaving) 

matriarchale Cultuur: matriarchale ~ (matriarchaat) 

heidense culturen Cultuur: niet-Christelijke ~ 

patriarchale Cultuur: patriarchale ~ (patriarchaat) 

dier Dier 

Hófvarpnir Dier: ‘Hoefwerper’ (Hófvarpnir) (Germ.) 

geit Dier: geit 

bok Dier: geit: bok (= geitenbok) 

jonge geit Dier: geit: geitenjong (jonge geit) 

haðna Dier: geit: geitenjong (jonge geit): term: haðna (Germ.) 

hond Dier: hond 

Isis heeft als attributen een hond Dier: hond van Isis (Eg.-L/R) 

hond naast haar Dier: hond van Nehalennia (Germ.) 

hond             - godin des doods Dier: hond van Nehalennia (Germ.) 

teef Dier: hond: teef 

grey Dier: hond: teef: term: grey (Germ.) 

jong van een dier Dier: jong ~ (jong van een ~) 

catulus Dier: jong ~: term: catulus (L/R) 

*qat Dier: jong ~: term: kat-* (IE) 

 kat [voorafgegaan door een spatie] Dier: kat 

zeug Dier: zwijn: zeug 

‘Zeug’ (gen. sýrs, sýrar, súrar) Dier: zwijn: zeug: term: sýr (godin) (Germ.) 

Sýr Dier: zwijn: zeug: term: sýr (godin) (Germ.) 

dodenrijk Dodenrijk 

onderwereld Dodenrijk: loc.: onderwereld 

schimmenrijk Dodenrijk: loc.: onderwereld: schimmenrijk (alg.) 

dodenrijk Dood en leven: afgestorvene 

dodenbergster Dood en leven: afgestorvene 

lijk’ Dood en leven: afgestorvene: lijk 

νεκρος, νεκυς Dood en leven: afgestorvene: lijk: term: νεκρος, νεκυς (Gr.) 

bij Freyja voegen Dood en leven: dood 

dood Dood en leven: dood 

sterven Dood en leven: dood 

Baldrs dood Dood en leven: dood: dood van de god 

treurt om de dood van de Dood en leven: dood: dood van de god 

geboorte Dood en leven: geboorte (baren, bevalling) 

baren Dood en leven: geboorte (baren, bevalling) 

groei Dood en leven: groei 

vruchtbaarheid van mensen, dieren en Dood en leven: groei 

wasdom Dood en leven: groei 

liudan Dood en leven: groei: term: liudan (vb.) (Germ.) 

leven Dood en leven: leven (alg.) 
natuurnamen Dood en leven: leven der aarde (natuur) 

natuur. Dood en leven: leven der aarde (natuur) 
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familieleven Dood en leven: leven, familie- 

verjonging Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk (eeuwig leven, 
‘verjonging’) 

religieuze leven Dood en leven: leven, religieus 

symbiose Dood en leven: leven, samen- (symbiose) 

fjör ‘leven’ Dood en leven: leven: term: fjör (Germ.) 
levensgebied Dood en leven: levensgebied 

rijpen Dood en leven: rijpen 

w-anlaut en wordt verbonden met got. Dood en leven: rijpen: term: röskva (nom. ag.) (Germ.) 

wrisqan Dood en leven: rijpen: term: wrisqan (Germ.) 

doden’ Dood en leven: vernietiging 

gedood Dood en leven: vernietiging 

uiteengevallen Dood en leven: vernietiging 

vermorzeld Dood en leven: vernietiging 

verwoest Dood en leven: vernietiging 

 gevallen [voorafgegaan door een spatie] Dood en leven: vernietiging: door strijd (heldendood, sneuvelen, 
vallen) 

moord Dood en leven: vernietiging: moord (doodslag) 

nex Dood en leven: vernietiging: moord: term: nex (L/R) 

necare Dood en leven: vernietiging: term: necare (L/R) 

Tempelbrand Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur) 

verbrandt haar beeld Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur) 

scène Drama: scène (alg.) 

 3 [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Drie 

drie Drie 

Driemaal Drie: driemaal 

 eden [voorafgegaan door een spatie] Eed 

eed, Eed 

gezworen Eed 

zweert Eed 

afspraken Eed: belofte (beloven, afspraak) 

beloften Eed: belofte (beloven, afspraak) 

várar Eed: term: várar (plur.) (Germ.) 

beloften tussen mannen en vrouwen Eed: verloving (belofte tussen een man en een vrouw) 

verloving Eed: verloving (belofte tussen een man en een vrouw) 

verloven Eed: verloving (belofte tussen een man en een vrouw) 

verloving Eed: verloving (belofte tussen een man en een vrouw) 

gawadjon Eed: verloving: term: gawadjon (vb.) (Germ.) 

vervloekingsspreuk Eed: vervloeking (vloek) 

vervloekingsspreuk naast Odin ook Freyr Eed: vorm: aanroeping van de goden als getuigen: Freyr, Njörðr en 
Thor (Germ.) 

eenheid Eén: eenheid 

gemeenschappelijk Eén: eenheid 

eerste [+ spatie] Eén: eerste 

identificatie Eén: identificatie (gelijkstelling) 

wier functies overeen Eén: identificatie (gelijkstelling) 

overeenkomend met Eén: identificatie (gelijkstelling) 

dezelfde als Eén: identiteit (gelijkheid, gemeenschappelijkheid) 

komen overeen met Eén: identiteit (gelijkheid, gemeenschappelijkheid) 

gemeenschappelijke Eén: identiteit (gelijkheid, gemeenschappelijkheid) 

varianten Eén: identiteit: variant [zie ook Taal: versie (variant)] 

individu Eén: individualiteit 

zelfstandige Eén: individualiteit 

combinatie Eén: samenstelling (combinatie) 

en drinken Eten en drinken 

en drinken Eten en drinken: drank, offer- 
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zogen Eten en drinken: dronk: zuigen (zogen) 

zuigen Eten en drinken: dronk: zuigen (zogen) 

dhēi Eten en drinken: dronk: zuigen: term: dhēi (IE) 

eetbare Eten en drinken: eetbaarheid 

eten ervan Eten en drinken: eten (voedselopname) 

mede in de cultus Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, ambrozijn, nectar, 
godendrank, offerdrank) 

godenspijs Eten en drinken: voedsel, goden- (godenspijs) 

voedsel van de oude goden Eten en drinken: voedsel, goden- (godenspijs) 

appel als godenspijs Eten en drinken: voedsel, goden-: appel 

barr Eten en drinken: voedsel, goden-: term: barr (Germ.) 

φηρον Eten en drinken: voedsel, goden-: term: φηρον (Gr.) 

een tafel Eten en drinken: voedsel, offer- 

klaargezette eten Eten en drinken: voedsel, offer- 

τροφη Eten en drinken: voedsel: term: τροφη (Gr.) 

deugd Ethiek: deugd 

virtus Ethiek: deugd: term: virtus (L/R) 

Goed is Ethiek: goedheid (het goede, goede zaak) 

slecht Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid, boosaardigheid, 
kwaadaardigheid)  

straft Ethiek: straf (straffen, boete) 

ballingschap Ethiek: straf: verbanning 

wraak Ethiek: straf: wraak (vergelding, bloedwraak) 

zich wreken Ethiek: straf: wraak (vergelding, bloedwraak) 

individu, maar gaat uit van Ethiek: type: collectief, ~ van het 

sibbeverband Ethiek: type: collectief, ~ van het 

ethiek van de Germanen Ethiek: type: Germanen, ~ van de (Germ.) 

gebaseerd op het individu Ethiek: type: individu, ~ van het 

individuele ethiek Ethiek: type: individu, ~ van het 

Verbod op het bereiden van een tafel Ethiek: verbod op het bereiden van een tafel voor de drie Parcen 

Verbod op het geloof in de drie Parcen Ethiek: verbod op het geloof in de drie Parcen 

verbod om op vrijdag bij het weven de Ethiek: verbod op het verrichten van spin- of weefhandelingen op 
vrijdag in Noorwegen 

verbod op donderdag te spinnen Ethiek: verbod op het verrichten van spin- of weefhandelingen op 
donderdag in Blekinge 

vrijdagsverboden Ethiek: vrijdagsverbod (verbod op het verrichten van bepaalde 
handelingen op vrijdag) 

gelijkwaardige Ethiek: waardigheid, gelijk- 

diens tempel heeft aangetast Ethiek: zonde 

wetten verbreken Ethiek: zonde 

verhouding weer als tussen verwanten Familierelaties 

broeders Familierelaties: broeder 

broer Familierelaties: broeder 

dochter Familierelaties: dochter 

familie Familierelaties: familie (geslacht, clan) 

vorstengeslacht Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht 

sibbe Familierelaties: familie: sibbe (Germ.) 

frī- kan ook betekenen Familierelaties: familie: sibbe: term: frī (adj.) (Germ.) 

Na haar huwelijk met Njörðr huwt Skaði Familierelaties: genealogie van Skaði (Germ.) 

Genealogie van Sól Familierelaties: genealogie van Sól (Germ.) 

aardgodin, Jörð, de moeder van Thor Familierelaties: genealogie van Thor (Germ.) 

kinderen van Familierelaties: kind 

moeder Familierelaties: moeder 

kraamvrouwen Familierelaties: moeder: kraamvrouw 

Ambā Familierelaties: moeder: term: ambā ((godin)) (Ind.) 

Matres Familierelaties: moeder: term: mater (tevens een term voor een 
moedergodin) (L/R) 
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Mātā Familierelaties: moeder: term: mātṛ, mātṛkā, Mātā (moedergodin) 

(Ind.) 

oermoeder Familierelaties: oermoeder 

schoonvader Familierelaties: schoonvader 

vader Familierelaties: vader 

verwanten Familierelaties: verwant, familielid 

zonen Familierelaties: zoon 

zoon Familierelaties: zoon 

burr Familierelaties: zoon: term: burr (Germ.) 

zuster Familierelaties: zuster 

cultusfeest Feest 

offerfeest van de dísir Feest: 3. tijd: jaarlijks landelijk offerfeest 

herfstfeest Feest: 3. tijd: najaarsfeest (herfstfeest) 

in de winter en in het voorjaar Feest: 3. tijd: voorjaarsfeest (lentefeest) 

cultusfeesten in de winter Feest: 3. tijd: winterfeest 

cultusfeest, nl. een herfstfeest Feest: 4. loc.: landelijk offerfeest van de Marsen (Germ.) 

Friggerocken als het geloofsidee erachter Filosofie: idee dat Frigg spint (Germ.) 

idee van bevruchting en baren Filosofie: idee van bevruchting en baren als de kern van de 
vruchtbaarheidscultus 

voorstelling van de appel als godenspijs Filosofie: idee van de appel als godenspijs en/of vruchtbaarheids- 
en levenssymbool 

appel als vruchtbaarheidssymbool Filosofie: idee van de appel als godenspijs en/of vruchtbaarheids- 
en levenssymbool 

verbondenheid van Odin en Frigg Filosofie: idee van de echtelijke verbondenheid van Odin en Frigg 
(Germ.) 

beeld van de heidense religie Filosofie: idee van de Germaanse religie (Germ.) 

vrijdag als ongeluksdag Filosofie: idee van de vrijdag als ongeluksdag (Chr.) 

idee van het mystieke verband Filosofie: idee van het mystieke verband tussen bevruchting van 
mensen en dieren en groei der vegetatie 

 bekend [voorafgegaan door een spatie] Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner) 

 kennen [voorafgegaan door een spatie] Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner) 

kennis Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner) 

 kent [voorafgegaan door een spatie] Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner) 

fjölkunnga Filosofie: kennis van het mysterie: term: kunnigr, fjöl- (‘veel 
wetend’) (adj.) Germ.) 

mysterie van leven en dood Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven 

herkennen Filosofie: kennis: herkenning 

scheppingsdaden bekend Filosofie: kennis: onbekendheid 

kende deze godinnen niet meer Filosofie: kennis: onbekendheid 

onbekend Filosofie: kennis: onbekendheid 

wijsheid Filosofie: kennis: wijsheid 

wijs’ Filosofie: kennis: wijsheid 

snotr Filosofie: kennis: wijsheid: term: snotr (adj.) (Germ.) 

zin van het leven Filosofie: levensdoel: zin van het leven 

principe Filosofie: principe (wezen of grond der dingen) 

functie van de moedergodinnentriaden Filosofie: probleem van de functie van de moedergodinnentriaden 
(Matronen en Nornen) (Germ.) 

ontwikkelingsgang naar monotheïsme in Filosofie: probleem van de ontwikkelingsgang naar monotheïsme 
in de Germaanse religie 

de oorsprong van de Matronen-cultus Filosofie: probleem van de oorsprong van de Matronen-cultus 
(Germ.) 

oorspronkelijkheid van de Iðunn Filosofie: probleem van de oorspronkelijkheid van de Iðunn-

episode in de mythe van Loki en þjazi (Germ.) 
relatie donderdag – Frigg is Filosofie: probleem van de relatie Frigg –donderdag m.b.t. spinnen 

in Blekinge 

de teruggetreden scheppergod Filosofie: probleem van de teruggetreden scheppergod 

het historische bestaan van de tempel Filosofie: probleem van het historische bestaan van de Tamfana-
tempel 
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onderscheid tussen Matres en Filosofie: probleem van het onderscheid tussen Matres en 
Matronae 

De Germanen en de Kelten kenden Filosofie: theorie over de oorsprong van de Matronen-cultus (De 
Vries) 

migratietheorieën t.a.v. Frīja-Frigg Filosofie: theorie over de oorsprong van Frigg (alg.) 

van De Vries over de oorsprong van Frigg Filosofie: theorie over de oorsprong van Frigg (De Vries) 

cultus is in Gautland ingevoerd, nadat Filosofie: theorie over de oorsprong van Frigg (Ekholm) 

Aangezien de –åkr-plaatsnamen Filosofie: theorie over de oorsprong van Frigg (Jungner) 

cultus is in Gautland ingevoerd tijdens Filosofie: theorie over de oorsprong van Frigg (Marstrander) 

Hij gaat uit van de migratie Filosofie: theorie over de oorsprong van Frigg (Wessén) 

De Vries over de twee tegengestelde Filosofie: theorie over de twee tegengestelde aspecten van de 

Germaanse religie (De Vries) 
Theorie van de Vries over Hludana Filosofie: theorie over Hludana (De Vries) 

van De Vries over de Iðunn-mythe Filosofie: theorie over Iðunn en haar appels (De Vries) 

Theorie van De Vries over het karakter Filosofie: theorie over Nehalennia (De Vries) 

Theorieën over het karakter van Skaði Filosofie: theorie over Skaði (alg.) 

vegetatiegodin als Persephone Filosofie: theorie over Skaði (Brate e.a.) 

Conclusies t.a.v. Skaði door De Vries Filosofie: theorie over Skaði (De Vries) 

Skaði ~ IE *sqat-: *qat (dubbelvormen) Filosofie: theorie over Skaði (F.R. Schröder) 

Skaði’s karakter en geslachtswisseling Filosofie: theorie over Skaði (F.R. Schröder) 

van F.R. Schröder over Skaði als geit Filosofie: theorie over Skaði (F.R. Schröder) 

theorie over Skaði’s geslachtswisseling Filosofie: theorie over Skaði (F.R. Schröder) 

Skaði was een hermafroditische godheid Filosofie: theorie over Skaði (Lehmann) 

Skaði is uit een godenpaar ontstaan Filosofie: theorie over Skaði (Wessén) 

theorie van De Vries over de godin Sól Filosofie: theorie over Sól (De Vries) 

theorie van De Vries over Vár Filosofie: theorie over Vár (De Vries) 

heidense gedachtegoed Filosofie: wereldbeschouwing: Germanen (Germ.) 

Argumenten Filosofisch aspect: argument 

aspecten Filosofisch aspect: aspect (kant, zijde, element) 

betekenis Filosofisch aspect: betekenis 

betekent Filosofisch aspect: betekenis 

bevestig Filosofisch aspect: bevestiging 

bewijs Filosofisch aspect: bewijs 

bewijzen Filosofisch aspect: bewijs 

Commentaar Filosofisch aspect: commentaar 

echtelijke verbondenheid Filosofisch aspect: gebondenheid (vaste relatie) 

gebondenheid Filosofisch aspect: gebondenheid (vaste relatie) 

die uit elkaar volgen Filosofisch aspect: gevolg 

hypothesen Filosofisch aspect: hypothese (bewering) 

idee Filosofisch aspect: idee 

voorstelling Filosofisch aspect: idee 

verklaring Filosofisch aspect: interpretatie 

Kritiek Filosofisch aspect: kritiek 

meningen Filosofisch aspect: mening 

opvatting Filosofisch aspect: mening 

ontkenning Filosofisch aspect: ontkenning (negatie, protest) 

protest Filosofisch aspect: ontkenning (negatie, protest) 

Syn [+ spatie] Filosofisch aspect: ontkenning: term: syn (Germ.) 

Syn, Filosofisch aspect: ontkenning: term: syn (Germ.) 

Oorzaak Filosofisch aspect: oorzaak 

oorzaken Filosofisch aspect: oorzaak 

gelijkenis Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

overeenkomst Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

overeenkomt Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

overeenstemming Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

niet verenigbaar Filosofisch aspect: paradox 

tegenhanger Filosofisch aspect: parallel (tegenhanger) 
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 reden [voorafgegaan door een spatie] Filosofisch aspect: reden, motief 

conclusie Filosofisch aspect: redenering: conclusie 

speculatie Filosofisch aspect: speculatie 

etappe Filosofisch aspect: stadium (fase, gradatie, trap) 

stap [+ spatie] Filosofisch aspect: stadium (fase, gradatie, trap) 

tegengestelde Filosofisch aspect: tegenstelling 

tegenstellingen Filosofisch aspect: tegenstelling 
theorie Filosofisch aspect: theorie 

connectie Filosofisch aspect: verband (relatie) 

relatie Filosofisch aspect: verband (relatie) 

verband Filosofisch aspect: verband (relatie) 

verbinding Filosofisch aspect: verband (relatie) 

verhouding tot Filosofisch aspect: verband (relatie) 

associatie Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

geassocieerd Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

verbond men deze dag Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

verbonden Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

discrepantie Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

verschil Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

onderscheid Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

gerelateerd aan Filosofisch aspect: verwantschap 

verwant met Filosofisch aspect: verwantschap 

geesten Geest 

reuzenbouwmeester Geest: ambachtsgeest: bouwmeester (wereld -, reuzen -) 

beschermen de krijgers Geest: beschermgeest van de krijger 

beschermgeesten in de oorlog Geest: beschermgeest van de krijger 

Fylgjur Geest: beschermgeest van de sibbe: fylgja (Germ.) 

op een cultus van beschermgeesten Geest: beschermgeest van het land 

landdísarsteinar (in Ísafjörðr) Geest: beschermgeest van het land: term: wichten: landdísir 
(landdisen) (Germ.) 

demon Geest: demon (alg.) (kwade geest, duivel, afgod, schadelijk 
wezen), demonisch 

Holden Geest: demon: term: unholda: ‘hold’ (geruststellende benaming) 
(Germ.) 

alfen Geest: elf: term: álfr (plur. álfar) (alf)  (Germ.) 

heks Geest: heks (myth. tovenares) 

fordæða Geest: heks: term: fordæða (Germ.) 

Hesperiden Geest: nimf: avondnimf: Hesperiden (Έσπεριδες (alleen pl.), 
‘dochters van Hesperus’) (Gr.) 

walkuren Geest: noodlotsdemon: walkure (valkyrja) (Germ.) 

reus Geest: reus (reuzin) 

reuzen Geest: reus (reuzin) 

in arendgedaante Geest: reus, arends- 

Útgarðr-reuzen Geest: reus, winter-: Útgarðr-reus (Germ.) 

zeereus Geest: reus, zee- (water-) 

troll Geest: reus: term: troll (Germ.) 

dís Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís (plur. dísir) (Germ.) 

Dianae Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís (plur. dísir) (Germ.) 

öndurdís Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís, öndur- 
(‘Sneeuwschoendís’) (kenning voor ‘Skaði’) (Germ.) 

