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1 De schepping van de wereld en de mensen volgens de Germaanse 
overlevering 

 



De Oud-Germaanse religie - De schepping van de wereld en de mensen volgens de Germaanse overlevering 

1.1 (§ 570-6) Inleiding tot de schepping van de wereld en de mensen volgens 
de Germaanse overlevering 

 
a. Snorri baseert zich op drie Edda-liederen: 

1. Vsp.: 
i. beschrijving van de Ginnungagap; 
ii. schepping van Askr en Embla. 

 
2. Vm.: 

i. ontstaan van Ýmir; 
ii. ontstaan van de rijpreuzen; 
iii. de zondvloed en Bergelmirs redding; 
iv. schepping van de aarde uit de delen van Ýmir. 

 
3. Grm. 40-41: 

schepping van de aarde uit de delen van Ýmir. 
 

b. De verschillen tussen SnE en de genoemde Edda-liederen: 
1. de schepping van de aarde: 

i. Vsp. 4: 
De aarde wordt uit de zee geheven. 

ii. Dit ontbreekt bij Snorri. 
 

2. de lotgevallen van de rijpreuzen: 
i. Vm. 35: 

Bergelmir wordt in een kist of wieg gelegd. Dit is de enige mededeling (zie 1.9). 
ii. SnE: 

De slachting van de rijpreuzen in een zondvloed van bloed is Snorri’s relaas. 
 

3. de schepping van de mensen: 
i. Vsp. 17-18: 

Odin, Hœnir en Lóðurr scheppen Askr en Embla (zie 1.10). 
ii. SnE: 

De zonen van Borr (Odin, Vili en Vé) scheppen Askr en Embla. 
 

c. Het scheppingsverhaal volgens Snorri staat in Gylfaginning 4-10, uitgaande van de Codex 
Trajectinus (zie 1.2.1). 
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1.2 De scheppingsmythen 

 



De Oud-Germaanse religie - De schepping van de wereld en de mensen volgens de Germaanse overlevering - De 
scheppingsmythen 

1.2.1 De mythe van Ýmir (SnE) 

 



De Oud-Germaanse religie - De schepping van de wereld en de mensen volgens de Germaanse overlevering - De 
scheppingsmythen - De mythe van Ýmir (SnE) 

1.2.1.1 (§ 570-1) Episode 1: de toestand vóór de schepping en het onstaan van 
Ýmir 

 
1. De toestand vóór de schepping van de kosmos en de aarde: 

a. Eerst was er het niets, niet was de aarde noch de hemel erboven, alleen de gapende chaos 
Ginnungagap. 
 

b. Toen werd Múspellsheimr gemaakt, een wereld van vuur, bewaakt door Surtr met zijn 
vlammende zwaard. 
 

c. Daarna werd Niflheimr gemaakt, een wereld van ijs en water. Hier is de bron Hvergelmir, 
waaruit de volgende rivieren, de Élivágar, stromen: 
i. Svöl; 
ii. Gunnþrá; 
iii. Formfimbul of Fiorm; 
iv. þul of Fimbulþul; 
v. Slíðr; 
vi. Hríð; 
vii. Sylgr; 
viii.  Ylgr; 
ix. Víð; 
x. Leiptr; 
xi. Gjöll, die dicht bij Hel ligt. 

 
2. Het ontstaan van Ýmir: 

a. Ver van hun bron bevroren de Élivágar. Op die plaats, in het noorden van Ginnungagap, 
zette zich overal ijs en rijp af. Ervoor viel er ijskoude regen. 
 

b. Vanuit Múspellsheimr kwam licht en een regen van vonken. 
 

c. In het midden van Ginnungagap smolt het ijs door de hitte. In de koude druppels ontstond 
door de kracht van degene die de hitte zond, leven in de gedaante van een man, Ýmir of 
Aurgelmir, zoals de rijpreuzen hem noemen. 
 

3. Het nageslacht van Ýmir, de Hrímþursar of rijpreuzen: 
a. Uit het zweet onder zijn linkeroksel ontstonden een man en een vrouw. 

 
b. Zijn beide benen verwekten een zoon. 

 
c. De rijpreuzen die uit hen voortkwamen, zijn: 

i. Viðólfr, van wie de völur (‘zieners’) stammen; 
ii. Vilmeiðr, van wie de vitkar (‘wijze tovenaars’) stammen; 
iii. Svarthöfði, van wie de seiðberendr (‘tovenaars’) stammen; 
iv. Bergelmir, de voorvader van de latere rijpreuzen (zie 1.2.1.3). 

 
 



De Oud-Germaanse religie - De schepping van de wereld en de mensen volgens de Germaanse overlevering - De 
scheppingsmythen - De mythe van Ýmir (SnE) 

1.2.1.2 (§ 570-2) Episode 2: Auðumla en de schepping der goden 

 
1. De rol van Auðumla: 

a. Uit de rijpdruppels ontstond ook een kosmische koe, Auðumla. 
b. Uit haar uiers stroomden vier rivieren van melk, waarmee Ýmir gevoed werd. 
c. Auðumla voedde zichzelf door de zoute rijpsteen te likken. 
d. Uit de rijpsteen ontstond in drie dagen door het likken van Auðumla een reus, Búri. 