Vanadís Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís, Vana- (‘Wanendís’) 
(kenning voor ‘Freyja’) (Germ.) 

draumkona Geest: wezen, droom-: term: draumkona (Germ.) 

zielenwezens Geest: ziel (zielenwezen) 

on. afl, oe. afol ‘kracht, sterkte’ Germ. termen: afla * (germ.): afl (on.), afol (oe.) 

got. ahs ‘aar’ Germ. termen: ahs 

prefix ala- Germ. termen: ala- 
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Allmátki ‘almachtig’ Germ. termen: almáttigr 

ásynjur Germ. termen: ansuz*: Ásynja 

landáss Germ. termen: ansuz*: landáss 

-arn of -garn Germ. termen: arn of garn 

audags Germ. termen: audags 

Bil en Hjúki: Germ. termen: Bil 

Freyja’s halssieraad Brísingamen Germ. termen: Brísingamen 

namen van het voorwerp: Germ. termen: Brísingr 

brúðr Germ. termen: brúðr 

De ontwikkeling van de dísir Germ. termen: dís 

dísir is verworden tot een verzamelnaam Germ. termen: dís 

Dísablót: Germ. termen: dísablót 

betekenis van dísarsalr Germ. termen: dísarsalr 

dísarsalr als heiligdom voor één godin Germ. termen: dísarsalr 

Dísaþing Germ. termen: Dísaþing 

Disting: Germ. termen: Dísaþing: disting 

Disevid (< Disaui) Germ. termen: Disevid 

Disen (< Disin < Dísavin) Germ. termen: Disin 

draumkona Germ. termen: draumkona 

verband met Heimdallr ‘wereldboom’ Germ. termen: dulþs 

ellifo Germ. termen: ellifu 

ellilyf ‘geneeskrachtig kruid tegen Germ. termen: ellilyf 

Erce, Erce, Erce eorþan mōdor (…) Germ. termen: Erce, Erce, Erce eorþan mōdor (…) / hāl wes þu, 
folde, fira mōdor 

āsega ‘wetspreker’ Germ. termen: ēsago (ohd.), ēosago (os.), āsega 

got. fairhwus ‘levenskracht’ Germ. termen: fairhwus 

on. fjör ‘leven’ Germ. termen: fjör 
Betekenis van de naam Fjörgyn Germ. termen: Fjörgyn 

fordæða Germ. termen: fordæða 

Friggerocken (gordel van Orion) Germ. termen: Friggerocken of Friggetenen 

Friggjarakr als cultusplaats is niet zeker Germ. termen: Friggjarakr * 

Friggjargras Germ. termen: Friggjargras 

naam Frigg kan oud zijn Germ. termen: Frīja 

naam Frigg kan oud zijn Germ. termen: Frīja: Frigg 

Fylgjur, dus zielenwezens Germ. termen: fylgja 

got. gabei ‘rijkdom’ Germ. termen: gabei 

Alagaƀjōz ‘de vrijgevigen, de rijken’ Germ. termen: gabei: Alagaƀjōz 
geban ‘oceaan’ Germ. termen: geban 

karakter van Gefjon Germ. termen: Gefjon 

Gevnø Germ. termen: Gefnø 

Glens beðja veðr gyðju goðblíð í vé síðan Germ. termen: Glenr: Glens beðja veðr gyðju goðblíð í vé síðan 

grátr Germ. termen: grátr 

grátfagra Germ. termen: grátr: grátfagr 

goðagremi ‘goddelijke toorn’ Germ. termen: gremi: goðagremi 

gramr Germ. termen: gremi: gramr 

grey Germ. termen: grey 

plurale vormen goð Germ. termen: guþa- 

on. haðna ‘jonge geit’ Germ. termen: haðna 

Hölgi = Helgi ‘de met heil vervulde Germ. termen: hailagaz *: helgi 

*haria- ‘leger’ Germ. termen: harja* 

*haria- of *hari- met s-suffix, dus een Germ. termen: harja* 

hörgr als dísarsalr in Herv. is geen Germ. termen: harug: hörgr 

-heim Germ. termen: heimr 

Hirðskrá Germ. termen: Hirðskrá 

germ. *hīwan ‘huwen’ Germ. termen: hīwan* 

Indien Germaans betekent haeva = Germ. termen: hīwan*: haiwa* 

hlín ‘de rust verschaffende of de Germ. termen: hlín 
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Hnoss (‘de kostbare’) Germ. termen: Hnoss 

hollr ‘genadig’ Germ. termen: hollr 

Betekenis en karakter van Hörn Germ. termen: Hörn 

Inleiding tot de godin Iðunn Germ. termen: Iðunn 

aardgodin (Jörð) Germ. termen: jörð 
*kustus ‘kiezer’ (vr.) Germ. termen: kustus * 

landdísarsteinar Germ. termen: landdísarsteinn 

líns Lofn ‘Lofn van de linnen hoofddoek’ Germ. termen: lín: líns Lofn 

Verklaring van Loðkona Germ. termen: Loðkona 

Loðverr, later Lóðurr Germ. termen: Lóðurr 

lof ‘verlof’ Germ. termen: lof 

Máni (de maan) Germ. termen: maan: máni 

Mannheimar (‘de wereld der mensen’ Germ. termen: Mannheimar 

‘Zeeboom’ of ‘Zeekruid’ Germ. termen: Mardöll 

germ. mahl-, mahal- ‘gerechtsplaats’ Germ. termen: maþla * 

Brísingamen (‘juweel van Brísingr’) Germ. termen: men 

‘die zich verheugt over het halssieraad’ Germ. termen: Menglöð  

Modraniht is de nacht der Matres Germ. termen: Modraniht 

*Nehalenna = Walcheren Germ. termen: Nehalennia 

Nehalennia is, via het Isis-type Germ. termen: Nehalennia 

De naam hangt samen met Njörðr Germ. termen: Njörun 

germ. aud- > os. ōdan, oe. eaden, on. Germ. termen: noodlot 
Nornen, dus geboortehelpsters Germ. termen: norn 

Nornen: Germ. termen: norn 

obana, ofan ‘hooggelegen legerkamp’ Germ. termen: obana 

öndurdís Germ. termen: öndurdís 

öndurgoð Germ. termen: öndurgoð 

Rímurpoëzie Germ. termen: Rímur 

en etymologie van de naam Rindr Germ. termen: Rindr 

Röskva: Germ. termen: Röskva 

~ on. sjá ‘zien’ Germ. termen: Sága 

sannr Germ. termen: sannr 

-setr Germ. termen: setr 

Verklaring van Sigyn Germ. termen: Sigyn 

sjafni ‘liefde’ Germ. termen: sjafni 

Conclusies t.a.v. Skaði door De Vries Germ. termen: Skaði 

Skaði in de literatuur Germ. termen: Skaði 

Skaði’s karakter en geslachtswisseling Germ. termen: Skaði 

verklaring van Skaði’s naam Germ. termen: Skaði 

got. skadus ‘schaduw’ Germ. termen: skadus 

relatie tussen Skaði en Scandinavië Germ. termen: Skáney 

Skaði-navië Germ. termen: Skáney 

woord skeið Germ. termen: skeið 

snotr ‘wijs’ Germ. termen: snotr 

sōð Germ. termen: sōð 

godin Sól Germ. termen: sól 

sörva Ilmr Germ. termen: sörva Ilmr 

Spákona en draumkona Germ. termen: spákona 

germ. aud- > os. ōdan, oe. eaden, on. Germ. termen: spinnen en weven 
-staðr Germ. termen: staðr 

Sváss ‘dierbaar’ Germ. termen: sváss 

syn ‘ontkenning, protest’ Germ. termen: syn 

‘Zeug’ (gen. sýrs, sýrar, súrar) Germ. termen: sýr 

Sýr (‘zeug’) Germ. termen: sýr 

lat. daps ‘offermaal’, on. tafn Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: tafn 

tár Germ. termen: tár 

-teivia < *deiu̯o- ‘god’ Germ. termen: teiwaz*: *teiwī 
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on. temja ‘temmen’ Germ. termen: temja 

þömb Germ. termen: þömb 

karakter van þorgerðr Germ. termen: þorgerðr hölgabrúðr 

þorgerðr hölgabrúðr en Irpa Germ. termen: þorgerðr hölgabrúðr 

þrymheimr (of þrumheimr of þrúðheimr) Germ. termen: þrúðheimr of þrúðvangr 

þrymheimr (of þrumheimr of þrúðheimr) Germ. termen: þrymheimr 

germ. treua, dus ‘de alversterkenden’ Germ. termen: trewa 

got. triu ‘boom’ Germ. termen: triu 
‘Troll’ is de weerspiegeling van een Germ. termen: troll 

trúa ‘vertrouwen op’ Germ. termen: trúa 

fulltrúi ‘op wie men volledig vertrouwt’ Germ. termen: trúa: fulltrúi 
váði ‘gevaar’ Germ. termen: váði 

þrjár valhnotur (‘drie walnoten’) Germ. termen: valhnot 

vöngom Germ. termen: vangr 

Vanadís Germ. termen: Vanir: Vanadís,  Vanagoð en Vanabrúðr 

godin Vár Germ. termen: vár of vö́r 

varr (fem. vör Germ. termen: varr 

vetrnóttum Germ. termen: vetrnætr 

germ. * vīhan ‘strijden’ Germ. termen: vīhan * 

-vin Germ. termen: vin 

Vinr ‘vriend’ Germ. termen: vinr 

Fulla is dezelfde als Volla, de zuster Germ. termen: Volla 

Frīja was oorspronkelijk de godin van Germ. termen: vrijdag 

westgerm. Frīadag Germ. termen: vrijdag 

verbond men deze dag niet met Frigg Germ. termen: vrijdag 

nl. vrijdag (vertaling van dies Veneris) Germ. termen: vrijdag 

germ. wadan ‘waden’ Germ. termen: wadan * 

got. wadi ‘pand’, gawadjon ‘verloven’ Germ. termen: wadi 

ohd. wagadō ‘beweging’ Germ. termen: wagdō *: wagadō 

Walkuren, dus beschermgeesten in de Germ. termen: walkure 

Oude Wereld Geschiedenis: Antieke periode (oudheid, ouden, antiek, Oude 
Wereld) 

historische bestaan Geschiedenis: aspect: historiciteit 

de tijdrekening Geschiedenis: begin van de Chr. jaartelling 

Bronstijd Geschiedenis: Bronstijd 

heidense Scandinavië Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het (Germ.) 

periode waarin wekere gevoelens Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het (Germ.) 

Romeinse tijd Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode: Romeinse periode (Eur.) 

tijdens de Romeinse Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode: Romeinse periode (Eur.) 

IE periode Geschiedenis: IE periode (= proto-IE periode) 

proto-IE Geschiedenis: IE periode (= proto-IE periode) 

vroege IJzertijd Geschiedenis: IJzertijd, Vroege 

bekeringstijd Geschiedenis: kersteningsperiode, Noord-Germaanse (Germ.) 

 ME [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Geschiedenis: Middeleeuwen (Eur.) 

naheidense, Christelijke periode Geschiedenis: post-Germaanse heidendom, periode van het (‘na-
heidens’) (Germ.) 

prehistorie Geschiedenis: prehistorie 

prehistorische periode Geschiedenis: prehistorie 

pre-Germaanse Geschiedenis: pre-IE periode: pre-Germaanse periode 

voor-Germaans Geschiedenis: pre-IE periode: pre-Germaanse periode 

pre-Griekse Geschiedenis: pre-IE periode: pre-Griekse periode (Gr.) 

voor-Romeinse tijd Geschiedenis: pre-Romeinse periode (Eur.) 

Neolithicum Geschiedenis: Steentijd: Neolithicum 

oorspronkelijke geschiedenis over een Geschiedenis: type: wederwaardigheid (avontuur, voorval, affaire, 
bepaalde gebeurtenis) 

Vikingtijd Geschiedenis: Viking-periode (Germ.) 
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Volksverhuizingstijd Geschiedenis: Volksverhuizingstijd (Eur.) 

Geslacht van de offeraar Geslacht en rijpheid: geslacht, kunne 

jonge Geslacht en rijpheid: jeugd, jong 

jongeling Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen 

Grundar sveinn Geslacht en rijpheid: jonge man: term: sveinn, Grundar (‘zoon 
(jongen) van de aarde’) (kenning voor Thor) (Germ.) 

kinderen Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling (zeer jong) 

kind Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling (zeer jong) 

godin is jong Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

jonge vrouw Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

jonge, ongehuwde godin Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

maagden Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

meisjes Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

 man [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Geslacht en rijpheid: man 

mannen Geslacht en rijpheid: man 

mannelijk Geslacht en rijpheid: man 

vrouw Geslacht en rijpheid: vrouw 

líns Lofn Geslacht en rijpheid: vrouw: term: ‘líns Lofn’ (kenning) (Germ.) 

sörva Ilmr Geslacht en rijpheid: vrouw: term: ‘sörva Ilmr’ (kenning) (Germ.) 

16 Asinnen Getal: ~ boven de twaalf 

24 altaarstenen Getal: ~ boven de twaalf 

700 Getal: ~ boven de twaalf 

grote verscheidenheid Getal: aantal: groot aantal (menigvuldigheid, menigte, massa) 

groot aantal Getal: aantal: groot aantal (menigvuldigheid, menigte, massa) 

klein aantal Getal: aantal: klein aantal (schaarsheid, weinig) 

elf appels Getal: elf 

ellifo Getal: elf: term: ellifu (Germ.) 

helft Getal: helft 

verscheidene Getal: meervoudigheid 

soms 9) Getal: negen 

negen Getal: negen 

vier [+ spatie] Getal: vier 

god God 

Alateivia is ‘de algoddelijke’ God: ‘Algoddelijke’ (Alateivia) (Germ.) 

Deze verwijst naar de met eiken God: ‘Berggodin’ (Fjörgyn) (Germ.) 

landáss God: ‘Beschermgod van het land’ (landáss) (Germ.) 

Hlín (‘Hoedster’) God: ‘Beschermster’ (Hlín) (Germ.) 

Irpa God: ‘Bruine’ (Irpa) (Germ.) 

Mars Thincsus God: ‘Dinggod’ (Thingsus = *þingsaz) (L/R-Germ.) 

Marti Thincso God: ‘Dinggod’ (Thingsus = *þingsaz) (L/R-Germ.) 

Tryambaka God: ‘Drie zusters (of moeders) bezittend’ (Tryambaka) (Ind.) 

Parcae God: ‘Geboortegodinnen’ (Parcae) (L/R) 

Parcen God: ‘Geboortegodinnen’ (Parcae) (L/R) 

goðbrúðr God: ‘Gemalin’ (Goðbrúðr) (Germ.) 

hölgabrúðr God: ‘Gemalin’ (Hölgabrúðr) (Germ.) 

Vanabrúðr God: ‘Gemalin’ (Vanabrúðr) (Germ.) 

Vár of Vǫ́r betekent ‘geliefde’ God: ‘Gemalin’ (Vár of Vö́r) (Germ.) 
‘die zich verheugt over het halssieraad’ God: ‘Juweelblijde’ (Menglöð) (Germ.) 

*haria- of *hari- met s-suffix, dus een God: ‘Legerleidster’ (Hariasa) (Germ.) 

Campestres God: ‘Legerplaatsgodinnen’ (Campestres) (L/R-Kelt.) 

Máni God: ‘Maan’ (Máni) (Germ.) 

Ambā God: ‘Moeder’(Ambā) (Ind.) 

matribus Sulevis God: ‘Moeders en de Goede begeleiders’ (Matres-Suleviae) 
(Germ.) 

Matribus paternis et maternis meisque God: ‘Moeders en de Goede begeleiders’ (Matres-Suleviae) 
(Germ.) 
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Campestres God: ‘Moeders en de Legerplaatsgodinnen’ (Matres-Campestres) 
(L/R-Kelt.) 

Matrib. Parc. God: ‘Moeders en de Noodlotsgodinnen’ (Matres-Parcae) (Kelt.) 

Matronis Iunonibus God: ‘Moeders en Schenksters van levenskracht’ (Matronae-
Iunones) (Kelt.) 

Axsinginehae God: ‘Moeders van Ahsinge’ (Matronae Axsinginehae) (Germ.) 

Albiahenae God: ‘Moeders van Albiniacum’ (Matronae Albiahenae) (Germ.) 

Alatervae God: ‘Moeders van alle wouden’ (Matronae Alatervae) (Germ.) 

Arvagastae God: ‘Moeders van Arvagast’ (Matronae Arvagastae) (Germ.) 

Mat. (Af(ricanis) Ita(licis) Ga(llicis) God: ‘Moeders van de Afrikanen, Italiërs en Galliërs’ (Matres 
Africanis Italicis Gallicis) (Kelt.) 

Hamavehae bij Jülich God: ‘Moeders van de Chamavi’ (Matronae Hamavehae) (Germ.) 

Gesahenae God: ‘Moeders van de Gaesati’ (Matronae Gesahenae) (Germ.) 

Matres Gallaicae God: ‘Moeders van de Galiciërs’ (Matres Gallaicae) (Kelt.) 

Mahlinehae God: ‘Moeders van de gerechtsplaats’ (Matronae Mahlinehae) 
(Germ.) 

Aufaniae God: ‘Moeders van de hooggelegen plaatsen’ (Matronae Aufaniae) 
(Germ.) 

Nersihenae God: ‘Moeders van de Niers’ (Matronae Nersihenae) (Germ.) 

Aumenahenae God: ‘Moeders van de Oumena’ (Aumenahenae) (Germ.) 

Romanehae, Rumanehae, Rumnehae God: ‘Moeders van de Romeinen’ (Romanehae, Rumanehae, 
Rumnehae) (L/R-Germ.) 

Matres Treverae God: ‘Moeders van de Treveri’ (Matres Treverae) (Germ.) 

Matres Frisiavae paternae God: ‘Moeders van de vaders der Frisiavonen’ (Frisiavae paternae) 
(Germ.) 

Vacallinehae God: ‘Moeders van de Waal’ (Matronae Vacallinehae) (Germ.) 

Matres Suebae God: ‘Moeders van de Zwaben’ (Matres Suebae) (Germ.) 

Audrinehae God: ‘Moeders van goddelijke bijstand’ (Matronae Audrinehae) 
(Germ.) 

Alaferhuiae God: ‘Moeders van het alschenkende leven’ (Matronae 
Alaferhuiae) (Germ.) 

Vapthiae God: ‘Moeders van het gedraaide haar’ (Matres Vapthiae) (Germ.) 

Vatuims God: ‘Moeders van het water’ (Matronae Vatviae) (Germ.) 

Vatviae of Vatvims God: ‘Moeders van het water’ (Matronae Vatviae) (Germ.) 

Julineihiae God: ‘Moeders van Iuliacum’ (Matronae Julineihiae) (Germ.) 

Gavadiae God: ‘Moeders van verloving en huwelijk’ (Matronae Gavadiae) 
(Germ.) 

Alagabiae God: ‘Moeders, de alschenkenden’ (Alagabiae, Gabiae) (Germ.) + 
(Ollogabiae) (Kelt.) 

Gabiae: God: ‘Moeders, de alschenkenden’ (Alagabiae, Gabiae) (Germ.) + 
(Ollogabiae) (Kelt.) 

Gabiae, de Zuid-Germaanse God: ‘Moeders, de alschenkenden’ (Alagabiae, Gabiae) (Germ.) + 
(Ollogabiae) (Kelt.) 

Gabiabus God: ‘Moeders, de alschenkenden’ (Alagabiae, Gabiae) (Germ.) + 
(Ollogabiae) (Kelt.) 

Ollogabiae God: ‘Moeders, de alschenkenden’ (Alagabiae, Gabiae) (Germ.) + 
(Ollogabiae) (Kelt.) 

Sulevis of Sulevis deabus God: ‘Moeders, de goede begeleiders’ (Matres Suleviae) (Kelt.) 

Afliae God: ‘Moeders, de krachtschenksters’ (Matronae Afliae of Aflims) 
(Germ.) 

Aflims God: ‘Moeders, de krachtschenksters’ (Matronae Afliae of Aflims) 
(Germ.) 

Iunonibus Gabiabus God: ‘Moeders, de Schenksters van levenskracht en de 
Alschenkenden’ (Matronae Iunones-Gabiae) (Germ.) 

Iunonibus sive Gabiabus (…) domesticae God: ‘Moeders, de Schenksters van levenskracht en de 
Alschenkenden’ (Matronae Iunones-Gabiae) (Germ.) 

Annaneptiae God: ‘Moeders, de vriendelijke verwanten’ (Annaneptiae) (Germ.) 
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Saitchamiae God: ‘Moeders, uitbanners van slechte toverij’ (Matronae 
Saitchamiae) (Germ.) 

Saitchamimi(s) God: ‘Moeders, uitbanners van slechte toverij’ (Matronae 
Saitchamiae) (Germ.) 

Matres God: ‘Moeders’ (Matres, Matronae) (Germ./Kelt.-L/R) 

Matrona God: ‘Moeders’ (Matres, Matronae) (Germ./Kelt.-L/R) 

Matronae God: ‘Moeders’ (Matres, Matronae) (Germ./Kelt.-L/R) 

Mat. God: ‘Moeders’ (Matres, Matronae) (Germ./Kelt.-L/R) 

Matrib. God: ‘Moeders’ (Matres, Matronae) (Germ./Kelt.-L/R) 

Matribus God: ‘Moeders’ (Matres, Matronae) (Germ./Kelt.-L/R) 

it grátfagra goð God: ‘Mooi betraande godin’ (it grátfagra goð) (Germ.) 

dominae nocturnae God: ‘Nachtelijke heerseressen’ (Dominae nocturnae) (Kelt.-
Germ.-L/R) 

personificatie van de ‘overvloed’ der God: ‘Overvloed’ (*Fol, *Vol, Volla, Fulla; De Vries) (Germ.) 

Ullr God: ‘Pracht’ (Ullr) (Germ.) 

Nornen God: ‘Prevelaarster’ (Norn) (Ind.) 

verbonden met got. wrisqan ‘rijpen’ God: ‘Rijpster’ (Röskva) (Germ.) 

Mundilferi betekent mogelijk ‘die zich God: ‘Ronddraaier’ (Mundilferi) (Germ.) 

Pandora God: ‘Schenker van alle goede gaven’ (Πανδωρα) (Gr.) 

Schenkster God: ‘Schenkster’ (dhiṣaṇā) (Ind.) 

Friagabi God: ‘Schenkster’ (Friagabi) (Germ.) 

Garmangabi God: ‘Schenkster’ (Garmangabi(s)) (Germ.) 

genoemde godinnen duiden op ‘geven’ God: ‘Schenkster’ (Garmangabi(s)) (Germ.) 

genoemde godinnen duiden op ‘geven’ God: ‘Schenkster’ (Gefjon) (Germ.) 

Gefn God: ‘Schenkster’ (Gefn) (Germ.) 

genoemde godinnen duiden op ‘geven’ God: ‘Schenkster’ (Gefn) (Germ.) 

Matergabia God: ‘Schenkster’ (Matergabia) (Lit.) 

Polengabia God: ‘Schenkster’ (Polengabia) (Lit.) 

Junones God: ‘Schenksters van levenskracht’ (Iunones) (Kelt.-L/R) 

genoemde godinnen duiden op ‘geven’ God: ‘Schenksters’ (Gabiae)(Germ.) 
Glenr ‘de stralende’ God: ‘Schitterende’ (Glenr) (Germ.) 

Gersimi God: ‘Sieraad’ (Hnoss, Gersimi) (Germ.) 

Hnoss God: ‘Sieraad’ (Hnoss, Gersimi) (Germ.) 

öndurdís God: ‘Sneeuwschoenloper’ (öndurdís) (Germ.) 
öndurgoð God: ‘Sneeuwschoenloper’ (öndurgoð) (Germ.) 

Baduhenna betekent ‘de strijdlustige’ God: ‘Strijdlustige’ (Baduhenna) 

Svölnir God: ‘Svölnir’ (Germ.) 
Dea Syria God: ‘Syrische godin’ (Dea Syria) (Syr.) 

Alaisiagae God: ‘Vererenswaardige’ (Alaisiagae) (Germ.) 

Betekenis en karakter van Hörn God: ‘Vlasgodin’ (Hörn) (Germ.) 

Hörn God: ‘Vlasgodin’ (Hörn) (Germ.) 

Loðkona < germ. leudh- (of leudi) ‘volk’ God: ‘Volksvrouwe’ (Loðkona) (De Vries) (Germ.) 

Wanengodin God: ‘Wanengodin’ (Vanadís, Vanagoð) (Germ.) 

Vanadís God: ‘Wanengodin’ (Vanadís, Vanagoð) (Germ.) 

Vanagoð God: ‘Wanengodin’ (Vanadís, Vanagoð) (Germ.) 

Liuð- ~ got. liudan ‘groeien’ God: ‘Wasdomgodin’ (Loðkona) (Sahlgren) (Germ.) 

Mardöll God: ‘Zeekruid’ (Mardöll) (Germ.) 

‘Zeeboom’ of ‘Zeekruid’ God: ‘Zeekruid’ (Mardöll) (Germ.) 

‘Zeug’ God: ‘Zeug’ (Sýr) (Germ.) 

Sýr God: ‘Zeug’ (Sýr) (Germ.) 

~ on. sjá ‘zien’ God: ‘Zieneres’ (Sága) (Germ.) 

Sól God: ‘Zon’ (Sól) (Germ.) 

Fjörgynjar burr God: ‘Zoon der aarde’ (Fjörgynjar burr) (Germ.) 

Grundar sveinn God: ‘Zoon der aarde’ (Grundar sveinn) (Germ.) 

Jarðar burr God: ‘Zoon der aarde’ (Jarðar burr) (Germ.) 

aard- en vruchtbaarheidsgodin God: aardgodin 

aardgodin God: aardgodin 
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chtonische godin God: aardgodin 

chtonische wezens God: aardgodin 

godin des doods God: aardgodin 

dus een godin des God: aardgodin 

godin van leven en dood God: aardgodin 

Alateivia is ‘de algoddelijke’ God: algodin: term: alateivia (‘algoddelijk’) (naam van een godin) 
(Germ.) 

ski-goden God: attribuut: sneeuwschoengod (skigod) 

önduráss God: attribuut: sneeuwschoengod: term: önduráss (kenning voor 
Ullr) (Germ.) 

öndurdís God: attribuut: sneeuwschoengodin: term: öndurdís (kenning voor 
Skaði) (Germ.) 

öndurgoð God: attribuut: sneeuwschoengodin: term: öndurgoð (kenning voor 
Skaði) (Germ.) 

beschermgod God: beschermgod 

landáss God: beschermgod van het land: term: landáss (Germ.) 

beschermsters God: beschermgodin 

godin die mensen uit naam van Frigg God: beschermgodin 

beschermgodin, en wel in ’t bijzonder God: beschermgodin van een koningsgeslacht 

Beschermgodinnen van het dorp God: beschermgodin van het dorp 

beschermster van het familieleven God: beschermgodin van het huis en de familie 

godheden van het welzijn van het huis God: beschermgodin van het huis en de familie 

beschermgodinnen van de legerplaatsen God: beschermgodin van het leger(kamp) 

beschermsters van de legerplaats God: beschermgodin van het leger(kamp) 

Ze is de beschermster van het God: beschermgodin van het leven 

beschermgodin van kinderen God: beschermgodin van kinderen 

beschermgodinnen van vrouwen en God: beschermgodin van vrouwen en meisjes 

dondergod God: donder en/of bliksem, god van 

overstaan van wie eden gezworen God: eden en verdragen, ~ van de 

beschermsters van de eden en de God: eden en verdragen, godin van de 

godin van de eden God: eden en verdragen, godin van de 

geboeide Loki God: gebonden (geboeide) ~ 

Parcen, die de macht bezitten bij de God: geboortegodin: term: parca (pl. parcae) (noodlotsgodin(nen) 
(L/R) 

genezeressen God: genezeres, goddelijke (godin van de geneeskunst) 

goddelijke genezeres God: genezeres, goddelijke (godin van de geneeskunst) 

godin van de geneeskunst God: genezeres, goddelijke (godin van de geneeskunst) 

protest aantekent in rechtzaken God: gerechtigheid, godin der 

haardgodin God: haard, godin van de ~ 

hemelgod God: hemelgod 

hogere als lagere goden God: hogere ~ 

hoofdgodin God: hoofdgodin 

hoogste god God: hoogste ~ (heersende ~, oppergod) 

godin van het huwelijk God: huwelijk, godin van het 
godinnen van de verloving en het God: huwelijk, godin van het 

dienares en vertrouwelinge van Frigg God: intermediair: dienaar (dienares) 

kamermeisje van Frigg God: intermediair: dienaar (dienares) 

bemiddelaarsgodin God: intermediair: middelaar(ster) (bode, sprekergod, heraut) 

bode van Frigg God: intermediair: middelaar(ster) (bode, sprekergod, heraut) 

Freyrs bode God: intermediair: middelaar(ster) (bode, sprekergod, heraut) 

Artemis-type God: jacht, godin van de 

godin van de jacht God: jacht, godin van de 

godin van de kennis en de wijsheid God: kennis, godin der 

godin van het verstandige denken en de God: kennis, godin der 

lagere goden God: lagere ~ 

godin van de liefde God: liefdesgodin 

literaire figuur God: literaire ~ (alleen in de literatuur voorkomend) 
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literaire godinnen God: literaire ~ (alleen in de literatuur voorkomend) 
Vruchtbaarheidsmachten zijn locaal God: locale ~ 

Cultusplaatsen van Hörn vinden we God: locale godin 

locale godin God: locale godin 

locale variant van Nerthus God: locale godin 

maangod God: maangod 

moeder der goden God: moeder der goden 

Moedergodinnen God: moedergodin 

gehuwd gedachte godinnen God: moedergodin, gehuwd 

noodlotsgodinnen God: noodlot, godin van het (schikgodin) 

ongehuwde godin God: ongehuwde godin 

god van de dingvergadering God: recht (ding), ~ van het 

godin van de rijkdom God: rijkdom (welvaart, overvloed), godin van de 

godin van de scheepvaart God: scheepvaart, godin van de 

scheppergod God: schepper 

stamgodin God: stamgodin 

Godin van de noordenwind God: stormgodin: noordenwind, godin van de 

goð God: term: guþa-: goð (n. plur.) (Germ.) (on.-heidens) 

öndurgoð God: term: guþa-: goð, öndur- (‘sneeuwschoengod(in)’) (kenning 
voor ‘Skaði’) (Germ.) 

Vanagoð God: term: guþa-: goð, Vana- (‘Wanengodin’) (kenning voor 
Freyja) (Germ.) 

-teivia < *deiu̯o- ‘god’ God: term: teiwaz*: teiwī (teivia) (‘godin’) (Germ.) 

goden van het boerenvolk God: vereerders: boeren (hun beschermgod) 

Vereerders van de Matronen God: vereerders: volk (hun beschermgod) 

vruchtbaarheidsgod God: vruchtbaarheidsgod 

godin der vruchtbaarheid God: vruchtbaarheidsgodin 

godin van de vruchtbaarheid God: vruchtbaarheidsgodin 

vruchtbaarheidsgodin God: vruchtbaarheidsgodin 

geboortehelpsters God: vruchtbaarheidsgodin: godin van de vrouwelijke 
vruchtbaarheid (bevruchting, geboorte, voortplanting; 
geboortehelpster) 

godin des doods en van de 
 

God: vruchtbaarheidsgodin: godin van de vrouwelijke 
vruchtbaarheid (bevruchting, geboorte, voortplanting; 
geboortehelpster, vroedvrouw) 

godin van de geboorte en menselijke God: vruchtbaarheidsgodin: godin van de vrouwelijke 
vruchtbaarheid (bevruchting, geboorte, voortplanting; goddelijke 
geboortehelpster, vroedvrouw) 

hulp te bieden bij de geboorte God: vruchtbaarheidsgodin: godin van de vrouwelijke 
vruchtbaarheid (bevruchting, geboorte, voortplanting; 
geboortehelpster) 

Bevorderaars van de wasdom God: vruchtbaarheidsgodin: vegetatiegodin (oogstgodin, 
wasdomgodin) 

godin van de kracht van de wasdom God: vruchtbaarheidsgodin: vegetatiegodin (oogstgodin, 
wasdomgodin) 

godin van de wasdom God: vruchtbaarheidsgodin: vegetatiegodin (oogstgodin, 
wasdomgodin) 

vegetatiegodin God: vruchtbaarheidsgodin: vegetatiegodin (oogstgodin, 
wasdomgodin) 

godin der vruchtbaarheid en van de God: vruchtbaarheidsgodin: vegetatiegodin (oogstgodin, 
wasdomgodin) 

godin van de vlasoogst God: vruchtbaarheidsgodin: vegetatiegodin: vlasoogst, ~ van de 

godin die deuren bewaakt God: wachteres, goddelijke 

godin van de bewaking God: wachteres, goddelijke 

godin van de wapendans God: wapendans, godin van de 

godin van de kennis en de wijsheid God: wijsheid, godin der 

godin van de wijsheid God: wijsheid, godin der 

godin van het verstandige denken God: wijsheid, godin der 
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woudgodinnen God: woudgodin 

zonnegodin God: zonnegodin (zonnemaagd) 

zonnemaagd God: zonnegodin (zonnemaagd) 

godinnengroepen Godenstelsel: godengroep (gemeenschap van goden) 

groepen optredende vrouwelijke Godenstelsel: godengroep (gemeenschap van goden) 

Moedergodinnen in groepen Godenstelsel: godengroep (gemeenschap van goden) 

Asinnen Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Asinnen’ (on. 
ásynjur) (Germ.) 

dhiṣaṇā’s Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Dhiṣaṇā’s’ (Ind.) 

Nornen Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Nornen’ (on. 
nornir) (Germ.) 

 Ase [voorafgegaan door een spatie] Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs, 
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.) 

landáss Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, land- (‘land-Ase’) 
(Thor) (Germ.) 

önduráss Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, öndur- 
(‘sneeuwschoen-Ase’) (kenning voor Ullr) (Germ.) 

Wane Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’ (on. Vanir) (Germ.) 

bönd Godenstelsel: godengroep: 01.: term: bönd = höpt (pl.) 
(‘boeiengoden’) (Germ.) 

höpt Godenstelsel: godengroep: 01.: term: bönd = höpt (pl.) 
(‘boeiengoden’) (Germ.) 

godenpaar Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden) 
(alg.) 

godinnenpaar Godenstelsel: godengroep: 02. dyade van godinnen 

Ahueccanis Godenstelsel: godengroep: 02. dyade van godinnen: ‘Ahueccanae’ 
(Germ.) 

Alaisiagae Godenstelsel: godengroep: 02. dyade van godinnen: ‘Alaisiagae’ 
(Germ.) 

Alaesiagis Godenstelsel: godengroep: 02. dyade van godinnen: ‘Alaisiagae’ 
(Germ.) 

drie heilige maagden Godenstelsel: godengroep: 03. triade 

drie heilige zusters Godenstelsel: godengroep: 03. triade 

drie Parcen Godenstelsel: godengroep: 03. triade 

drietal Godenstelsel: godengroep: 03. triade 

groepen van 3 Godenstelsel: godengroep: 03. triade 

groepen van drie Godenstelsel: godengroep: 03. triade 

triade Godenstelsel: godengroep: 03. triade 

drie nymfen lijken sterk op de Matronen Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen, 
Germaans-Keltische (Germ.-Kelt.) 

moedergodinnentriaden Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen, 
Germaans-Keltische (Germ.-Kelt.) 

ternas sedes totidem nymphis occupari Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen, 
Germaans-Keltische (Germ.-Kelt.) 

Zuid-Germaanse godinnengroep Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen, 
Germaans-Keltische (Germ.-Kelt.) 

Campestres Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Campestres’ (L/R-Kelt.) 

dominae nocturnae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Dominae nocturnae’ (Kelt.-Germ.-L/R) 

Junones Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Iunones’ (Kelt.-L/R) 

Mātā’s of Ambā’s Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Mātā’s’ of ‘Ambā’s’ (Ind.) 

Mat. (Af(ricanis) Ita(licis) Ga(llicis) Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres Africanis Italicis Gallicis’ (Kelt.) 

Annaneptiae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres Annaneptiae’ (Germ.) 
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Aumenahenae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres Aumenahenae’ (Germ.) 

Matres Frisiavae paternae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres Frisiavae paternae’ (Germ.) 

Matres Gallaicae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres Gallaicae’ (Kelt.) 

Romanehae, Rumanehae, Rumnehae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres Romanehae (Rumanehae, Rumnehae)’ (L/R) 

Matres Suebae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres Suebae’ (Germ.) 

Sulevis of Sulevis deabus Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres Suleviae’ (Kelt.) 

Matres Treverae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres Treverae’ (Germ.) 

Vapthiae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres Vapthiae’ (Germ.) 

Campestres Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres-Campestres’ (L/R-Kelt.) 

Matrib. Parc. Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres-Parcae’ (Kelt.) 

matribus Sulevis Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres-Suleviae’ (Germ.) 

Matribus paternis et maternis meisque Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres-Suleviae’ (Germ.) 

drie nymfen bij Saxo Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres/Matrae’ of ‘Matronae’ (Germ./Kelt.-L/R) (alg.) 

Matres of Matronae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres/Matrae’ of ‘Matronae’ (Germ./Kelt.-L/R) (alg.) 

Matronen Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres/Matrae’ of ‘Matronae’ (Germ./Kelt.-L/R) (alg.) 

moedergodinnentriaden Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matres/Matrae’ of ‘Matronae’ (Germ./Kelt.-L/R) (alg.) 

Afliae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Afliae of Aflims’ (Germ.) 

Aflims Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Afliae of Aflims’ (Germ.) 

Alaferhuiae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Alaferhuiae’ (Germ.) 

Alagabiae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Alagabiae’ (Germ.) 

Alatervae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Alatervae’ (Germ.) 

Albiahenae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Albiahenae’ (Germ.) 

Arvagastae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Arvagastae’ (Germ.) 

Audrinehae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Audrinehae’ (Germ.) 

Aufaniae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Aufaniae’ (Germ.) 

Axsinginehae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Axsinginehae’ (Germ.) 

Gabiae: Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Gabiae’ (Germ.) 

Gabiae, de Zuid-Germaanse Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Gabiae’ (Germ.) 

Gabiabus Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Gabiae’ (Germ.) 
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Gavadiae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Gavadiae’ (Germ.) 

Gesahenae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Gesahenae’ (Germ.) 

Hamavehae bij Jülich Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Hamavehae’ (Germ.) 

Iunonibus Gabiabus Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Iunones-Gabiae’ (Germ.) 

Iunonibus sive Gabiabus (…) domesticae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Iunones-Gabiae’ (Germ.) 

Julineihiae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Julineihiae’ (Germ.) 

Mahlinehae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Mahlinehae’ (Germ.) 

Nersihenae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Nersihenae’ (Germ.) 

Ollogabiae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Ollogabiae’ (Kelt.) 

Saitchamiae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Saitchamiae’ (Germ.) 

Saitchamimi(s) Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Saitchamiae’ (Germ.) 

Vacallinehae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Vacallinehae’ (Germ.) 

Vatuims Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Vatviae’ (Germ.) 

Vatviae of Vatvims Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae Vatviae’ (Germ.) 

Matronis Iunonibus Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Matronae-Iunones’ (Kelt.) 

Parcae Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Parcae’ (L/R) 

Parcen Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Parcae’ (L/R) 

groepen van 3 (soms 9) Godenstelsel: godengroep: 09. enneade 

Germaanse goden Godenstelsel: pantheon, Germaans (Germ.) 

goden van de Germanen Godenstelsel: pantheon, Germaans (Germ.) 

godenwereld van de Vikingtijd Godenstelsel: pantheon, Germaans (Germ.) 

Homerische godenwereld Godenstelsel: pantheon, Grieks (= Homerisch) (Gr.) 

geworteld in de IE Godenstelsel: pantheon, IE (IE) 

Fröshögarna Graf: 1. loc.: Uppsala (‘Kungshögarna’ = ‘Fröshögarna’), 
grafheuvel(s) te (Germ.) 

Kungshögarna Graf: 1. loc.: Uppsala (‘Kungshögarna’ = ‘Fröshögarna’), 
grafheuvel(s) te (Germ.) 

koningsgrafheuvels Graf: 2. pers./obj.: koningsgraf (vorstelijk vooroudergraf) 

grafvormen Graf: 3. type (grafvorm, graftype) 

koningsgrafheuvels Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus, heuvelgraf) 

Σκοτια Griekse termen: σκοτος, σκοτια 

held [+ spatie] Halfgod: held (heldendom, heroïsch) 

helden Halfgod: held (heldendom, heroïsch) 

heldhaftig Halfgod: held (heldendom, heroïsch) 

heroïsche Halfgod: held (heldendom, heroïsch) 

heros eponymos Halfgod: heros eponymos (held naar wie een land genoemd is) 

heerschappij Heerschappij (heersen, regering) 

 heerste [voorafgegaan door een spatie] Heerschappij (heersen, regering) 

germ. aud- Heerschappij: beheren: term: aud- (auðinn, ōdan, eaden) 
(‘bepaald (door het noodlot)’) (part.) (Germ.) 
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oe. eaden Heerschappij: beheren: term: aud- (auðinn, ōdan, eaden) 
(‘bepaald (door het noodlot)’) (part.) (Germ.) 

os. ōdan Heerschappij: beheren: term: aud- (auðinn, ōdan, eaden) 
(‘bepaald (door het noodlot)’) (part.) (Germ.) 

overheers Heerschappij: dominantie (hegemonie, overheersing) 

beroemd Heerschappij: eer 

eer’ Heerschappij: eer 

eira = æra Heerschappij: eer: term: æra (eira) (Germ.) 

kluto Heerschappij: eer: term: kluto-* (IE) 

‘groot’ Heerschappij: gezag: verhevenheid 

*ermin Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: ermina-*, *ermana- 
(adj.) (Germ.) 

onderworpen Heerschappij: onderwerping 

onderworpen aan de toorn en de wraak Heerschappij: onderwerping: aan God 

keizer Heerser: keizer 

koningsdochter Heerser: koningskind (-zoon, -dochter) 

bestuurder Heerser: leider 

meesteres Heerser: leidster (vrouwe, meesteres, heerseres) 

demonenleidster Heerser: leidster, demonen- (dodengeesten) 

dominae nocturnae Heerser: leidster: term: domina nocturna (‘nachtelijke 
heerseres’) (aanduiding van een moedergodin) (L/R) 

vrouw des huizes Heerser: leidster: vrouw des huizes 

dampatnī Heerser: leidster: vrouw des huizes: term:  dampatnī (Ind.) 

heiligdom Heiligdom 

cathedraal te Worms Heiligdom: loc.: Worms, cathedraal te (Du.) 

Ahueccanae genoemd, bezaten Heiligdom: tempel van de Ahueccanae te Gleuel (Du.) 

diens tempel Heiligdom: tempel van Freyr (Scand.) 

Sandraudigae cultores templi Heiligdom: tempel van Sandraudiga te Zundert (Germ.) 

Skaði’s véom ok vöngom ‘tempels en Heiligdom: tempel van Skaði (Germ.) 

heiligdom van Tamfana Heiligdom: tempel van Tamfana in het land der Marsen (huidige 
Ruhr-gebied) (Germ.) 

Tamfana-tempel Heiligdom: tempel van Tamfana in het land der Marsen (huidige 
Ruhr-gebied) (Germ.) 

templum, quod Tamfanae Heiligdom: tempel van Tamfana in het land der Marsen (huidige 
Ruhr-gebied) (Germ.) 

Thor voor wie hij een Heiligdom: tempel van Thor te Hofsvág (Snæfellsnes) (IJsl.) 

tempel in het Gudbrandsdal Heiligdom: tempel van Thor, þorgerðr hölgabrúðr en Irpa in het 
Gudbrandsdal (No.) 

tempel van þorgerðr hölgabrúðr Heiligdom: tempel van Thor, þorgerðr hölgabrúðr en Irpa in het 
Gudbrandsdal (No.) 

þorgerðr hölgabrúðrs tempel Heiligdom: tempel van Thor, þorgerðr hölgabrúðr en Irpa in het 
Gudbrandsdal (No.) 

cathedraal Heiligdom: type: kerk: kathedraal (Chr.) 

Germanen geen tempels Heiligdom: type: tempel, Germaanse (Germ.) 

Skaði’s véom ok vöngom ‘tempels Heiligdom: type: tempel, Germaanse (Germ.) 

alh: Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: alh- (got. alhs, ohd. 
os. alah, oe. ealh) (Germ.) 

dearum aedes Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: dearum aedes 
(tempel van een triade van moedergodinnen) (Germ.) 

aedes Dianae Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: dísarsalr (= aedes 
Dianae) (Germ.) 

Dísarsalr Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: dísarsalr (= aedes 
Dianae) (Germ.) 

hörgr Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: harug (hearğ, 
hærğtræf, hörgr) (Germ.) 

hof: Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.) 

hof (type Skeðjuhof) Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.) 

vé: Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: vé (-vi) (Germ.) 
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véom Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: vé (-vi) (Germ.) 

vi (type Skedevi) Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: vé (-vi) (Germ.) 

templi Heiligdom: type: tempel, Romeinse: term: templum (L/R) 

templum Heiligdom: type: tempel, Romeinse: term: templum (L/R) 

hemellichaam Hemellichaam 

sterren Hemellichaam: ster 

Orion Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’ = ‘Orion’ 

gordel van Orion Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: deel: gordel van de jager 
(Ind.) 

Friggerocken Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: deel: gordel van de jager: 
‘Friggerocken’ of ‘Friggetenen’ (Germ.) 

Mariarok Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: deel: gordel van de jager: 
‘Mariarok’ (Chr.) 

hoofd [+ spatie] Hoofd 

hoofddoek Hoofd 

drinkhoorn Hoorn: drinkhoorn 

Fortuna heeft als attributen een Hoorn: drinkhoorn van Fortuna (L/R) 

hoorn des overvloeds Hoorn: overvloeds, ~ des 

echtelijke Huwelijk 

getrouwde Huwelijk 

huw Huwelijk 

verbintenis Huwelijk 

broer-zusterhuwelijk Huwelijk: endogamie: broer-zusterhuwelijk 

echtgenoot Huwelijk: gemaal 

gemaal Huwelijk: gemaal 

samen met Odin Huwelijk: gemaal 

bijzit Huwelijk: gemalin 

bruid Huwelijk: gemalin 

echtgenote Huwelijk: gemalin 

geliefde Huwelijk: gemalin 

gemalin Huwelijk: gemalin 

getrouwde vrouw Huwelijk: gemalin 

Loki’s vrouw Huwelijk: gemalin 

vrouw van Huwelijk: gemalin 

Glens beðja Huwelijk: gemalin: term: beðja, Glens (‘Glenrs bruid’) (kenning 
voor ‘zon’) (Germ.) 

brúðr Huwelijk: gemalin: term: brúðr (Germ.) 

brúðr himins Huwelijk: gemalin: term: brúðr himins (‘bruid van de hemel’) 
(kenning voor ‘zon’) (Germ.) 

hölgabrúðr Huwelijk: gemalin: term: brúðr, Hölga- (‘vrouw van Hölgi’) 
(bijnaam van de godin þorgerðr) (Germ.) 

Vanabrúðr Huwelijk: gemalin: term: brúðr, Vana- (‘Wanenbruid’) (kenning 
voor Freyja) (Germ.) 

frēo Huwelijk: gemalin: term: frēo (Germ.) 

os. frī Huwelijk: gemalin: term: frī (Germ.) 

haiwa Huwelijk: gemalin: term: haiwa* (onzeker) (Germ.) 

Matrona Huwelijk: gemalin: term: matrona (tevens term voor een gehuwd 
gedachte moedergodin) (L/R) 

Matronen Huwelijk: gemalin: term: matrona (tevens term voor een gehuwd 
gedachte moedergodin) (L/R) 

Matronae Huwelijk: gemalin: term: matrona (tevens term voor een gehuwd 
gedachte moedergodin) (L/R) 

priya Huwelijk: gemalin: term: priya (Ind.) 

Vár [+ spatie] Huwelijk: gemalin: term: vár of vö́r (Germ.) 

Vár, Huwelijk: gemalin: term: vár of vö́r (Germ.) 

Vár: Huwelijk: gemalin: term: vár of vö́r (Germ.) 

Vár; Huwelijk: gemalin: term: vár of vö́r (Germ.) 
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Várar hendi Huwelijk: gemalin: term: vár of vö́r (Germ.) 

Vö́r Huwelijk: gemalin: term: vár of vö́r (Germ.) 

Svölnis Vár Huwelijk: gemalin: term: vár, Svölnis (‘geliefde van Svölnir’) 
(kenning voor Aarde) (Germ.) 

heilig huwelijk Huwelijk: heilig ~ 

hieros gamos Huwelijk: heilig ~ 

heilig huwelijk tussen de bevruchtende Huwelijk: heilig ~: kosmisch ~ tussen hemel(god) en aarde 
(aardgodin) 

ongehuwd Huwelijk: ongehuwdheid (vrijgezel) 

hīwan Huwelijk: term: hīwan* (vb.) (Germ.) 

Sponsales Huwelijk: term: sponsalis (adj.) (L/R) 

Hölgi = Helgi ‘de met heil vervulde Instelling en organisatie: ambt: koningschap, sacraal (god-koning): 
term: helgi (‘de heilige’) (Germ.) 

dingvergadering als instelling van oorlog Instelling en organisatie: instelling van oorlog en vrede, 
dingvergadering als 

elite Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse (elite, 
voornaam persoon) 

aristocratische Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie 
(adel) 

laagste klasse Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse (gewone volk) 

begrafenisorganisatie Instelling en organisatie: organisatie, begrafenis- 

collegium funeraticium Instelling en organisatie: organisatie, begrafenis-: term: collegium 
funeraticium (L/R) 

ding- en rechtsvergadering Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding 

dingvergadering Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding 

rechtsvergadering Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding 

Dísaþing Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: ‘Dísaþing’ (bij 
Uppsala) (Germ.) 

bodthing Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: term: bodthing 
(Germ.) 

fimelthing Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: term: 
fimelthing (Germ.) 

Mars Thincsus Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: term: þingsaz* 
(tevens als Thingsus bijnaam van de Germ. Mars) (Germ.) 

Marti Thincso Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: term: þingsaz* 
(tevens als Thingsus bijnaam van de Germ. Mars) (Germ.) 

List Karakter en gedrag: bedrog (list, misleiding) 

begeerd Karakter en gedrag: begeerte 

*ger- Karakter en gedrag: begeerte: term: ger* (Germ.) 

hulpvaardige Karakter en gedrag: behulpzaamheid 

*lennia Karakter en gedrag: behulpzaamheid: term: lennia* (Germ.) 

Deze gave Karakter en gedrag: bekwaamheid 

voorspellende gave Karakter en gedrag: bekwaamheid 

bescheidenheid Karakter en gedrag: bescheidenheid 

bijzonder Karakter en gedrag: bijzonderheid (uitzonderlijkheid) 

*sundra- Karakter en gedrag: bijzonderheid: term: sundra-* (Germ.) 

blijde Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde) 

zich verheugt over Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde) 

Menglöð Karakter en gedrag: blijdschap: term: glaðr (adj.): glöð, Men- 
(‘juweel-blij’) (naam van een godin) (Germ.) 

vererenswaardige Karakter en gedrag: eerwaardigheid (vererenswaardigheid) 

levenslust Karakter en gedrag: genieten 

vrijgevigen Karakter en gedrag: gulheid 
grap Karakter en gedrag: humor (grap, satire) 

 aard [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Karakter en gedrag: karakter 

karakter Karakter en gedrag: karakter 
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kenmerkend Karakter en gedrag: karakter 

wezenlijk Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie, kern) 

centraal stond Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie, kern) 

kern. Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk (essentie, kern) 

karakter van geven en nemen Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur (ambivalentie, 
tweeslachtigheid) 

goddelijke eigenschap Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur 

Alateivia is ‘de algoddelijke’ Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: alateivia 
(‘algoddelijk’) (adj.) (Germ.) 

*Sundrauda Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: sundrauda 
* (Gutenbrunner) (Germ.) 

lachen Karakter en gedrag: lach (glimlach) 

bemint Karakter en gedrag: liefde 

liefde Karakter en gedrag: liefde 

dierbaar Karakter en gedrag: liefde: dierbaarheid 

sváso Karakter en gedrag: liefde: dierbaarheid: term: sváss (adj.) 
(Germ.) 

Sváss Karakter en gedrag: liefde: dierbaarheid: term: sváss (adj.) 
(Germ.) 

sjafni Karakter en gedrag: liefde: term: sjafni (Germ.) 

mild Karakter en gedrag: mildheid (consideratie) 

nieuwsgierigheid Karakter en gedrag: nieuwsgierigheid 

onfatsoenlijke Karakter en gedrag: onzedigheid (onkuisheid, obsceniteit) 

schaadt Karakter en gedrag: schadelijkheid 

afgeperkte levenssferen met elk haar Karakter en gedrag: sfeer (stemming, levenssfeer) 

heroïsche levenssfeer Karakter en gedrag: sfeer: heroïsche levenssfeer 

koppig Karakter en gedrag: standvastigheid 

 tamme [voorafgegaan door een spatie] Karakter en gedrag: tamheid 
toorn Karakter en gedrag: toorn 

gramr Karakter en gedrag: toorn: term: gramr (adj.) (Germ.) 

goðagremi Karakter en gedrag: toorn: term: gremi, goða- (‘toorn der goden’) 
(Germ.) 

 trouw [voorafgegaan door een spatie] Karakter en gedrag: trouw 

vertrouwt Karakter en gedrag: trouw 

vertrouwen Karakter en gedrag: trouw 

germ. treua, dus ‘de alversterkenden’ Karakter en gedrag: trouw: term: trewa (Germ.) 
trúa Karakter en gedrag: trouw: term: trúa (verb.) (Germ.) 
treurende Karakter en gedrag: verdriet 

treurt Karakter en gedrag: verdriet 

voorzichtig Karakter en gedrag: voorzichtigheid 

varr (fem. vör Karakter en gedrag: voorzichtigheid: term: varr (fem. vör (godin), 
n. vart) (adj.) (Germ.) 

wekere Karakter en gedrag: weekheid 

begunstigt Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, gunstig) 

behulpzame Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, gunstig) 

genadig Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, gunstig) 

ten voordele is Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, gunstig) 

genade Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, gunstig) 

gunstige Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade, gunstig) 
aizjan Karakter en gedrag: welgezindheid: term: aizjan (verb.) (Germ.) 

hollr Karakter en gedrag: welgezindheid: term: hollr (adj.) (Germ.) 

geil Karakter en gedrag: wellust (seksueel plezier, lichtzinnigheid, 
geilheid, wulpsheid) 

gepassioneerde Karakter en gedrag: wellust (seksueel plezier, lichtzinnigheid, 
geilheid, wulpsheid) 

wulpse Karakter en gedrag: wellust (seksueel plezier, lichtzinnigheid, 
geilheid, wulpsheid) 
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huilend Karakter en gedrag: wenen 

bereidwillig Karakter en gedrag: wil: bereidwilligheid 

*ger- Karakter en gedrag: wil: bereidwilligheid: term: ger* (Germ.) 

wilde Karakter en gedrag: woestheid (in wilde staat, wildheid) 

vriendelijke Karakter en gedrag: zachtaardigheid 

kelt. Viro-gustis Kelt. termen: Fergus mac Róich 

oi. gabim ‘ik geef’ Kelt. termen: gabim 

functie van de Suleviae Kelt. termen: Suleviae 

kistje Kist: opbergkist 

kleding Kleding 

gordel Kleding: gordel 

muts Kleding: hoofddeksel: muts (kap) 

kousen Kleding: kledingstuk: kous 

naakte Kleding: naaktheid 

schoenen Kleding: schoen 

donkerbruin Kleur: bruin, donker- 

jarpr Kleur: bruin, donker-: term: jarpr (Germ.) 

groene Kleur: groen 

blanke Kleur: wit (blank) 

geografische Kosmografie en geogafie 

 aarde [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: aarde 

chtonische Kosmografie en geografie: aarde 

Fold Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Fold) (Germ.) 
Grund, Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Grund) (Germ.) 

Grundar Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Grund) (Germ.) 
Jörð Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Jörð) (Germ.) 
Moeder Aarde Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’ (alg.) 

Svölnis Vár Kosmografie en geografie: aarde: ‘Svölnis Vár’ (kenning) (Germ.) 

 ero [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: aarde: term: ero (Germ.) 
Fold Kosmografie en geografie: aarde: term: fold (Germ.) 
Grund, Kosmografie en geografie: aarde: term: grund (Germ.) 
Grundar Kosmografie en geografie: aarde: term: grund (Germ.) 
hemelas Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 

kosmos: wereldas (wereldpaal, hemelzuil, hemelas) ter 
ondersteuning van de hemel 

concentratiegebieden van de theofore Kosmografie en geografie: centrum, religieus 

religieus centrum Kosmografie en geografie: centrum, religieus 

eiland Kosmografie en geografie: eiland 

schiereiland Kosmografie en geografie: eiland, schier- 

gebied Kosmografie en geografie: gebied 

Útgarðr Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, Út- 
(‘buitengebied’) (wereld der demonen) (Germ.) 

binnenland Kosmografie en geografie: gebied, landinwaarts (binnenland, niet 
aan de kust) 

stamland Kosmografie en geografie: gebied, stam-: oorsprongs-, stamland 

religieus district Kosmografie en geografie: gebied, tempel- (-district) 

woongebied Kosmografie en geografie: gebied, woon- 

akker Kosmografie en geografie: gebied: akker 

-akr Kosmografie en geografie: gebied: akker: term: akr (Germ.) 

åkr Kosmografie en geografie: gebied: akker: term: akr (Germ.) 

inheems Kosmografie en geografie: gebied: binnenland (eigen, 
autochthoon, inheems) 

vreemde Kosmografie en geografie: gebied: buitenland 

uitheemse Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd, 

allochtoon, uitheems, barbaars) 
district Kosmografie en geografie: gebied: district 

pago Kosmografie en geografie: gebied: district: term: pagus (L/R) 
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pagus Kosmografie en geografie: gebied: district: term: pagus (L/R) 

afgeperkte Kosmografie en geografie: gebied: grens 

-heim Kosmografie en geografie: gebied: huiserf: term: heimr (Germ.) 

-tún Kosmografie en geografie: gebied: huiserf: term: tún (Germ.) 

Nóatún Kosmografie en geografie: gebied: huiserf: term: tún, Nóa- 
(‘scheepsplaats’) (woning of tempel van Njörðr) (Germ.) 

kust [+ spatie] Kosmografie en geografie: gebied: kust (strand) 

kust; Kosmografie en geografie: gebied: kust (strand) 

vasteland Kosmografie en geografie: gebied: vasteland 

heilige velden Kosmografie en geografie: gebied: veld, heilig 

paardenweide Kosmografie en geografie: gebied: veld, paarden- 

skeið Kosmografie en geografie: gebied: veld, paarden-: term: skeið 
(Germ.) 

vöngom Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vangr (Germ.) 

vöngom ‘tempels en heilige velden’ Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vangr van Skaði 
(Germ.) 

-vin Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vin (Germ.) 

hemel Kosmografie en geografie: hemel 

hemel in de winter Kosmografie en geografie: hemel, nachtelijke (sterrenhemel); in 
de winter 

Vader Hemel Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Germ.) 

 land [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: land 

 land. [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: land 
landaanwinning Kosmografie en geografie: land 
stamland Kosmografie en geografie: land 

binnenland Kosmografie en geografie: land 
vasteland Kosmografie en geografie: land 
landdísarsteinar Kosmografie en geografie: land 
landnám Kosmografie en geografie: land 
landáss Kosmografie en geografie: land 
-land Kosmografie en geografie: land, heilig: term: land (+ godennaam) 

(Germ.) 

locaal Kosmografie en geografie: plaats (localiteit, plaatselijk aspect, 
topografie) 

locale Kosmografie en geografie: plaats (localiteit, plaatselijk aspect, 
topografie) 

Locatie Kosmografie en geografie: plaats (localiteit, plaatselijk aspect, 
topografie) 

plaatsen Kosmografie en geografie: plaats (localiteit, plaatselijk aspect, 
topografie) 

dezelfde plaats Kosmografie en geografie: plaats (localiteit, plaatselijk aspect, 
topografie) 

topografisch Kosmografie en geografie: plaats (localiteit, plaatselijk aspect, 
topografie) 

plaatselijk Kosmografie en geografie: plaats (localiteit, plaatselijk aspect, 
topografie) 

cultusplaatsen Kosmografie en geografie: plaats van verering (cultusplaats en 
(landelijk) cultuscentrum) 

kerngebied Kosmografie en geografie: plaats van verering (cultusplaats en 
(landelijk) cultuscentrum) 

voorde. Kosmografie en geografie: plaats, doorwaadbare (voorde) 

voorde over Kosmografie en geografie: plaats, doorwaadbare (voorde) 

-wath Kosmografie en geografie: plaats, doorwaadbare: wathe (Germ.) 

gerechtsplaats Kosmografie en geografie: plaats, gerechts- 

mahl-, mahal- Kosmografie en geografie: plaats, gerechts-: term: mahal(-statt) 
(Germ.) 
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Hlíðskjálf Kosmografie en geografie: plaats, heersers-: uitkijkpost: 
‘Hliðskjálf’ (Germ.) 

huis Kosmografie en geografie: plaats, woon- 

verblijft Kosmografie en geografie: plaats, woon- 

wonen Kosmografie en geografie: plaats, woon-  

woning Kosmografie en geografie: plaats, woon-  

woonplaats Kosmografie en geografie: plaats, woon- 

woont Kosmografie en geografie: plaats, woon- 

bergen waar de godin woont Kosmografie en geografie: plaats, woon-: aarde of berg als - van 
Fjörgyn (Germ.) 

woont ’s winters in het gebergte Kosmografie en geografie: plaats, woon-: aarde of berg als 
woonplaats van Skaði (Germ.) 

-setr Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: setr (Germ.) 

achtergrond Kosmografie en geografie: plaats: achtergrond (lett. en fig.) 

-staðr Kosmografie en geografie: plaats: term: staðr (Germ.) 

lucht Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether) 

diepte Kosmografie en geografie: ruimte: diepte zie ook Wateren: oceaan 
(zee, diepte) 

kosmos Kosmografie en geografie: universum 

wereld Kosmografie en geografie: universum 

þrúðheimr Kosmografie en geografie: universum: term: heimr, þrúð- 
(‘krachtwereld’) (woning van Thor) (Germ.) 

þrumheimr Kosmografie en geografie: universum: term: heimr, þrym- (of 
þrum-) (‘donderwereld’) (woning van Skaði) (Germ.) 

þrymheimr Kosmografie en geografie: universum: term: heimr, þrym- (of 
þrum-) (‘donderwereld’) (woning van Skaði) (Germ.) 

Jötunheimr Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’, noordelijke: ‘Jötunheimr’ (Germ.) 

Útgarðr Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’ (Germ.) 

hun wereld er één Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden 

wereld der mensen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen 

Mannheimar Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen: 
term: heimar, mann- (‘mensenwereld’) (naam voor ‘Zweden’) 
(Germ.) 

obana Kosmografie en geografie: weg: richting: opwaarts: term: obana 
(Germ.) 

noorden Kosmografie en geografie: windstreek: noorden 

oosterse Kosmografie en geografie: windstreek: oosten 

zuidelijk Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden 

zuiden Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden 

scheepsommegang Kringloop: rite: locale ~: scheepsommegang 

wagen- of scheepsommegang Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang 

periodiek Kringloop: tijd: periode (bep. tijdscirkel, periodiek) 

Mundilferi betekent mogelijk ‘die zich Kringloop: tijd: periode: term: mundilferi (‘zich periodiek 
rondbewegend’) (nom. ag.) (godennaam) (Germ.) 

afbeelden Kunst en schrift: afbeelding (uitbeelding) 

afgebeeld op een relief Kunst en schrift: afbeelding: reliëf 

Afbeelding die lijkt op de scène Kunst en schrift: afbeelding: reliëf: godenfiguur 

Afbeeldingen in reliëf Kunst en schrift: afbeelding: reliëf: godenfiguur 

afgebeeld op de wijstenen Kunst en schrift: afbeelding: reliëf: godenfiguur 

beeld. Kunst en schrift: beeld (sculptuur, cultusbeeld, idool) 

beeld en Kunst en schrift: beeld (sculptuur, cultusbeeld, idool) 

beeld waarin Kunst en schrift: beeld (sculptuur, cultusbeeld, idool) 

beeld van þorgerðr Kunst en schrift: beeld (sculptuur, cultusbeeld, idool) 

idolen Kunst en schrift: beeld (sculptuur, cultusbeeld, idool) 

beeld van þorgerðr hölgabrúðr Kunst en schrift: beeld, goden-: þorgerðr hölgabrúðr (Germ.) 

þorgerðr hölgabrúðrs tempel en Kunst en schrift: beeld, goden-: þorgerðr hölgabrúðr (Germ.) 
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vrouwelijke idolen Kunst en schrift: beeld, vrouwen- (Venusbeeld, godinnenbeeld) 

naakte vrouwelijke idolen met halsband Kunst en schrift: beeld, vrouwen-: met halsband (begin 
jaartelling) 

vlaspop Kunst en schrift: beeld: pop, stro- (vlas-) 

jonge vorm Kunst en schrift: compositie (vorm, stijl) 

votiefstenen in Romeinse stijl Kunst en schrift: compositie (vorm, stijl) 

mooi Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid (gratie, pracht) 

pracht Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid (gratie, pracht) 

ornamentele kunst Kunst en schrift: kunst, ornamentele 

iconografie Kunst en schrift: kunst: iconografie 

wijze van afbeelden is Romeins Kunst en schrift: kunststijl: Romeinse stijl (L/R) 

schriftelijke Kunst en schrift: schrift 

runenschrift Kunst en schrift: schrift, runen- 

Fides, Spes en Caritas op een loodzegel Kunst en schrift: voorstelling: Fides, Spes en Caritas, op een 
loodzegel uit Bettenhoven bij Jülich (Du.) 

Fortuna heeft als attributen een Kunst en schrift: voorstelling: Fortuna met drinkhoorn en 
stuurroer (L/R) 

Isis heeft als attributen een hond Kunst en schrift: voorstelling: Isis met hond, vruchten, roer of 
schip (L/R) 

Afbeelding die lijkt op de scène uit a.1.ii Kunst en schrift: voorstelling: Loki, geboeid, en Sigyn die het gif 
opvangt op het Gosforth-kruis (Germ.) 

godin op een troon met als attribuut Kunst en schrift: voorstelling: Nehalennia op haar troon, met 
vruchten en hond, op een wijsteen (Germ.) 

staat ze en steunt haar linkervoet op Kunst en schrift: voorstelling: Nehalennia, staand, leunend op 
schip of roer, op een wijsteen (Germ.) 

rotstekeningen Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.) (alg.), w.o. 

mensen, dieren, schepen, wagens, ploegen 
monumenten Kunst en schrift: voorwerp (monument) 

Gosforth-kruis Kunst en schrift: voorwerp: kruis [Gosforth-] met div. Germaanse 
mythologische afbeeldingen (Germ.) 

bronzen plaatje uit Tongeren Kunst en schrift: voorwerp: plaat [bronzen] uit Tongeren met wij-
inscriptie (CIL 13, 3592) (Germ.) 

Uit de rivier de Linge tussen Hemmen en Kunst en schrift: voorwerp: voetstuk van een beeld met inscriptie 
gewijd aan de godin Vagdavercustis (CIL 13, 8805) (L/R-Germ.) 

Fides, Spes en Caritas op een loodzegel Kunst en schrift: voorwerp: zegel uit Bettenhoven bij Jülich met 
de heilige maagden Fides, Spes en Caritas (Du.) 

dearum aedes … accedit, ubi introspecto Latijnse termen: ‘dearum aedes … accedit, ubi introspecto sacello 
ternas sedes totidem nymphis occupari cognoscit’ 

aedes Dianae Latijnse termen: aedes Dianae 

germ. *badwa- ‘strijd’ Latijnse termen: Baduhenna: ‘apud lucum, quem Baduhennae 
vocant’ 

apud lucum, quem Baduhennae vocant Latijnse termen: Baduhenna: ‘apud lucum, quem Baduhennae 
vocant’ 

Campestres zijn beschermgodinnen van Latijnse termen: Campestres 

lat. catulus ‘jong van een dier’ Latijnse termen: catulus 

collegium funeraticium Latijnse termen: collegium funeraticium 

lat. copia ‘overvloed, rijkdom’ Latijnse termen: copia 

cultores Latijnse termen: cultor 

lat. daps ‘offermaal’, on. tafn Latijnse termen: daps 

Dea Syria Latijnse termen: Dea Syria 

dominae nocturnae Latijnse termen: dominae nocturnae 

Afliae Latijnse termen: inscriptie: Afliae: Matronis Afliabus 

Aflims Latijnse termen: inscriptie: Afliae: Matronis Aflims 

Ahueccanis Avehae et Hellivesae … ex Latijnse termen: inscriptie: Ahueccanae: Ahueccanis Avehae et 
Hellivesae … ex reditu ipsarum 

Alaferhuiae Latijnse termen: inscriptie: Alaferhuiae: Alaferhuiab[us] 

Alagabiae Latijnse termen: inscriptie: Alagabiae: Matroni[s] Alagabiabus 
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Deabus Alaisiagis Baudihilliae et Friagabi Latijnse termen: inscriptie: Alaisiagae: Deabus Alaisiagis 
Baudihilliae et Friagabi et n(umini) Aug(usti) n(umerus) 
Hnaudifridi v.s.l.m. 

Alaisiagae komen voor in drie inscripties Latijnse termen: inscriptie: Alaisiagae: diverse inscripties (RIB 
1576, 1593, 1594) 

Alateiviae ex iussu Divos medicu(s) Latijnse termen: inscriptie: Alateiviae: Alateiviae ex iussu Divos 
medicu(s) 

Alatervae Latijnse termen: inscriptie: Alatervae: Matrib(us) Alatervis et 
matrib(us) Campestrib(us) coh(ortis) I[I] Tungr(orum) … 

Albiahenae Latijnse termen: inscriptie: Albiahenae: Albiahenis e.d. 

Annaneptiae Latijnse termen: inscriptie: Annaneptiae: Matribus Annaneptis 

Arvagastae Latijnse termen: inscriptie: Arvagastae: Matronis Arvagastis 

Audrinehae Latijnse termen: inscriptie: Audrinehae: Matronis Audrinehis (of 
Audrinehabus) 

Aufaniae Latijnse termen: inscriptie: Aufaniae: Matronis Aufanis (of 
Aufaniabus) e.d. 

Aumenahenae Latijnse termen: inscriptie: Aumenahenae: Matribus (of Matronis) 
Aumenahenis 

Axsinginehae Latijnse termen: inscriptie: Axsinginehae: Matronis Axsinginehis 

deae Burorine quod votum fecit, laetus Latijnse termen: inscriptie: Burorina: deae Burorine quod votum 
fecit, laetus pro se et suis p(osuit) 

Gabiae: Latijnse termen: inscriptie: Gabiae: … Gabiabus … 
Iunonibus Gabiabus Latijnse termen: Inscriptie: Gabiae: Iunonibus Gabiabus 

Iunonibus sive Gabiabus (…) domesticae Latijnse termen: Inscriptie: Gabiae: Iunonibus sive Gabiabus (…) 
domesticae, inscriptie (CIL 13, 8612) 

*ger- Latijnse termen: inscriptie: Garmangabi(s): Deae Garmangabi 

Deae Garmangabi Latijnse termen: inscriptie: Garmangabi(s): Deae Garmangabi 

Gavadiae Latijnse termen: inscriptie: Gavadiae: Matronis Gavadiabus 

Gesahenae Latijnse termen: inscriptie: Gesahenae: Matronis Ettrahenis et 
Gesahenis 

Hamavehae bij Jülich Latijnse termen: inscriptie: Hamavehae: Matronis Hamavehis 

Deae Hariasae Latijnse termen: inscriptie: Hariasa: Deae Hariasae 

Deae Harimellae Latijnse termen: inscriptie: Harimella: Deae Harimellae 

Herculi Magusano et Haevae Ulpi(us) Latijnse termen: inscriptie: Hercules (2.): Herculi Magusano et 
Haevae Ulpi(us) Lupio et Ulpia Ammava pro natis v.s.l.m. 

Inscripties op vijf wijstenen, m.n. uit het Latijnse termen: inscriptie: Hludana: Deae Hludanae conductores 
piscatus mancipe Q(uinto) Valerio Secundo v.s.l.m. 

Verklaringen van Hludana Latijnse termen: inscriptie: Hludana: Deae Hludanae conductores 
piscatus mancipe Q(uinto) Valerio Secundo v.s.l.m. 

Idiangabiae Latijnse termen: inscriptie: Idban? Gabia: Deae Idban[s] Gabiae 
sacrum ex [i]mp(erio) P(ublius) Albanius Primu[s] s(olvit) l(ibens) 
[merito] 

Julineihiae Latijnse termen: inscriptie: Julineihiae: Matronis Iulineihiabus 

Mahlinehae Latijnse termen: inscriptie: Mahlinehae: Matronis Mahlinehis 

Deo Marti et duabus Alaisiagis Latijnse termen: inscriptie: Mars (2.): Deo Marti et duabus 
Alaisiagis et n(umini) Aug(usti) Germ(ani) cives Tuihanti cunei 
Frisorum Ver…Ser…Alexandriani v.l.m. 

Deo Marti Thincso et duabus Alaesiagis Latijnse termen: inscriptie: Mars (2.): Deo Marti Thincso et 
duabus Alaesiagis Bede et Fimmilene et n(umini) Aug(usti) 
Germ(ani) cives Tuihanti v.s.l.m. 

Mat. (Af(ricanis) Ita(licis) Ga(llicis) Latijnse termen: inscriptie: Matres Africanis Italicis Gallicis: Mat. 
(Af(ricanis) Ita(licis) Ga(llicis) 

Matres Frisiavae paternae Latijnse termen: inscriptie: Matres Frisiavae paternae: Matribus 
Frisavis Paternis 

Matres Gallaicae Latijnse termen: inscriptie: Matres Gallaicae: Matres Gallaicae 

Matres Suebae Latijnse termen: inscriptie: Matres Suebae: Matribus meis 
Germanis Suebis, inscriptie (CIL 13, 8224) 

Matres Treverae Latijnse termen: inscriptie: Matres Treverae: Matribus Treveris 
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matribus suis. Latijnse termen: inscriptie: Matres: matribus suis 

Matrib. (…) Campestrib. Latijnse termen: inscriptie: Matres-Campestres: Matrib. (…) 
Campestrib. 

Matrib. Parc. Latijnse termen: inscriptie: Matres-Parcae: Matrib. Parc. 

Matribus paternis et maternis meisque Latijnse termen: inscriptie: Matres-Suleviae: Matribus paternis et 
maternis meisque Sulevis 

matribus Sulevis Latijnse termen: inscriptie: Matres-Suleviae: matribus Sulevis 

Matronis sacrum. Latijnse termen: inscriptie: Matronae: Matronis sacrum 

Matronis Iunonibus Latijnse termen: inscriptie: Matronae-Iunones: Matronis Iunonibus 

ob merces recte conservatas Latijnse termen: inscriptie: Nehalennia: Deae Nehalenniae ob 
merces recte conservatas 

ob meliores actus Latijnse termen: inscriptie: Nehalennia: Deae Nehalenniae Titus 
Calvisius Secundinus ob meliores actus 

Nersihenae Latijnse termen: inscriptie: Nersihenae: Matron[is] Vatviab[us] 
Nersihenis 

Ollogabiae Latijnse termen: inscriptie: Ollogabiae: Ollog[abiabus] 

inscriptie (RIB 2107) is gewijd aan de Dea Latijnse termen: inscriptie: Ricagambeda: Deae Ricagambedae 
pagus Vella(v)us milit(ans) coh(orte) II Tung(orum) v.s.l.m. 

Romanehae, Rumanehae, Rumnehae Latijnse termen: inscriptie: Romanehae e.var.: Matronis 
Romanehis 

Saitchamiae Latijnse termen: inscriptie: Saitchamiae: Matron(is) 
Saithamia(bus) resp. Saitchamimi[s] 

Saitchamimi(s) Latijnse termen: inscriptie: Saitchamiae: Matron(is) 
Saithamia(bus) resp. Saitchamimi[s] 

Deae Sandraudigae cultores templi Latijnse termen: inscriptie: Sandraudiga: Deae Sandraudigae 
cultores templi 

Sulevis of Sulevis deabus Latijnse termen: inscriptie: Suleviae: Sulevis of Sulevis deabus 

tien inscripties waarin Sunucsal of Latijnse termen: inscriptie: Sunucsal of Sunuxsal: Dea [S]unucsall 
(7912) of [D]eae [Sun]uxali (7795) 

Vacallinehae Latijnse termen: inscriptie: Vacallinehae: Matronis Vacallinehis 

Inscripties op een bronzen voetstuk van Latijnse termen: inscriptie: Vagdavercustis: Vagdavercusti 

Vapthiae Latijnse termen: inscriptie: Vapthiae: Matribus Vapthiabus 

Vatuims Latijnse termen: inscriptie: Vatviae: Vatuims of Vatvims naast 
Vatuiabus 

Vatviae of Vatvims Latijnse termen: inscriptie: Vatviae: Vatuims of Vatvims naast 
Vatuiabus 

Vihansae Q(uintus) Catius [of: Cattus] Latijnse termen: inscriptie: Vihansa: Vihansae Q(uintus) Catius 
Libo Nepos centurio leg(ionis) III Cyrenaicae scutum et lanceam 
d(onum) d(edit) 

Inscripties, gewijd aan Viradecdis, op Latijnse termen: inscriptie: Viradecdis: 1. Deae (Vir)adecd(i civ)es 
Tungri (et) nautae, qu(i) Fectione (c)onsistunt v.s.l.m. 

terram Ithunae ‘grond van Ithuna’ Latijnse termen: Ithuna: terram Ithunae ‘grond van Ithuna’ en 

toftum Yduni 
Iunones beschermgodinnen van Latijnse termen: Iunones 

lanceam Latijnse termen: lancea 

signum in modum Latijnse termen: liburna: ‘signum in modum liburnae figuratum’ 

van de Germaanse Matronengroepen Latijnse termen: matronae en matres 

De iconografie van de Matronen Latijnse termen: matronae en matres 

Inleiding tot de in groepen optredende Latijnse termen: matronae en matres 

Karakter en functie van de Matronen Latijnse termen: matronae en matres 

moedergodinnentriaden waren Latijnse termen: matronae en matres 

onderscheid tussen Matres en Latijnse termen: matronae en matres 

nautae Latijnse termen: nauta 

nox sideribus Latijnse termen: nox sideribus inlustris 

pago Latijnse termen: pagus 
Parcae Latijnse termen: parcae (nl. parcen) 

Parcen, die de macht bezitten bij de Latijnse termen: Parcae (nl. parcen) 
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reditu Latijnse termen: reditus 

lat. scatere ‘naar voren springen Latijnse termen: scatere 

scutum Latijnse termen: scutum 

Sponsales Latijnse termen: sponsalis 

celeberrimum illis gentibus templum Latijnse termen: Tamfana: ‘celeberrimum illis gentibus templum, 
quod Tamfanae vocabant’ 

tepēre ‘warm zijn’ Latijnse termen: tepēre 
toftum Yduni ‘woonerf van Ydun’ Latijnse termen: terram Ithunae 
-vercustis = lat. virtus ‘deugd’ Latijnse termen: virtus 

baarmoeder Lichaam: baarmoeder 

þömb Lichaam: baarmoeder: term: þömb (Germ.) 

 staan. [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: gestalte: staande houding 

staat ze Lichaam: gestalte: staande houding 

 zit [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Lichaam: gestalte: zittende houding 

zit, Lichaam: gestalte: zittende houding 

zittend Lichaam: gestalte: zittende houding 

golvend haar Lichaam: haar, golvend 

gevlochten haar Lichaam: haar, ineengevlochten 

mannenhart Lichaam: hart: mannenhart 

traan Lichaam: lichaamssap: traan 

tranen Lichaam: lichaamssap: traan 

grátfagra Lichaam: lichaamssap: traan: term: grátfagr (‘mooi betraand’) 
(epith. van Freyja) (Germ.) 

grátr Lichaam: lichaamssap: traan: term: grátr (Germ.) 

Mardallar grátr Lichaam: lichaamssap: traan: term: grátr, Mardallar (‘Mardölls 
traan’) (kenning voor ‘goud’) (Germ.) 

tár Lichaam: lichaamssap: traan: term: tár (Germ.) 

Mardallar tár Lichaam: lichaamssap: traan: term: tár, Mardallar (‘Mardölls 
traan’) (kenning voor ‘goud’) (Germ.) 

Mosselschalen Lichaam: schelp 

schoot Lichaam: schoot 

voet Lichaam: voet (voetzool) 

Σκοτια Licht en duisternis: duisternis: term: σκοτος, σκοτια (Gr.) 

licht van de maan en de sterren Licht en duisternis: licht, hemelse 

nox sideribus Licht en duisternis: licht, hemelse: frase: nox sideribus inlustris 
(abl.abs.) (L/R) 

licht van de maan Licht en duisternis: licht, maan- 

nacht Licht en duisternis: nacht 

schaduw Licht en duisternis: schaduw 

got. skadus ‘schaduw’ Licht en duisternis: schaduw: term: skadus (Germ.) 

glans Licht en duisternis: schittering 

glanzen Licht en duisternis: schittering 

schittering Licht en duisternis: schittering 

stralende Licht en duisternis: schittering 

brisa Licht en duisternis: schittering: term: brisa (verb.) (Germ.) 

Glenr ‘de stralende’ Licht en duisternis: schittering: term: glenr (A. Kock) (Germ.) 

literair Literatuur 

literatuur Literatuur 

Annalen Literatuur: Annales (door Tacitus) (L/R) 

Bēowulf Literatuur: Bēowulf (Germ.) 

Genesis Literatuur: Bijbel: Genesis (Isr.) 

Chartulary of Cockersand Abbey of the Literatuur: Chartulary of Cockersand Abbey of the 

Premonstratensian Order (15e eeuw) (CCAPO) (L/R) 
Flat. Literatuur: codex: Flateyjarbók (Flat.) (Germ.) 

Hdl. Literatuur: codex: Flateyjarbók: Hyndluljóð (Hdl.) (Germ.) 
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Óláfs saga Tryggvasonar en mesta (Flat.) Literatuur: codex: Flateyjarbók: Óláfs saga Tryggvasonar en mesta 
(Germ.) 

þorleifs þáttr jarlaskálds Literatuur: codex: Flateyjarbók: þorleifs þáttr jarlaskálds (Germ.) 

Hauksbók Literatuur: codex: Hauksbók (hs.) (Germ.) 

Beda (De temporum ratione) Literatuur: De temporum ratione (door Beda) (L/R) 

Alv. Literatuur: Edda, Poëtische: Alvíssmál (Alv.) (Germ.) 

 Am. [voorafgegaan door een spatie] Literatuur: Edda, Poëtische: Atlamál in Grœnlenzku (Am.) (Germ.) 

Bdr. Literatuur: Edda, Poëtische: Baldrs draumar (Bdr., niet in Codex 
Regius) (Germ.) 

Grímnismál Literatuur: Edda, Poëtische: Grímnismál (Grm.) (Germ.) 

Grm. Literatuur: Edda, Poëtische: Grímnismál (Grm.) (Germ.) 
Hrb. Literatuur: Edda, Poëtische: Hárbarðsljóð  (Hrb.) (Germ.) 

HH I Literatuur: Edda, Poëtische: Helgakviða Hundingsbana in fyrri (HH 
I) (Germ.) 

 Ls. [voorafgegaan door een spatie] Literatuur: Edda, Poëtische: Lokasenna (Ls.) (Germ.) 

Oddr. Literatuur: Edda, Poëtische: Oddrúnargrátr (Oddr.) (Germ.) 

Sd. Literatuur: Edda, Poëtische: Sigrdrifumál (Sd.) (Germ.) 

Skm. Literatuur: Edda, Poëtische: Skírnismál = För Skírnis (Skm.) 
(Germ.) 

Fj. Literatuur: Edda, Poëtische: Svipdagsmál: Fjölsvinsmál (Fj., niet 
in Codex Regius) (Germ.) 

þrk. Literatuur: Edda, Poëtische: þrymskviða (þrk.) (Germ.) 

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

SnE: Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) (SnE) 
(Germ.) 

SnE) Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) (SnE) 
(Germ.) 

SnE; Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) (SnE) 
(Germ.) 

SnE [+ spatie] Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) (SnE) 
(Germ.) 

de Germania Literatuur: Germania = De origine et situ Germanorum (door 
Tacitus) (L/R) 

Germania) Literatuur: Germania = De origine et situ Germanorum (door 
Tacitus) (L/R) 

Historia Danica Literatuur: Gesta Danorum = Historia Danica (door Saxo 
Grammaticus) (L/R-Germ.) 

Saxo Literatuur: Gesta Danorum = Historia Danica (door Saxo 
Grammaticus) (L/R-Germ.) 

drie nymfen bij Saxo Literatuur: Gesta Danorum: verhaal van Fridlewus (L/R-Germ.) 

Hkr. Literatuur: Heimskringla (door Snorri Sturluson), uitgave AD 1900 
in 4 delen door Finnur Jónsson (Hkr.) (Germ.) 

Ynglinga saga Literatuur: Heimskringla: Ynglinga saga (Germ.) 

Hesychii Alexandrini Literatuur: Hesychii Alexandrini lexicon (Gr.) 

Historia gentis Literatuur: Historia gentis Langobardorum (door Paulus Diaconus) 
(L/R) 

Historia Norvegiæ Literatuur: Historia Norvegiæ (anon., tekst ca 1220) (L/R) 

TMT Literatuur: Merseburger toverspreuk, Tweede (TMT) (Germ.) 

Origo gentis Langobardorum Literatuur: Origo gentis Langobardorum (L/R) 

Rímurpoëzie Literatuur: Rímurpoëzie (Germ.) 
þorgeirs rímur stjakarhöfða Literatuur: Rímurpoëzie: þorgeirs rímur stjakarhöfða (Germ.) 

saga Literatuur: saga (sagaliteratuur) (alg.) (Germ.) 

Bósa saga Literatuur: saga: Bósa saga (Germ.) 

Dropl. Literatuur: saga: Droplaugarsona saga (Dropl.) (Germ.) 

Egs. Literatuur: saga: Egils saga Skallagrímssonar (Egs.) (Germ.) 

Eyrb. Literatuur: saga: Eyrbyggja saga (Eyrb.) (Germ.) 

Fær. Literatuur: saga: Færeyinga saga (Fær.) (Germ.) 

Friðþj. Literatuur: saga: Friðþjófs saga ins frœkna (Friðþj.) (Germ.) 
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Gautr. (sage van Starkaðr) Literatuur: saga: Gautreks saga: sage van Starkaðr (Germ.) 

Gísl. Literatuur: saga: Gísli saga Súrssonar (Gísl.) (Germ.) 

Gyðinga saga Literatuur: saga: Gyðinga saga (Germ.) 

Hálf. Literatuur: saga: Hálfs saga ok Hálfsrekka (Hálf.) (Germ.) 

Harð. Literatuur: saga: Harðar saga Grímkelssonar = Harðar saga ok 
Hólmverja (Harð.) (Germ.) 

Sörla þáttr Literatuur: saga: Heðins saga ok Högna = Sörla þáttr = sage van de 
Hjaðningavíg (Germ.) 

Herv. Literatuur: saga: Hervarar saga ok Heiðreks (Herv.) (Germ.) 

Hrafnk. Literatuur: saga: Hrafnkels saga Freysgoða (Hrafnk.) (Germ.) 

Jóm. Literatuur: saga: Jómsvíkinga saga (Jóm.) (Germ.) 

Nj. Literatuur: saga: Njáls saga (Germ.) 

þiðranda þáttr ok þorhalls Literatuur: saga: þiðranda þáttr ok þorhalls = þiðranda þáttr Síðu-
Hallssonar (Germ.) 

Karl. Literatuur: saga: þorfinns saga karlsefnis (Karl.) (Germ.) 

Glúm. Literatuur: saga: Víga-Glúms saga (Glúm.) (Germ.) 

Völs. Literatuur: saga: Völsunga saga (Völs.) (Germ.) 
R.F.P. de Beaufort & Herma M. van den Literatuur: secundaire ~: De Betuwe ( door R.F.P. de Beaufort & 

Herma M. van den Berg, 1968) 

De Vries, ‘Die geistige Welt der Literatuur: secundaire ~: Die geistige Welt der Germanen (door De 
Vries) 

Bent Jørgensen, ‘Køge-Roskilde-områdets 
stednavne’, in: Årbog 2009 H samfund 
alm. bind 2 

Literatuur: secundaire ~: Køge-Roskilde-områdets stednavne (in: 
Årbog 2009 H samfund alm. bind 2) (door Bent Jørgensen) 

H. Zimmer, ‘Māyā, Der indische Mythos’ Literatuur: secundaire ~: Māyā, Der indische Mythos (door H. 
Zimmer) 

A.B. Cook, 1925 Literatuur: secundaire ~: Zeus. A study in ancient religion, vol. 2 
(door A.B. Cook) 

skaldenpoëzie Literatuur: skaldenpoëzie (verzamelterm) (Germ.) 

Haustlöng Literatuur: skaldenpoëzie: Haustlöng (door þjóðólfr ór Hvini) 
(Germ.) 

Húsdrápa Literatuur: skaldenpoëzie: Húsdrápa (door Úlfr Uggason) (Germ.) 

Hjalti Skeggjason (Kviðlingr Literatuur: skaldenpoëzie: Kviðlingr (door Hjalti Skeggjason) 
(Germ.) 

Geïmproviseerde strofe door Eyvindr Literatuur: skaldenpoëzie: Lausavísa (door Eyvindr skáldaspillir) 
(Germ.) 

Lausavísa door Skúli þorsteinsson Literatuur: skaldenpoëzie: Lausavísa (door Skúli þorsteinsson) 
(Germ.) 

klassieke literatuur Literatuur: type: klassieke ~ 

Collectarium canonum (door Burchard Literatuur: wet: Collectarium canonum = Libri decretorum = 
Brocardus (door Burchard von Worms) (L/R) 

Hirðskrá Literatuur: wet: Hirðskrá (Germ.) 

lot van mensen en goden Lot: goden, ~ der 

lot van een kind Lot: kinderen, ~ der 

toekomst van zijn zoon Lot: kinderen, ~ der 

bepalen het lot van een kind Lot: lotsbepaler (bepaler van het noodlot) 

bepalers van het lot Lot: lotsbepaler (bepaler van het noodlot) 

noodlot bepalende Lot: lotsbepaler (bepaler van het noodlot) 

loten Lot: lotsvoorwerp: lotstokje 

lot van mensen en goden Lot: mensen, ~ der 

noodlot Lot: noodlot (noodlotsmacht) 

noodlotsmacht Lot: noodlot (noodlotsmacht) 

germ. aud- Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt, 

wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, *aud-, auðinn, auðna, 

ōdan, eaden, sköp, urlag, aldargilagu, ørlög, reginogiscapu 

(Germ.) 

oe. eaden Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt, 

wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, *aud-, auðinn, auðna, 
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ōdan, eaden, sköp, urlag, aldargilagu, ørlög, reginogiscapu 

(Germ.) 

os. ōdan Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt, 

wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, *aud-, auðinn, auðna, 

ōdan, eaden, sköp, urlag, aldargilagu, ørlög, reginogiscapu 

(Germ.) 
goden, om het lot van de Lot: wereld, ~ der 

 maan [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Maan 

maan) Maan 

maan. Maan 

maan, Maan 

maan; Maan 

maangod Maan 

maanjaren Maan 

gestalten van de maan Maan: maanfase (maangestalte) 

donkere maan Maan: maanfase: nieuwemaan (donkere ~) 

heldere maan Maan: maanfase: vollemaan (heldere ~) 

poppetjes in de maan Maan: maanvlek (poppetje(s) in de ~) 

Máni Maan: term: máni (Germ.) 

almachtig Macht en kracht: almacht 

Allmátki Macht en kracht: almacht: term: almáttigr (adj.) (Germ.) 

alversterkenden Macht en kracht: aspect: versterking 
daadkracht Macht en kracht: daadkracht (krachtdadigheid) 

macht raakt van demonische wezens Macht en kracht: demonen, macht der 

machten des doods Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad), macht 
van de 

de dood in de winter: Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad), macht 
van de 

geneeskrachtig Macht en kracht: genezende kracht (heilzaam) 

kracht, sterkte Macht en kracht: kracht (sterk) (alg.) 

afl, oe. afol Macht en kracht: kracht: term: afl, afol (Germ.) 

kracht van de wasdom Macht en kracht: leven der aarde, kracht van het verrijzende 
(planten- en dierenwereld) 

vruchtbaarheidsmacht Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van 

Vrouwelijke vruchtbaarheidsmachten Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van; 
vrouwelijk 

functie van schenkende Macht en kracht: levenbevestigende en –gevende kracht (macht) 

levenskracht Macht en kracht: levenskracht 

fairhwus ‘levenskracht’ Macht en kracht: levenskracht: term: fairhwus (Germ.) 
appel heeft wonderbaarlijke krachten Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: appel 

de macht raakt van demonische wezens Macht en kracht: object: godin der vruchtbaarheid, macht over de 

van een kind de toekomst te voorspellen Macht en kracht: voorspellende kracht (mantische kracht) 

zelfstandige machten Macht en kracht: zelfstandige macht (autonomie) 

betovert Magie en mantiek: magie 

seiðr Magie en mantiek: magie: term: seiðr (Germ.) 

wonderbaarlijke Magie en mantiek: magische handeling: wonderdoening (wonder, 
wonderlijk) 

toekomst te voorspellen Magie en mantiek: mantiek 

toekomst van zijn zoon weten Magie en mantiek: mantiek 

voorspellende Magie en mantiek: mantiek 

voorziet Magie en mantiek: mantiek 

lotsorakel Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling: gooien van het lot (lotsorakel) 

seiðr Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van zang en trance: 
term: seiðr (Germ.) 

mens Mens 

vicani Mens: inwoner: dorpeling: term: vicanus (L/R) 
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stam [+ spatie] Mens: volk (stam) 

stam. Mens: volk (stam) 

stammen, Mens: volk (stam) 

stammen. Mens: volk (stam) 

stammen; Mens: volk (stam) 

stammen of Mens: volk (stam) 

stamland Mens: volk (stam) 

stamgodin Mens: volk (stam) 

volk Mens: volk (stam) 

bevolking Mens: volk (stam) 

germ. leudh- (of leudi) Mens: volk: term: leudi* (leudh-) (Germ.) 

wapendans Muziek en dans: dans, wapen- 

mythe Mythe 

mythe van de boom des levens, waarin Mythe: Adam, Eva en de Slang (Isr.) 

mythe van Baldr Mythe: Baldr (SnE, Poëzie-Edda , Saxo) (Germ.) 

Baldr-mythe Mythe: Baldr (SnE, Poëzie-Edda , Saxo) (Germ.) 

mythe van Baldr (episode Hermóðrs Mythe: Baldr: ep. 3: Hermóðrs hellevaart (Germ.) 

mythe van Bil en Hjúki Mythe: Bil en Hjúki (SnE) (sage) (Germ.) 

Langobardische oorsprongssage Mythe: De oorsprong van de Langobarden (sage) (Germ.) 

Oorsprongssage van de Langobarden Mythe: De oorsprong van de Langobarden (sage) (Germ.) 

Frea laat Wodan door een list de Mythe: De oorsprong van de Langobarden: Frea’s list (Germ.) 

mythe van Ragnarök Mythe: De Ragnarök (Germ.) 

van de strijd tussen Heimdallr en Loki Mythe: De strijd tussen Heimdallr en Loki (Húsdrápa en SnE) 
(Germ.) 

mythe van Freyja’s zoektocht naar Óðr Mythe: Freyja’s zoektocht naar Óðr (SnE) (Germ.) 

mythe van Freyr en Gerðr Mythe: Freyr en Gerðr (Germ.) 

mythe van Gefjon Mythe: Gefjon (Hkr.) (Germ.) 

Harlungensage Mythe: Harlungen (sage) (Germ.) 

heldendaden, waarin hij de appels der Mythe: Herakles’ twaalf werken: Herakles’ diefstal van de appels 
der Hesperiden (Gr.) 

over de bruiloft van de zonnemaagd Mythe: Het huwelijk van de zonnemaagd (gepostuleerd) (Germ.) 

Iðunn zou met de moordenaar van haar Mythe: Iðunns paring met de moordenaar van haar broer (Ls.) 
(Germ.) 

mythe van Osiris Mythe: Isis en Osiris (Eg.) 

Iðunn-mythe Mythe: Loki en þjazi: de roof van Iðunn en haar appels (SnE) 
(Germ.) 

mythe van Iðunn Mythe: Loki en þjazi: de roof van Iðunn en haar appels (SnE) 

(Germ.) 
Loki en þjazi, waarin Iðunn en haar Mythe: Loki en þjazi: de roof van Iðunn en haar appels (SnE) 

(Germ.) 

Loki en þjazi (episode: Skaði’s Mythe: Loki en þjazi: Skaði’s verzoening (SnE) (Germ.) 

Loki en þjazi, episode van Skaði’s Mythe: Loki en þjazi: Skaði’s verzoening (SnE) (Germ.) 

mythe van Loki’s boeiing Mythe: Loki’s boeiing (Ls., SnE) (Germ.) 

Skaði en Loki hebben seksuele Mythe: Loki’s paring met Skaði (Ls.) (Germ.) 

mythe van Njörðr en Skaði Mythe: Njörðr en Skaði (Germ.) 

mythe van Odin en Mithotyn Mythe: Odin en Mithotyn (Germ.) 

van Odin en zijn broeders Vili en Vé Mythe: Odin en zijn broeders Vili en Vé (Germ.) 

mythe van Odins huwelijk met Skaði Mythe: Odins huwelijk met Skaði (Hkr.) (Germ.) 

mythe van Odins verleiding van Rinda Mythe: Odins verleiding van Rinda (Saxo) (Germ.) 

mythe van Thor en de bok Mythe: Thors slachting van Hymir: ep. 2 en 7: Thor en de bok 
(tweede raamvertelling) (Germ.) 

Fensalir Mythische woning: naam: ‘Fensalir’, de ~ van Frigg (Germ.) 

Nóatún Mythische woning: naam: ‘Nóatún’, de ~ van Njörðr (Germ.) 

Søkkvabekkr Mythische woning: naam: ‘Søkkvabekkr’, de ~ van Sága (Germ.) 

þrúðheimr Mythische woning: naam: ‘þrúðheimr’ = ‘þrymheimr’ = 
‘þrumheimr’, de ~ van Skaði (Germ.) 

þrumheimr Mythische woning: naam: ‘þrúðheimr’ = ‘þrymheimr’ = 
‘þrumheimr’, de ~ van Skaði (Germ.) 
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þrymheimr Mythische woning: naam: ‘þrúðheimr’ = ‘þrymheimr’ = 
‘þrumheimr’, de ~ van Skaði (Germ.) 

Vestrsölum Mythische woning: naam: ‘Vestrsalir’, de ~ van Rindr (Germ.) 

mythologie Mythologie 
mythologische Mythologie 

Deze mythen berusten op de voorstelling Mythologie: Freyja, ~ van (Germ.) 

Iðunn-mythologie Mythologie: Iðunn, ~ van (Germ.) 

Loki-mythologie Mythologie: Loki, ~ van (Germ.) 

religieuze en mythologische motieven Mythologie: motief, mythologisch (mythologem) 

Skaði-mythen Mythologie: Skaði, ~ van (Germ.) 

Oorsprongssage Mythologie: type: etnogonische ~ (stamsage) 

mythen over de mannelijke goden Mythologie: type: hogere ~ (behorend tot het ‘officiële’ geloof of 
dichterlijke fantasie) 

oorsprongssage Mythologie: type: oorsprongs~ (oertijd~) 

verbeelding van een landbouwrite Mythologie: wetenschap: mythologisering 

aardbevingen Natuurverschijnsel: beving, aard- 

hagelstorm Natuurverschijnsel: hagel 

warm zijn Natuurverschijnsel: hitte (warmte, gloeien) 

tepēre Natuurverschijnsel: hitte: term: tepēre (vb.) (L/R) 

hagelstorm Natuurverschijnsel: wind (storm) 

stormen Natuurverschijnsel: wind (storm) 

noordenwind Natuurverschijnsel: wind, noorden- 

offercultus Offer 

offerriten Offer 

Dísablót Offer: ~ aan de disen: term: dísablót (Germ.) 

dominae nocturnae, die ’s nachts het Offer: ~ aan de godinnen: ‘Dominae nocturnae’ (Germ.) 

aan Freyja te offeren Offer: ~ aan Freyja (Germ.) 

Freyr, lange tijd zijn fulltrúi, een os Offer: ~ aan Freyr (Germ.) 

Freyr, vin sínum, de helft van zijn hengst Offer: ~ aan Freyr (Germ.) 

zijn zoon Erlingr aan þorgerðr hölgabrúðr Offer: ~ aan þorgerðr hölgabrúðr (Germ.) 

Offerhandeling Offer: asp.: offerhandeling (alg. en div.) 

begiet de hörgr met offerbloed Offer: asp.: offerhandeling: besprenkeling ((of begieting) van 
godenbeelden, tempelwanden en deelnemers) met bloed of water 
ed. 

Freyr, vin sínum, de helft van zijn hengst Offer: obj.: dierenoffer: paardenoffer 

Freyr, lange tijd zijn fulltrúi, een os Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: ossenoffer 

begiet de hörgr met offerbloed Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: bloedoffer 

mensenoffers Offer: obj.: mensenoffer 

‘offert’, d.w.z. ‘wijdt’, zijn zoon Erlingr Offer: obj.: mensenoffer: eigen kind 

van een tafel voor de drie Parcen Offer: obj.: spijsoffer 

eten en drinken (dus een offer) Offer: obj.: spijsoffer 

neihhan Offer: term: neihhan (Germ.) 

begiet de hörgr met offerbloed Offer: wijze: plengoffer (plengen) 

*abol- Overige IE termen: abol-* 

IE *bhares- Overige IE termen: bhares-* 

IE wortel *dhēi- ‘zuigen, zogen’ Overige IE termen: dhēi-* 

IE *sqat-: *qat Overige IE termen: kat-* 

IE *kluto- ‘beroemd’ Overige IE termen: kluto-* 

Matergabia Overige IE termen: Matergabia 

Polengabia Overige IE termen: Polengabia 

lit. skasti ‘springen, huppelen’ Overige IE termen: skasti 

paard Paard 

Gná, de bode van Frigg, die op haar Paard: Gná, ~ van (Germ.) 

hengst Paard: hengst 

zaal Paleis: zaal (hal, koningshof, godenhal) 

Søkkvabekkr Paleis: zaal: term: bekkr, Søkkva- (‘de in de diepte verzonken 
bank (= zaal)’) (woning van Sága) (Germ.) 
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Fensalir Paleis: zaal: term: salir, Fen- (‘zaal in de diepte van de zee’) 
(woning van Frigg) (Germ.) 

Vestrsölum Paleis: zaal: term: salir, Vestr- (‘westelijke zaal’) (woning van 
Rindr) (Germ.) 

offerpriester Priester: functie: offerpriester 

Bisschop Priester: term: bisschop (Chr.) (rel. leider) 

aartsbisschop Priester: term: bisschop, aarts-  (Chr.) (rel. leider) 

goði Priester: term: gotinc, *goto, gudja, goði, gudija, kuþa (‘aan god 
toebehorende’) (Germ.) 

denken Psychologie: gedachte (denken) 

emotionele Psychologie: gevoel 

gevoelens Psychologie: gevoel 

houding van het Christendom t.a.v. het Psychologie: houding t.o.v. andere godsdiensten 

houding van de Germanen t.o.v. hun Psychologie: houding t.o.v. de goden 

verstandige Psychologie: intelligentie (verstand) 

rationele Psychologie: rationaliteit (verstand, rede) 

spanningen Psychologie: spanning 

fantasie Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk, verzinsel) 

bedacht Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk, verzinsel) 

vergeten Psychologie: vergeten 

bos in Reis: binnengaan 

hellevaart Reis: hel, ~ naar de (hellevaart, dodenvaart) 

naar de onderwereld verhuist Reis: hel, ~ naar de (hellevaart, dodenvaart) 

waden Reis: oversteken (te voet, te paard) (doorwaden, doortrekken) 

wadan Reis: oversteken: term: wadan (Germ.) 

rijdt Reis: rijden (berijden, rit) 

teruggetreden Reis: terugtrekken (zich -) (bijv. in het woud)  

terugtrekt Reis: terugtrekken (zich -) (bijv. in het woud)  

scheepvaart Reis: varen 

verhuist Reis: verhuizen (van woning veranderen) 

verlaten Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten, weggaan) 

weggetrokken Reis: vertrekken (achterlaten, verlaten, weggaan) 

volgen ze Reis: volgen 

zendt Gefjon weg Reis: wegzenden 

 zoek [voorafgegaan door een spatie] Reis: zoektocht (queeste) 

zwerft Reis: zwerven (zwerver) 

godsdienst Religie 

religie Religie 

Chr. Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen 

christelijk Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen 

Christendom Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen 

geloof Religie: geloof (geloven) 

geloven Religie: geloof (geloven) 

geloof in de dominae nocturnae Religie: geloof in de dominae nocturnae 

geloof in de drie Parcen Religie: geloof in de Parcen of noodlotsmachten 

geloof m.b.t. mannelijke en vrouwelijke Religie: geloof, gods- (goden-) 

godengeloof Religie: geloof, gods- (goden-) 

Germaanse godsdienst Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

oorsprong van de Germaanse Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

Germaanse religie Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

monotheïsme in de Germaanse Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

heidendom Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

heidens Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

religie van alle Keltische stammen Religie: Keltische ~ (Kelt.) 

religieuze vorm Religie: type (vorm, soort) 

kiezen voor Odin of Thor Religie: type: henotheïsme (verering van één god zonder 
ontkenning van andere goden) 
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vereerden hun eigen god Religie: type: henotheïsme (verering van één god zonder 
ontkenning van andere goden) 

vereert uitsluitend Thor Religie: type: henotheïsme (verering van één god zonder 
ontkenning van andere goden) 

wijdt zich aan de dienst van Freyr Religie: type: henotheïsme (verering van één god zonder 
ontkenning van andere goden) 

wijdt zich geheel aan Odin Religie: type: henotheïsme (verering van één god zonder 
ontkenning van andere goden) 

wijdt zijn zoon Oddr aan Thor Religie: type: henotheïsme (verering van één god zonder 
ontkenning van andere goden) 

henotheïsme Religie: type: henotheïsme (verering van één god zonder 
ontkenning van andere goden) 

monotheïsme Religie: type: monotheïsme 

polytheïsme Religie: type: polytheïsme 

sjamanisme Religie: type: sjamanisme 

geloof van het volk Religie: type: volksgeloof 

elite; het geloof van Religie: type: volksgeloof 

volksgeloof Religie: type: volksgeloof 

heilige Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal) 

omdat hij de heiligheid van Religieus fenomeen: heiligheid van plaats (tempel, ding, offer, 
graf) 

gewijd Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding, 
consecratie) 

wijding Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging (inzegening, wijding, 
consecratie) 

aan wie hij de landnám wijdt Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van de landnám 
aan Thor (Germ.) 

‘wijdt’, zijn zoon Erlingr aan þorgerðr Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van een persoon 
of dier aan een god 

mystieke Religieus fenomeen: mystiek 

hörgar Religieus voorwerp: altaar: term: hörgr (Germ.) 

hörgr Religieus voorwerp: altaar: term: hörgr (Germ.) 

amulet Religieus voorwerp: amulet 

Brísings gjörð Religieus voorwerp: amulet: ‘Brísings gjörð’ (Germ.) 

Singasteinn Religieus voorwerp: amulet: ‘Singasteinn’ (Germ.) 

riten Rite 

rituele Rite 

huiscultus Rite: huisritueel (private cultus) 

initiatiegebruiken Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding) 

zegen ons tot man en vrouw Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: inzegening van 
het huwelijk 

bruiloft Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: term: bruiloft 
(e. var.) (Germ.) 

cultushandelingen Rite: rituele handeling (cultushandeling, religieuze handeling) 

(alg. en div.) 

offermaal Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal 

daps Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: daps (L/R) 

tafn Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: tafn 
(Germ.) 

vruchtbaarheidsriten Rite: vruchtbaarheidsrite 

landbouwrite Rite: vruchtbaarheidsrite: landbouwrite (vegetatierite) 

landbouwrite, waarin de ploeg en Rite: vruchtbaarheidsrite: landbouwrite: ploegrite (aanbinden v.d. 
ploeg) 

een os. Rund: stier: os 

Mātā’s of Ambā’s Sansk. termen: Ambā of Mātā 

dampatnī Sansk. termen: dampatnī 

dhiṣaṇā’s Sansk. termen: dhiṣaṇā 

Als drietal zijn ze met Rudra verbonden Sansk. termen: Tryambaka 
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zijn werk Schepping 

krijgt ze bij een reus vier zonen Schepping: voortbrengen (produceren, vervaardigen, zich 
voortplanten) 

seksualiteit Seksualiteit 

geslacht Seksualiteit: geslachtelijkheid (kunne, sekse) 

hermafroditische Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-(hermafroditisme) 

tweegeslachtelijkheid Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-(hermafroditisme) 

paring Seksualiteit: geslachtsdaad 

seksuele gemeenschap Seksualiteit: geslachtsdaad 

echtbreuk Seksualiteit: promiscuïteit (overspel, echtbreuk, overspelige, 
ontrouw) 

promiscu Seksualiteit: promiscuïteit (overspel, echtbreuk, overspelige, 
ontrouw) 

ontrouw Seksualiteit: promiscuïteit (overspel, echtbreuk, overspelige, 
ontrouw) 

overspel Seksualiteit: promiscuïteit (overspel, echtbreuk, overspelige, 
ontrouw) 

zinnelijke karakter Seksualiteit: sensualiteit, zinnelijkheid, erotiek 

bevruchtende Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

bevruchting Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

juweel Sieraad 

sieraad Sieraad 

halssieraad Sieraad: ketting, hals- (halssnoer) 

Brísingamen Sieraad: ketting, hals-: ‘Brísingamen’ (Germ.) 

Brosinga mene Sieraad: ketting, hals-: ‘Brosinga mene’ (Germ.) 

halsketting van edelstenen Sieraad: ketting, hals-: edelstenenketting 

sörva Sieraad: ketting, hals-: edelstenenketting: term: sörvi (Germ.) 

Brísingamen (‘juweel van Brísingr’) Sieraad: ketting, hals-: term: men (Germ.) 

‘die zich verheugt over het halssieraad’ Sieraad: ketting, hals-: term: men (Germ.) 

parels Sieraad: parel 

 ring [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Sieraad: ring 

halsband Sieraad: ring, hals- (halsband) 

Gersimi Sieraad: term: gersimi (Germ.) 

‘sieraad, edelsteen’ Sieraad: term: hnoss (Germ.) 

Hnoss (‘de kostbare’) Sieraad: term: hnoss (Germ.) 

slang Slang 

Slang Eva Slang: aarde, ~ der: orakelslang: Genesis-slang (Isr.) 

isolement Sociologie: afzondering (geïsoleerdheid) 

koningsgevolgen Sociologie: gemeenschap van het gevolg (metgezellen, dienaren, 
koningsgevolg) 

leger Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia) 

berserker Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Berserkir’ (Germ.) 

Jómsvíkingar Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Jómsvíkingar’ (Germ.) 

Coh. II Tungrorum Sociologie: gemeenschap, militaire: Romeins leger(onderdeel) 
(L/R) 

Legio III Cyrenaica Sociologie: gemeenschap, militaire: Romeins leger(onderdeel) 
(L/R) 

Ala Vocontiorum Sociologie: gemeenschap, militaire: Romeins leger(onderdeel) 
(L/R) 

Legio I Minervia Sociologie: gemeenschap, militaire: Romeins leger(onderdeel) 
(L/R) 

Coh. I Tungrorum Sociologie: gemeenschap, militaire: Romeins leger(onderdeel) 
(L/R) 

*haria- Sociologie: gemeenschap, militaire: term: harja* (Germ.) 

oergemeenschap Sociologie: gemeenschap, oer- 

sociaal Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal) 

Sváss ‘dierbaar’ geeft een verhouding Sociologie: relatie tussen goden en mensen 
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vriendschapsverhouding tussen God en Sociologie: relatie tussen goden en mensen 

liefdesavonturen Sociologie: relatie, seksuele 

verhouding van trouw en vriendschap Sociologie: relatie, vriendschaps- 

vriendschapsverhouding Sociologie: relatie, vriendschaps- 

landdísarsteinar Steen: heilige opgerichte ~: term: landdísarsteinn (Germ.) 

altaarstenen Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen (altaarsteen, votiefsteen, 
met inscriptie) 

altaarsteen Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen (altaarsteen, votiefsteen, 
met inscriptie) 

opgericht Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen (altaarsteen, votiefsteen, 
met inscriptie) 

votiefstenen Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen (altaarsteen, votiefsteen, 
met inscriptie) 

wijsteen Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen (altaarsteen, votiefsteen, 
met inscriptie) 

wijstenen Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen (altaarsteen, votiefsteen, 
met inscriptie) 

wijsteen uit Xanten (CIL 13, 8606) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Alateivia uit Xanten (CIL 
13, 8606) (Germ.) 

wijsteen uit Westkapelle (Walcheren) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Burorina uit Westkapelle 
(CIL 13, 8775 = R. 2677) (Germ.) 

wijsteen uit Gleuel (bij Keulen) AD 201 Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Ahueccanae uit 
Gleuel (CIL 13, 8161) (Germ.) 

Deabus Alaisiagis Baudihilliae et Friagabi Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Alaisiagae uit 
Housesteads (muur van Hadrianus) (RIB 1576) (Eng.) 

Annaneptiae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Annaneptiae 
uit Wissen (CIL 13, 8629) (Germ.) 

Aumenahenae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Aumenahenae  
uit Keulen (CIL 13, 12054 en 8215) (Germ.) 

Matres Frisiavae paternae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Frisiavae 
paternae uit Xanten (CIL 13, 8633) (Germ.) 

Matres Gallaicae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Gallaicae uit 
Coruna del Conde (Spanje) (Kelt.) 

Matrib. Parc. Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Parcae uit 
Engeland (CIL 7, 927) (Kelt.) 

Matres Suebae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Suebae uit 
Keulen (CIL 13, 8224) (Germ.) 

Matres Treverae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Treverae uit 
Castra Vetera (CIL 13, 8634) (Germ.) 

matribus suis. Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres uit Andernach 
(CIL 13, 7681) (Germ.) 

Vapthiae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Vapthiae (CIL 
13, 8841) (Germ.) 

Campestres Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres-Campestres 
uit Engeland (CIL 7, 510, 1084) (L/R-Kelt.) 

Matribus paternis et maternis meisque Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres-Suleviae uit 
Rome (CIL 6, 31161) (Germ.) 

matribus Sulevis Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres-Suleviae uit 
Rome (CIL 6, 31140 e.v.) (Germ.) 

Afliae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Afliae uit 
Keulen (CIL 13, 8211) (Germ.) 

Aflims Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Aflims uit 
Keulen (CIL 13, 8157) (Germ.) 

Mat. (Af(ricanis) Ita(licis) Ga(llicis) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Africanis 
Italicis Gallicis uit Eboracum (Engeland) (CIL 7, 238) 

Alaferhuiae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Alaferhuiae 
uit Altdorf (CIL, 13, 12012) (Kelt.) 
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Alagabiae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Alagabiae 
(CIL 13, 8529) (Germ.) 

Alatervae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Alatervae 
(CIL 7, 1084; RIB 2135) (Germ.) 

Albiahenae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Albiahenae 
(CIL 13, 7933-6) (Germ.) 

Arvagastae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Arvagastae 
uit Müddersheim (CIL 13, 7855) (Germ.) 

Audrinehae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Audrinehae 
uit Keulen (Germ.) 

Aufaniae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Aufaniae 
uit diverse plaatsen (Germ.) 

Axsinginehae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae 
Axsinginehae uit Keulen (CIL 13, 8216) (Germ.) 

Gabiae: Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Gabiae 
(diverse plaatsen) (Germ.) 

Gavadiae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Gavadiae 
uit Jülich en Mönchengladbach (Germ.) 

Gesahenae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Gesahenae 
uit Bettenhoven (CIL 13, 7895) (Germ.) 

Hamavehae bij Jülich Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Hamavehae 
uit Jülich (CIL 13, 7864) (Germ.) 

Iunonibus Gabiabus Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Iunones-
Gabiae uit Keulen (CIL 13, 8192) (Germ.) 

Iunonibus sive Gabiabus (…) domesticae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Iunones-
Gabiae (CIL 13, 8612) (Germ.) 

Julineihiae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Julineihiae 
(CIL 13, 7882) (Germ.) 

Mahlinehae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Mahlinehae 
uit Keulen (CIL 13, 8221) (Germ.) 

Nersihenae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Nersihenae 
(CIL 13, 7883) (Germ.) 

Ollogabiae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Ollogabiae 
uit Mainz (CIL 13, 6751) (Kelt.) 

Saitchamiae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae 
Saitchamiae uit Hoven (CIL 13, 7915 en 7916) (Germ.) 

Saitchamimi(s) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae 
Saitchamiae uit Hoven (CIL 13, 7915 en 7916) (Germ.) 

Matronis sacrum. Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae uit Pallanza 
(CIL 5, 6641) (Germ.) 

Vacallinehae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae 
Vacallinehae (Germ.) 

Vatuims Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Vatviae uit 
div. plaatsen (CIL 13, 7861a, 7883, 7892, resp. 7883-4, 7891, 
7893) (Germ.) 

Vatviae of Vatvims Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Vatviae uit 
div. plaatsen (CIL 13, 7861a, 7883, 7892, resp. 7883-4, 7891, 
7893) (Germ.) 

Matronis Iunonibus Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae-Iunones uit 
div. plaatsen (Noord-Italië) (CIL 5, 3237, 5249, 5450) (Kelt.) 

Sulevis of Sulevis deabus Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Suleviae uit diverse 
plaatsen aan de Neder-Rijn (Germ.) 

wijsteen uit Lanchester (bij Durham) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Garmangabi(s) uit 
Lanchester (RIB 1074 = Eph. ep. IX, 1135) (Germ.) 

wijsteen uit Keulen AD 187 (CIL 13, 8185 Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hariasa uit Keulen (CIL 
13, 8185; alleen kopie) (Germ.) 

wijsteen uit Birrens (bij de muur van Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Harimella uit Birrens 
(CIL 7, 1065) (Germ.) 
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wijsteen uit Geldern (Duitsland) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hercules (2) Magusanus 
en de godin Haeva uit Malburg of Malburgen (Ne.) of Elten of 
Geldern (Du.) (CIL 13, 8705) (Germ) 

Uit Beetgum (Friesland) (CIL 13, 8830) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hludana uit Beetgum 
(Friesland) (CIL 13, 8830) (Germ.) 

Uit Birten (bij Xanten) (CIL 13, 8611) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hludana uit Birten (bij 
Xanten) (CIL 13, 8611) (Germ.) 

Uit Holdoorn (bij Nijmegen) AD 197 Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hludana uit Holdoorn 
(bij Nijmegen) (CIL 13, 8723) (Germ.) 

Uit Iversheim (bij Münstereifel) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hludana uit Iversheim 
(bij Münstereifel) (CIL 13, 7944) (Germ.) 

Uit Monterberg (bij Kalkar) (CIL 13, 8661) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Hludana uit Monterberg 
(bij Kalkar) (CIL 13, 8661) (Germ.) 

Idiangabiae Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Idban(s Gabiae) uit 
Bonsdorf (Piers) (CIL 13, 7867) (Germ.) 

Deo Marti et duabus Alaisiagis Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mars (2) Thingsus uit 
Housesteads (muur van Hadrianus) (RIB 1594 = Eph. ep. 7, 1041) 
(Eng.) 

Deo Marti Thincso et duabus Alaesiagis Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Mars (2) Thingsus uit 
Housesteads (muur van Hadrianus) (RIB 1593 = Dessau 4760 = Riese 
2460) (Eng.) 

altaarstenen gevonden, die Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Nehalennia uit Domburg 
en Deutz (Germ.) (alg.) 

Op drie stenen Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Nehalennia uit Domburg 
en Deutz (Germ.) (alg.) 

ob merces recte conservatas (9 B) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Nehalennia uit Domburg 
(9 B) (Germ.) 

ob meliores actus (3 C) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Nehalennia uit Domburg 
(3 C) (Germ.) 

is gewijd aan de Dea Ricagambeda Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Ricagambeda uit Birrens 
(RIB 2107) (Germ.-Kelt.) 

altaarsteen uit Zundert (Noord-Brabant) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Sandraudiga uit Zundert 
(CIL 13, 8774) (Germ.) 

waarin Sunucsal of Sunuxsal voorkomt Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Sunucsal of Sunuxsal uit 
div. plaatsen (CIL 13, 8546, Neuß; 8248, Keulen; 7795, Remagen; 
7912, Embken; andere bij Bonn, Jülich, Zülpich) (Germ.) 

Uit Kalkar (CIL 13, 8662) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Vagdavercustis uit 
Kalkar (CIL 13, 8662) (Germ.) 

Uit Keulen (CIL 13, 12057) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Vagdavercustis uit 
Keulen (CIL 13, 12057) (Germ.) 

Uit Rindern (CIL 13, 8702) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Vagdavercustis uit 
Rindern (CIL 13, 8702) (Germ.) 

Uit Rindern (CIL 13, 8703) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Vagdavercustis uit 
Rindern (CIL 13, 8703) (Germ.) 

Birrens (Engeland) (CIL 7, 1073 = RIB Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Viradecdis uit Birrens 
(Eng.) (CIL 13, 1073 = RIB 2108) (Germ.-Kelt.) 

Mainz (CIL 13, 6761) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Viradecdis uit Mainz (CIL 
13, 6761) (Germ.-Kelt.) 

Trebur (CIL 13, 11944) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Viradecdis uit Trebur 
(CIL 13, 11944) (Germ.-Kelt.) 

Vechten (bij het Fort bij Vechten) Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan Viradecdis uit Vechten 
(CIL 13, 8815) (Germ.-Kelt.) 

aanvallen Strijd en vrede: aanval (overweldiging, overrompeling) 

overval Strijd en vrede: aanval (overweldiging, overrompeling) 

viel het land der Marsen binnen Strijd en vrede: aanval (overweldiging, overrompeling) 

vijand Strijd en vrede: antagonisme 

dreiging Strijd en vrede: bedreiging (dreigen) 

af te wenden Strijd en vrede: beschermen 
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bescherm [uitgebreid zoeken] Strijd en vrede: beschermen 

beschermd Strijd en vrede: beschermen 

beschermen Strijd en vrede: beschermen 

beschermt Strijd en vrede: beschermen 

(en de mensen) koppig stand Strijd en vrede: beschermen  

onderwerpen zich niet Strijd en vrede: beschermen  

verzetten zich Strijd en vrede: beschermen  

bewaking Strijd en vrede: beschermen 

gedrongen Strijd en vrede: drijven 

terugdrijft Strijd en vrede: drijven 

afhankelijk Strijd en vrede: gebondenheid 

geweld Strijd en vrede: geweld 

kolonisatie Strijd en vrede: kolonisatie 

land te gaan zoeken Strijd en vrede: kolonisatie 

landnám Strijd en vrede: kolonisatie: term: landnám (Germ.) 

overwinning Strijd en vrede: overwinning 

zege’ Strijd en vrede: overwinning 

strijd Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

oorlog Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

strijd tussen Heimdallr en Loki Strijd en vrede: strijd tussen goden: Heimdallr en Loki (Germ.) 

In sváso goð staan naast de mensen in Strijd en vrede: strijd tussen mensen en goden enerzijds en 
demonen anderzijds 

zij aan zij tegen de demonen Strijd en vrede: strijd tussen mensen en goden enerzijds en 
demonen anderzijds 

zich in wijsheid te meten met Vafþrúðnir Strijd en vrede: strijd, woorden- 

badwa- Strijd en vrede: strijd: term: badwa-* (Germ.) 

vīhan Strijd en vrede: strijd: term: vīhan* (vb.) (Germ.) 

heldhaftig Strijd en vrede: strijdvaardigheid 

krijgshaftige Strijd en vrede: strijdvaardigheid 

strijdlustige Strijd en vrede: strijdvaardigheid 

Baduhenna betekent ‘de strijdlustige’ Strijd en vrede: strijdvaardigheid: term: baduhenna (subst. adj.) 
(tevens naam van een godin) (Germ.) 

verzoening Strijd en vrede: verzoening 

vrede Strijd en vrede: vrede (alg.) 

vriendschap Strijd en vrede: vriendschap 

symboliseren de Alaisiagae de beide Symboliek: Alaisiagae als (mogelijk) symbool van oorlog en vrede 
(Germ.) 

appel als godenspijs, dus ook als Symboliek: appel als symbool van vruchtbaarheid en leven 

appel als vruchtbaarheidssymbool of Symboliek: appel als symbool van vruchtbaarheid en leven 

attributen Symboliek: attribuut 

attribuut Symboliek: attribuut 

brúðr himins Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘brúðr himins’ (Germ.) 

Glens beðja Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Glens beðja’ (Germ.) 

Grundar sveinn Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Grundar sveinn’ (Germ.) 

it grátfagra goð Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘It grátfagra goð’ (Germ.) 

Jarðar burr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Jarðar burr’ (Germ.) 

landáss Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Landáss’ (Germ.) 

líns Lofn Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Líns Lofn’ (Germ.) 

Mardallar grátr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Mardallar grátr’ (Germ.) 

Mardallar tár Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Mardallar tár’ (Germ.) 

öndurdís Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘öndurdís’ (Germ.) 

öndurgoð Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘öndurgoð’ (Germ.) 

sörva Ilmr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Sörva Ilmr’ (Germ.) 

Svölnis Vár Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Svölnis Vár’ (Germ.) 

Sýr (‘zeug’) Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Sýr’ (Germ.) 

Vanabrúðr Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vanabrúðr’ (Germ.) 

Vanadís Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vanadís’ (Germ.) 
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Vanagoð Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vanagoð’ (Germ.) 

noa-woord Symboliek: beeldspraak: metafoor: noa-woord 

kenningen Symboliek: beeldspraak: metonymia: term: kenning (Germ.) 

weerspiegeling Symboliek: beeldspraak: weerspiegeling (weergave, uitdrukking) 
(fig.) 

schip of roer – godin van de scheepvaart Symboliek: boot [of schip] als symbool van de scheepvaart 

geit is het symbool van het vrouwelijke Symboliek: geit als symbool van het vrouwelijke 

hond             - godin des doods Symboliek: hond als symbool van de dood 

kat symbool voor gepassioneerde paring Symboliek: kat als symbool van wulpsheid 

lijsterbes en de taxusvrucht Symboliek: lijsterbes als symbool van vruchtbaarheid en leven 

Mosselschalen en parels zijn symbolen Symboliek: parel (en mosselschaal) als symbool van de vrouwelijke 
vruchtbaarheid 

personifiëren Symboliek: personificatie als symbool 

personificatie Symboliek: personificatie als symbool 

persoonlijk gedachte Symboliek: personificatie als symbool 

Ullr is de heldere maan, Skaði de Symboliek: personificatie als symbool 

vlaspop als voorstelling van een Symboliek: pop [van vlas, stro] als symbool van de vegetatiegeest 

schip of roer – godin van de scheepvaart Symboliek: roer [of riem] als symbool van de scheepvaart 

symbool van vruchtbaarheid en leven Symboliek: symboliek van de vruchtbaarheid (vegetatie, groei) 

vruchtbaarheidssymbool Symboliek: symboliek van de vruchtbaarheid (vegetatie, groei) 

of symbool van het Symboliek: symboliek van het leven 

symbool van vruchtbaarheid en leven Symboliek: symboliek van het leven 

lijsterbes en de taxusvrucht Symboliek: vrucht [taxus-] als symbool van vruchtbaarheid en 
leven 

vruchten       - godin van de Symboliek: vrucht als symbool van vruchtbaarheid 

zeug is het symbool van de Symboliek: zwijn als symbool van de vruchtbaarheid 

talen Taal 

bericht Taal: bericht (tijding, mare) 

heldensagen Taal: epiek: sage, helden- (heroën-) 

sage Taal: epiek: sage, helden- (heroën-) 

Sprookje Taal: epiek: sprookje 

verhaal Taal: epiek: verhaal (vertelling) 

verhalen Taal: epiek: verhaal (vertelling) 

vertelde Taal: epiek: verhaal (vertelling) 

volksverhaal Taal: epiek: verhaal, volks- (volkssage) 

aangeroepen Taal: gebed (aanroeping, invocatie) 

lijst van 16 Asinnen Taal: lijst, goden- (Germ.) 

Aanduiding Taal: naam (noemen) 

genoemd Taal: naam (noemen) 

heet Taal: naam (noemen) 

geheten Taal: naam (noemen) 

naam Taal: naam (noemen) 

namen Taal: naam (noemen) 

noemt Taal: naam (noemen) 

vernoemd Taal: naam (noemen) 

familienaam Taal: naam, familie- 

Alagaƀjōz Taal: naam, familie-: ‘Alagaƀjōz’ (Germ.) 
met name genoemde godinnen Taal: naam, goden- (theofore persoonsnaam, als zodanig 

genoemd) 

benaming van de vruchtbaarheidsgodin Taal: naam, goden- (theofore persoonsnaam, als zodanig 
genoemd) 

naam van de godin Taal: naam, goden- (theofore persoonsnaam, als zodanig 
genoemd) 

namen van de genoemde godinnen Taal: naam, goden- (theofore persoonsnaam, als zodanig 
genoemd) 

Namen voor de aardgodin Taal: naam, goden- (theofore persoonsnaam, als zodanig 

genoemd) 
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godinnennamen Taal: naam, goden- (theofore persoonsnaam, als zodanig 

genoemd) 
theofore Taal: naam, goden- (theofore persoonsnaam, als zodanig 

genoemd) 

groepsnaam Taal: naam, groeps- 

sterrennamen Taal: naam, hemellichaam- 

eigennaam Taal: naam, persoons- 

bijnamen Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton, appellativum) 

treden daarom onder verschillende Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton, appellativum) 

Bijnaam Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton, appellativum) 

godin die in de cultus ook andere namen Taal: naam, persoons-: bijnaam: cultische naam 

cultische naam Taal: naam, persoons-: bijnaam: cultische naam 

in de officiële cultus de bijnaam Taal: naam, persoons-: bijnaam: cultische naam 

Topografische bijnamen Taal: naam, persoons-: bijnaam: toponymische naam (die verwijst 
naar een plaats) 

plaats van de gekeltiseerde Taal: naam, plaats- (toponiem) 

plaatsnamen Taal: naam, plaats- (toponiem) 
eilandnamen Taal: naam, plaats-: eilandnaam 

-arn of -garn Taal: naam, plaats-: eilandnaam: term: -arn of -garn (Germ.) 

Namen van bergen en hoogten Taal: naam, plaats-: natuurnaam 

Natuurnamen Taal: naam, plaats-: natuurnaam 

–åkr-plaatsnamen Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische - 

Cultusplaats Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische - 

theofore plaatsnamen Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische - 

Topografische cultusplaatsen Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische - 

Freyr- en Ullr-toponiemen Taal: naam, plaats-: theofore- of cultische- 

Härnevi (4x) in Uppland in de nabijheid Taal: naam, plaats-: theofore- of cultische-plaatsnaampaar (die 
dicht bijeen liggen) 

planten- en Taal: naam, planten- 

riviernaam Taal: naam, rivier- 

theriofore bijnaam van Freyja Taal: naam, theriofore (diernaam voor een persoon) 

volksnaam Taal: naam, volks- 

namen van het voorwerp Taal: naam, voorwerps- 

weekdagnaam Taal: naam, weekdag- 

overlevering Taal: overlevering 

raadt hem af Taal: raad(geving, -pleging) 

wijst Thor de weg Taal: raad(geving, -pleging): de weg wijzen 

alliteratie Taal: rijm: alliteratie (stafrijm) 

rímur Taal: rijm: term: ríma: rímur (naam voor bep. epische poëzie) 
(Germ.) 

scheldgesprek Taal: schelden (scheldgesprek) 

spreekt Taal: spraak (spreken) 

toverspreuk Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -) 

abracadabra-formule Taal: spreuk, abracadabra- 
akkerzegen Taal: spreuk, vruchtbaarheids- 

acræ acræ ærnem Taal: spreuk: frase: ‘acræ acræ ærnem’ (Germ.) 
Erce, Erce, Erce eorþan mōdor Taal: spreuk: frase: ‘Erce, Erce, Erce eorþan mōdor (…) hāl wes 

þu, folde, fira mōdor’ (Germ.) 

vígi okkr saman Várar hendi Taal: spreuk: frase: ‘vígi okkr saman Várar hendi’ (Germ.) 
Hirðskrá Taal: tekst: boek: term: skrá, Hirð- (‘rol van het koningsgevolg’) 

(naam v.e. wet) (Germ.) 

inscripties Taal: tekst: inscriptie (tablet, epigrafie) (alg.) 

Wij-inscripties ter ere van de Matres of Taal: tekst: inscriptie, wij- (Germ.) 

lexicon Taal: tekst: woordenboek (lexicon ) 

episode Taal: tekstgedeelte: episode (passage, verhaalelement) 

vertaling Taal: vertaling 

glosse Taal: vertaling: glosse 
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cultische woord Taal: woord, heilig (cultisch) 
rituele en mythologische uitdrukkingen Taal: woord: terminologie 

term Taal: woord: terminologie 

akkerzegen Taal: zegening (met woorden) 

Tijd Tijd 

dag [uitgebreid zoeken] Tijd: dag(indeling) 

 dag [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: dag(indeling) 

dagen Tijd: dag(indeling) 

dag van de huwelijkssluitingen Tijd: dag, bruilofts- (huwelijks-) 

ongeluksdag Tijd: dag, ongeluks- 

weekdag Tijd: dag, week- 

donderdag Tijd: dag, week-: donderdag 

Frīadag Tijd: dag, week-: vrijdag: term: ‘Frīadag’ (Germ.) 

dag van Frīja Tijd: dag, week-: vrijdag: term: ‘Frījadag’ (Germ.) 

dies Veneris Tijd: dag, week-: vrijdag: term: dies Veneris (L/R) 

frīatac Tijd: dag, week-: vrijdag: term: frīatac (Germ.) 

frīgedæg Tijd: dag, week-: vrijdag: term: frīgedæg (Germ.) 

frīgendei Tijd: dag, week-: vrijdag: term: frīgendei (Germ.) 

nl. vrijdag Tijd: dag, week-: vrijdag: term: vrijdag (Germ.) 

Modraniht Tijd: dag: nacht: ‘Modraniht’ (Germ.) 

vetrnóttum Tijd: dag: nacht: term: nætr, vetr- (‘winternachten’) (pl.) (naam 
v.e. jaarperiode) (Germ.) 

Modraniht Tijd: dag: nacht: term: niht, Modra- (‘nacht der Moeders’) 
(cultusnacht bij de Angelen) (Germ.) 

 jaar [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: jaar(indeling) 

maanjaren Tijd: jaar, maan- 

zonnejaren Tijd: jaar, zonne- 

herfst Tijd: jaargetijde: herfst (najaar) 

voorjaar Tijd: jaargetijde: lente (voorjaar) 

winter Tijd: jaargetijde: winter 

Jultijd Tijd: jaarperiode: ‘Jul’ (Germ.) 

vetrnóttum Tijd: jaarperiode: ‘Vetrnætr’ (Germ.) 

rekenden Tijd: kalender (tijdrekening, jaartelling) 

rekenden in maanjaren Tijd: kalender, maan- 

augustus Tijd: maand (mod.): augustus 

februari Tijd: maand (mod.): februari 

oktober Tijd: maand (mod.): oktober 

september Tijd: maand (mod.): september 

periode van verering Tijd: periode van verering 

tijdstip van het cultusfeest Tijd: periode, cultus-: tijdstip: jaarlijks 

tijdstip van het offerfeest (het dísablót) Tijd: periode, cultus-: tijdstip: jaarlijks 

tijdstip van het offerfeest van de dísir Tijd: periode, cultus-: tijdstip: jaarlijks 

negendaags Tijd: periode: negen dagen (negen nachten) 

jonge vorm Tijd: temporaliteit: ouderdom 

 oud [voorafgegaan door een spatie] Tijd: temporaliteit: ouderdom 

Oudste bronnen: Tijd: temporaliteit: ouderdom 

ouder onderzoek Tijd: temporaliteit: ouderdom 

Oud-Engelse Tijd: temporaliteit: ouderdom 

tijdstip Tijd: temporaliteit: tijdstip 

toekomst Tijd: temporaliteit: toekomst 

ala- Totaliteit: compleetheid: term: ala (Germ.) 

leegt, Totaliteit: ledigen (leeg maken) 

voltooiing Totaliteit: voltooien (compleet maken) 

bank Troon: bank 

troon Troon: godentroon 
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voetstuk Troon: sokkel (voetstuk) 

twee Twee 

tegengestelde aspecten Twee: dualisme: oppositioneel paar 

complement Twee: polariteit (tegengesteld en samenwerkend; complementair) 

tweede Twee: tweede 

schaal Vat: schaal (schotel, bekken, kom) 

kruid Vegetatie 

planten Vegetatie 

vegetatie Vegetatie 

geneeskrachtig kruid Vegetatie: geneeskrachtig kruid 

Friggjargras (Orchis marulata) Vegetatie: gevlekte orchidee: term: Friggjargras (Germ.) 

klimop Vegetatie: klimop 

rind [+ spatie] Vegetatie: klimop: term: rind (Germ.) 

gerst Vegetatie: koren: gerst 

barr Vegetatie: koren: gerst: term: barr (Germ.) 

spelt Vegetatie: koren: spelt 

far [+ spatie] Vegetatie: koren: spelt: term: far (L/R) 

IE *bhares- Vegetatie: koren: term: bhares-* (IE) 

‘aar’ Vegetatie: korenaar 

ahs [+ spatie] Vegetatie: korenaar: term: ahs (Germ.) 

Mardöll Vegetatie: plant: scheut: term: döll, mar- (‘zeekruid’) (naam voor 
‘Freyja’) (De Vries) (Germ.) 

geneeskrachtig kruid tegen de ouderdom Vegetatie: toverkruid: levenskruid (verjongingskruid) 

appels bieden na het eten ervan Vegetatie: toverkruid: levenskruid: appels der verjonging of 
gouden appels van Iðunn (Germ.) 

appels der Hesperiden Vegetatie: toverkruid: levenskruid: appels der verjonging of 
gouden appels van de Hesperiden (Gr.) 

Freyrs bode biedt Gerðr de gouden epli Vegetatie: toverkruid: levenskruid: appels der verjonging of 
gouden appels van Freyr (Germ.) 

ellilyf Vegetatie: toverkruid: levenskruid: term: ellilyf (Germ.) 

vlas Vegetatie: vlas (Linum usitatissimum) 

hörr Vegetatie: vlas: term: hörr (Germ.) 

fruit Vegetatie: vrucht 

vrucht Vegetatie: vrucht 

als attributen een hond, vruchten Vegetatie: vrucht van Isis (Eg.-L/R) 

fruit of een fruitmand Vegetatie: vrucht van Nehalennia (Germ.) 

appel Vegetatie: vrucht: appel 

tamme, eetbare appel Vegetatie: vrucht: appel, tamme eetbare 
malum Vegetatie: vrucht: appel, tamme eetbare: term: malum (L/R) 

oneetbare appel Vegetatie: vrucht: appel, wilde oneetbare 

kelt. *aballo- Vegetatie: vrucht: appel: term: aballo-* (Kelt.) 

osl. ablŭko Vegetatie: vrucht: appel: term: ablŭko (Slav.) 

*abol- Vegetatie: vrucht: appel: term: abol-* (IE) 

lets ābols Vegetatie: vrucht: appel: term: ābols (Lets) 

germ. *ap(a)la Vegetatie: vrucht: appel: term: ap(a)la * (Germ.) 

ohd. apful Vegetatie: vrucht: appel: term: apful (Germ.) 

epli Vegetatie: vrucht: appel: term: epli (Germ.) 

lit. óbůlas Vegetatie: vrucht: appel: term: óbůlas (Lit.) 

hafnýra Vegetatie: vrucht: hafnýra (on.) = vettenyrer (no.) = søbønner 
(de.) = lausnar-steinar (ijsl.) (Germ.) 

lijsterbes Vegetatie: vrucht: lijsterbes 

taxusvrucht Vegetatie: vrucht: taxusvrucht 

walnoten Vegetatie: vrucht: walnoot 

valhnotur Vegetatie: vrucht: walnoot: term: valhnot (Germ.) 

bos Vegetatie: woud 

-lundr Vegetatie: woud, heilig: term: lundr (Germ.) 
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zij aan zij tegen de demonen Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

redden Verlossing: type: redding (behoud) 

wereld te redden Verlossing: type: wereldverlossing (-redding, -bevrijding) 

bestaan Verschijning: aanwezigheid 

bestaat een Verschijning: aanwezigheid 

aanwezigheid Verschijning: aanwezigheid 

nēhwa Verschijning: aanwezigheid: term: nēhwa* (Germ.) 

ontbreekt Verschijning: afwezigheid  

ontbreken Verschijning: afwezigheid  

gestalte Verschijning: alg. verschijningsvorm 

manifestatie Verschijning: alg. verschijningsvorm 

verschijning Verschijning: alg. verschijningsvorm 

vorm Verschijning: alg. verschijningsvorm 

eruit heeft gezien Verschijning: alg. verschijningsvorm 

die ze in ossen verandert Verschijning: gedaantewisseling (transformatie) 

nabootsing Verschijning: illusie: imitatie 

verwijzen Verschijning: openbaren: tonen 

verwijst Verschijning: openbaren: tonen 

verschijnt in de altijd groene klimop Verschijning: plantvormige gedaante 

substituut Verschijning: substitutie 

vertegenwoordigd Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

vertegenwoordigt Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

arendgedaante Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante) 

dierengedaante Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante) 

geitengedaante Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante) 

die ze in ossen verandert Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante) 

verdwenen Verschijning: verdwijning (verloren gaan) 

verloren Verschijning: verdwijning (verloren gaan) 

voorbeeld Verschijning: voorbeeld 

werkelijkheid Verschijning: werkelijkheid 

 arend [voorafgegaan door een spatie] Vogel: arend 

goederen Voorwerp (goed, ding, object) 

herfjöturr Voorwerp: band: term: fjöturr, her- (‘legerboei’) (Germ.) 

emmer Voorwerp: emmer 

Sœgr Voorwerp: emmer: ‘Sœgr’ (Germ.) 

geneesmiddelen Voorwerp: geneesmiddel 

Lyfja Voorwerp: geneesmiddel: term: lyf (Germ.) 

fruitmand Voorwerp: mand (korf) 

vruchtenmanden Voorwerp: mand (korf) 

plaatje Voorwerp: plaat, metalen 

ploeg [+ spatie] Voorwerp: ploeg 

klos Voorwerp: spinklos (spindel) 

spindel Voorwerp: spinklos (spindel) 

spinrokken Voorwerp: spinrok(ken) 

draagstang Voorwerp: stang, draag- 

Símul Voorwerp: stang, draag-: ‘Símul’ (Germ.) 

gif Voorwerp: vergif 

tempelbrand Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken 

verbrandt Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken 

brandstapel Vuur: brandstapel 

tapas Vuur: innerlijk ~: term: tapas (adj. tapasya) (Ind.) 

vlammenwal Vuur: vlammenwal 

luistert Waarneming: horen (luisteren) 

zien’ Waarneming: zien 

 zien [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Waarneming: zien 
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 ziet [voorafgegaan door een spatie] Waarneming: zien 

perspectieven Waarneming: zien: perspectief 

~ on. sjá ‘zien’ Waarneming: zien: term: sjá (Germ.) 

wagen- Wagen: cultuswagen 

Freyja rijdt op een wagen Wagen: Freyja, de ~ van (Germ.) 

kattenspan Wagen: kattenwagen 

wagen, getrokken door katten Wagen: kattenwagen 

panterwagen van Kybele Wagen: Kybele, ~ van (Gr.-Phryg.) 

panterwagen Wagen: leeuwen- of panterwagen 

voor de ploeg te spannen Wagen: vierspan 

boog Wapen: boog 

schild Wapen: schild 

scutum Wapen: schild: term: scutum (L/R) 

speer Wapen: speer (lans) 

lanceam Wapen: speer: term: lancea (L/R) 

water Water 

bron Byrgir Wateren: bron, mythische 

Byrgir Wateren: bron, mythische: Byrgir (Germ.) 

oceaan Wateren: oceaan (zee, diepte) 

diepte Wateren: oceaan (zee, diepte) 

 zee [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Wateren: oceaan (zee, diepte) 

‘zee Wateren: oceaan (zee, diepte) 

zee’ Wateren: oceaan (zee, diepte) 

zeereus Wateren: oceaan (zee, diepte) 

zeeniveau Wateren: oceaan (zee, diepte) 

geban ‘oceaan’ Wateren: oceaan: term: geban (Germ.) 

rivier Wateren: rivier (beek, stroom) 

gevaar Welzijn en ziekte: gevaar (risiko) 

váði Welzijn en ziekte: gevaar: term: váði (Germ.) 

 geluk [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Welzijn en ziekte: heil 

geluk, Welzijn en ziekte: heil 

gelukkige Welzijn en ziekte: heil 

met heil vervulde koning Welzijn en ziekte: heil, konings- 

barensnood Welzijn en ziekte: lijden 

lijden Welzijn en ziekte: lijden 

pijn Welzijn en ziekte: lijden 

nood Welzijn en ziekte: onheil 

ongeluk Welzijn en ziekte: onheil 

onheil Welzijn en ziekte: onheil 

 rijk [voorafgegaan door een spatie] Welzijn en ziekte: rijkdom 

‘rijk Welzijn en ziekte: rijkdom 

welvaart Welzijn en ziekte: rijkdom 

kostbare Welzijn en ziekte: rijkdom: kostbaarheid (schat) 

gersimi Welzijn en ziekte: rijkdom: kostbaarheid: term: gersimi (Germ.) 

Hnoss (‘de kostbare’) Welzijn en ziekte: rijkdom: kostbaarheid: term: hnoss (Germ.) 

overvloed Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed (gedijen) 

copia ‘overvloed, rijkdom’ Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: copia (L/R) 

personificatie van de ‘overvloed’ der Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: fol*, vol*, volla, 
fulla (tevens godennamen) (Germ.) 

Alagaƀjōz Welzijn en ziekte: rijkdom: term: Alagaƀjōz (adj. plur.) 

(familienaam) (Germ.) 
audags Welzijn en ziekte: rijkdom: term: audags (Germ.) 

gabei ‘rijkdom’ Welzijn en ziekte: rijkdom: term: gabei (Germ.) 

*gabis Welzijn en ziekte: rijkdom: term: gabis * (Germ.) 

vruchtbaarheid Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid (viriliteit) 
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Fergus = lat. ‘virtus militaris’ Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid: term: gus, fer- (‘(man van) 
viriliteit’) (held) (Kelt.) 

welzijn Welzijn en ziekte: welzijn 

ziekte Welzijn en ziekte: ziekte (zieke) 

pest) Welzijn en ziekte: ziekte: pest 

verlamde Welzijn en ziekte: ziekte: verlamdheid (verstijving, kreupel) 

Bevorderaars Werkzaamheid: aanzetten 

ontketent Werkzaamheid: aanzetten 

bedekken Werkzaamheid: bedekken 

omgeven Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten) 

IE wortel *vṛ- ‘bedekken’ Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: vṛ (Ind.) 

bereiden van een tafel Werkzaamheid: bereiden 

beweging Werkzaamheid: bewegen (zich -) 

zich periodiek beweegt Werkzaamheid: bewegen (zich -) 

kronkelt Werkzaamheid: bewegen: kronkelen 

springen, huppelen Werkzaamheid: bewegen: springen (opspringen) [zie ook borrelen 
(bruisen, koken, opwellen, opspringen, wemelen)] 

skasti Werkzaamheid: bewegen: springen: term: skasti (Lit.) 

wagadō Werkzaamheid: bewegen: term: wagadō (nom. act.) (Germ.) 

wagdō Werkzaamheid: bewegen: term: wagdō * (Germ.) 

aanstormen Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen (rennen, zich snel 
bewegen, voortstormen) 

eisa Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen: term: eisa (Germ.) 

boeiing Werkzaamheid: binden 

geboeide Werkzaamheid: binden 

naar voren springen, opwellen, wemelen Werkzaamheid: borrelen (bruisen, koken, opwellen, opspringen, 
wemelen) [zie ook bewegen: springen (opspringen)] 

scatere Werkzaamheid: borrelen: term: scatere (L/R) 

*sqat Werkzaamheid: borrelen: term: skēt-* (IE) 

Herakles’ heldendaden Werkzaamheid: daad, helden-: werken van Herakles (Gr.) 

scheppingsdaden Werkzaamheid: daad, scheppings- 

drupt Werkzaamheid: druipen 

laat vallen Werkzaamheid: druipen 

jacht Werkzaamheid: ec. ~: jacht 

agrarische Werkzaamheid: ec. ~: landbouw 

vlasoogst Werkzaamheid: ec. ~: oogst (opbrengst) 

omgeploegde Werkzaamheid: ec. ~: ploegen 

omploegt Werkzaamheid: ec. ~: ploegen 

ploegen Werkzaamheid: ec. ~: ploegen 

voor getrokken Werkzaamheid: ec. ~: ploegen 

spinnen Werkzaamheid: ec. ~: spinnen (ook van het noodlot) 

spint Werkzaamheid: ec. ~: spinnen (ook van het noodlot) 

visserij Werkzaamheid: ec. ~: visserij (visvangst) 

weven Werkzaamheid: ec. ~: weven (ook van het noodlot) 

gezaaide Werkzaamheid: ec. ~: zaaien 

hangen Werkzaamheid: hangen (ophangen) (transit.) 

bijstand Werkzaamheid: helpen (hulp) 

helpt Werkzaamheid: helpen (hulp) 

hulp Werkzaamheid: helpen (hulp) 

steunen Werkzaamheid: helpen (hulp) 

verhinderende Werkzaamheid: hinderen (verhinderen, hindernis) 

werō Werkzaamheid: hinderen: term: werō * (nom. ag.) (Germ.) 

kiezer Werkzaamheid: kiezen 

kiest de helft van de gevallen krijgers Werkzaamheid: kiezen van een gevallene 

god verlaten en een andere kiezen Werkzaamheid: kiezen van een god 

kiezen voor Odin of Thor Werkzaamheid: kiezen van een god 

kustus Werkzaamheid: kiezen: term: kustus * (nom. ag.) (fem.) (Germ.) 
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verzonken Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken, 
neerstorten) 

bewaar Werkzaamheid: onderhouden: bewaren (houden, opslaan, op 
voorraad houden) 

elkaar opheffen Werkzaamheid: opheffen 

verhouding van trouw en vriendschap Werkzaamheid: opheffen van een relatie (vertrouwensbreuk) 

rust verschaffende of de verzachtende Werkzaamheid: rustig maken (doen bedaren, kalmeren, 
geruststellen) 

steunt Werkzaamheid: steunen (onder-, - op) 

temmen Werkzaamheid: temmen (domesticeren) 

domare Werkzaamheid: temmen: term: domare (L/R) 

temja Werkzaamheid: temmen: term: temja (Germ.) 

ertoe aanzetten Werkzaamheid: verleiden (bekoren, lokken) 

gelokt Werkzaamheid: verleiden (bekoren, lokken) 

verleiden Werkzaamheid: verleiden (bekoren, lokken) 

verleiding Werkzaamheid: verleiden (bekoren, lokken) 

vangt het gif op Werkzaamheid: verzamelen (opvangen, bijeenbrengen) 

trekt ze over de zee Werkzaamheid: zenden 

verplaatst van Werkzaamheid: zenden 

werpt Werkzaamheid: zenden 

zendt Werkzaamheid: zenden 

waar’ Wet en orde: orde: waarheid 

waarachtig Wet en orde: orde: waarheid 

werkelijk Wet en orde: orde: waarheid 

sannr Wet en orde: orde: waarheid: term: sannr (adj.) (Germ.) 

sōð Wet en orde: orde: waarheid: term: sōð (adj.) (Germ.) 

onrust Wet en orde: orde: wanorde, chaos, verwarring, anarchie i.t.t. 
orde 

Ragnarök Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Ragnarök’ (‘lot der goden’) 
(Germ.) 

rechtsgebruik Wet en orde: recht 

moederrechtelijke Wet en orde: recht, moeder- 

verlof Wet en orde: recht: toestemming (i.t.t. plicht; toestaan, 
geoorloofd, mogen) 

geoorloofd Wet en orde: recht: toestemming (i.t.t. plicht; toestaan, 
geoorloofd, mogen) 

lof Wet en orde: recht: toestemming: term: lof (Germ.) 

rechtzaken Wet en orde: rechtspraak: rechtzaak (gerechtelijk proces) 

wetten Wet en orde: wet 

Christelijke wet Wet en orde: wet, Christelijke (Chr.) 

verdragen Wet en orde: wet: contract 

 eist [voorafgegaan door een spatie] Wet en orde: wet: voorwaarde (eis, criterium) 

vereist Wet en orde: wet: voorwaarde (eis, criterium) 

verlangt Wet en orde: wet: voorwaarde (eis, criterium) 

altaarstenen gevonden Wetenschap: archeologie: bodemvondst 

wijsteen gevonden Wetenschap: archeologie: bodemvondst 

Vondsten Wetenschap: archeologie: bodemvondst 

voor de kust van Walcheren bij Domburg Wetenschap: archeologie: vindplaats 

geneeskunst Wetenschap: geneeskunde 

onderzoek Wetenschap: onderzoek (empirisme) 

namenonderzoek Wetenschap: onderzoek, persoonsnamen- 

plaatsnamenonderzoek Wetenschap: onderzoek, plaatsnamen- 

reconstrueren Wetenschap: reconstructie (van culturele uitingen, taal e.d.) 

taalwetenschap Wetenschap: taalkunde (taalwetenschap) 

etymologie Wetenschap: taalkunde: etymologie (taalkundige verwantschap) 

verwant met de Wetenschap: taalkunde: etymologie (taalkundige verwantschap) 

verwant aan Wetenschap: taalkunde: etymologie (taalkundige verwantschap) 

verwante [+ spatie] Wetenschap: taalkunde: etymologie (taalkundige verwantschap) 
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verwantschap Wetenschap: taalkunde: etymologie (taalkundige verwantschap) 

ontlening Wetenschap: taalkunde: ontlening (leenwoord) 

gekeltiseerde Wisseling: cultuurverandering 

bodemstijging Wisseling: geologische verandering 

zeeniveau vroeger hoger Wisseling: geologische verandering 

geslachtswisseling Wisseling: geslachtswisseling, cultureel-historische 

vrouwelijke godheid (Nerthus was een Wisseling: geslachtswisseling, cultureel-historische 

(Skaði is masc.) een godin Wisseling: geslachtswisseling, cultureel-historische 

wisselende grafvormen Wisseling: grafvormen, ~ van 

die ze in ossen verandert Wisseling: mannen in ossen, verandering van 

neemt Mithotyn de heerschappij over Wisseling: politieke machtsverandering (machtsovername, 
machtswisseling) 

religieuze voorstellingswereld is altijd Wisseling: religieuze verandering 

bekering Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.) 

kerstening Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.) 

zich tot Christus te wenden Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.) 

overgenomen van de Friezen Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze of culturele elementen (ontlening) 

niet eenvoudig worden overgenomen Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze of culturele elementen (ontlening) 

Ontleningen Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze of culturele elementen (ontlening) 

Nehalennia kan dus overgenomen zijn Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze of culturele elementen (ontlening) 

echter niet zomaar worden ingevoerd Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze elementen: invoering van een nieuwe religie 

syncretisme Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze elementen: syncretisme (overnemen  en samengaan van 
vreemde religieuze elementen, zoals identificatie met andere 
goden) 

vergeestelijkt Wisseling: vergeestelijking 

wisselende woonplaatsen Wisseling: woonplaatswisseling [zie ook Reis: verhuizen en 
volksverhuizing] 

 zon [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Zon 

zon) Zon 

zon. Zon 

zonne Zon 

brúðr himins Zon: term: ‘brúðr himins’ (kenning) (Germ.) 

Glens beðja Zon: term: ‘Glens beðja’ (kenning) (Germ.) 

Sól (de zon) Zon: term: sól (godin) (Germ.) 

zon gaat Zon: zonsondergang 

 
 
 

1 De Vries 1 
                                                 


	Concordantietabel_doc_49