 
2. Het ontstaan van de goden: 

a. het nageslacht van Búri: 
 
           Búri     Bölþorn 
             │           │ 
           Borr  x  Bestla 
                   │ 
           ┌───┼────┐ 
       Odin    Vili     Vé 
 

b. De goden Odin, Vili en Vé heersten over hemel en aarde. 
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scheppingsmythen - De mythe van Ýmir (SnE) 

1.2.1.3 (§ 570-3) Episode 3: de slachting van Ýmir en de schepping van de 
wereld 

 
1. De slachting van Ýmir en de redding van Bergelmir: 

a. De goden doodden Ýmir en verdronken alle rijpreuzen in diens bloed. 
 

b. Alleen Bergelmir en zijn familie redden zich door op een lúðr (‘meeltrog’) te klimmen, die 
bleef drijven. Van hem stammen de latere rijpreuzen af. 
 

2. De schepping van de wereld: 
a. Uit de delen van Ýmir maakten de goden de wereld: 

      Vm. 21: 
i. vlees     - de aarde; 
ii. bloed  - de meren en de zeeën rond de aarde om deze bijeen te houden; 
iii. botten   - de bergen; 
iv. tanden, kiezen en 

gebroken botten - de stenen en de rotsen; 
v. schedel  - de hemel, gedragen door de dwergen 

        (a) Austri; 
        (b) Vestri; 
        (c) Norðri; 
        (d) Suðri; 
Grm. 40: 

vi. haar    - de bomen; 
Grm. 41: 

vii. hersenen  - de wolken; 
viii. wenkbrauwen - de wal, Miðgarðr geheten. 

 
b. Uit de gloeiende brokken uit Múspellsheimr werden de hemellichamen geschapen, die hun 

vaste stand of hun vaste baan kregen. Sindsdien bestaan dag en nacht en de jaren. 
 

c. De reuzen kregen een woonplaats langs de kust en meer landinwaarts kwam de grenswal 
Miðgarðr, die bescherming moest bieden tegen de reuzen. 
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1.2.2 (§ 570-4) De mythe van de schepping van Askr en Embla (SnE) 

 
a. Odin, Vili en Vé liepen langs het strand en vonden twee boomstammen en schiepen er mensen 

uit. 
 

b. Odin gaf hun önd (‘adem’) en líf (‘leven’). 
 

c. Vili gaf hun vit (‘bewustzijn, intellect’) en hrœring (‘beweeglijkheid’). 
 

d. Vé gaf hun ásjóna (‘uiterlijk’), mál (‘spraak’), heyrn (‘gehoor’) en sjón (‘gezicht’). 
 

e. De goden gaven hun ook kleding en een naam: de man heette Askr, de vrouw Embla. 
 

f. Ze gaven hun een woonplaats, Miðgarðr. Van deze twee stamt het mensengeslacht. 
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scheppingsmythen 

1.2.3 (§ 570-5) De mythe van Odins vestiging in Ásgarðr (SnE) 

 
a. Na de schepping van de mensen bouwden de Asen Ásgarðr en gingen daar wonen. 

 
b. Vanuit Hliðskjálf overziet Odin de wereld en hoort hij alles. 

 
c. Odin heet Alvader, omdat hij de vader is van alle goden en mensen. Zijn vrouw heet Frigg, de 

dochter van Fjörgvin (= Fjörgynn). 
 

d. De aarde, Jörð, is zowel Odins dochter als zijn vrouw. Bij haar verwekte hij zijn eerste zoon, 
Ása-þórr. 
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1.3 De toestand vóór de schepping 

 



De Oud-Germaanse religie - De schepping van de wereld en de mensen volgens de Germaanse overlevering - De toestand vóór 
de schepping 

1.3.1 (§ 571-1) De toestand vóór de schepping in de literatuur 

 
De toestand van het zijn vóór de schepping wordt in de Germaanse overlevering aldus beschreven 
(zie ook 1.2.1.1-1): 
1. Vsp. 3: 

Eerst was er een grote betoverde leegte, een niets: 
a. Gap var ginnunga. 
b. Er waren geen zand, zee, golven en gras. 
c. Jörð fannz æva 

né uphiminn. 
 

2. Wessobrunner gebed: 
… ero ni uuas  noh ūfhimil, 
noh paum …  noh pereg ni uuas, 
ni … nohheinig  noh sunns ni scein, 
noh māno ni liuhta, noh der māreo sēo. 
 

3. Adam van Bremen: 
De grote leegte heet: 
a. Ghinmendegop, beschreven als de 
b. immane baratrum abyssi (‘ontzaglijke diepte van een afgrond’). 

 
4. Verwante formules over aarde en hemel zijn te vinden in: 

a. Vm. 20; 
b. Hēliand 2886; 
c. Andreas 799 (Oud-Engels gedicht); 
d. Crist 968 (Oud-Engels gedicht); 
e. een toverzegenspreuk; 
f. runensteen uit Skarpåker (nu in Lindö gård) (Zw.): 

iarþ s(k)al rifna uk ubhimin. 
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de schepping 

1.3.2 (§ 571-2) Verklaring van de overlevering t.a.v. de toestand vóór de 
schepping 

 
Er bestond een gemeenschappelijk Germaans heidens concept, in taal weergegeven, van de 
toestand vóór de schepping: 
1. De verzen over de afwezigheid van aarde en hemel zijn duidelijk verwant in Vsp. en WG (zie 

1.3.1-1 resp. 2). 
 

2. De overige beschrijvingen in het WG doen ook denken aan dit Eddalied. Pas daarna begint het 
Christelijke karakter van het gebed. 
 

3. De idee van een grote, betoverde leegte is eveneens gemeenschappelijk Germaans heidens 
erfgoed: 
a. Ginnungagap (zie 1.3.1-1.a) en Ghinmendegop (zie 1.3.1-3.a). 

 
b. De betekenis van ginnung: 

i. Ouder onderzoek: 
~ gína ‘gapen’, dus: 
(1) Mogk: 

’gapend ravijn’; 
(2) Gering: 

’wijde opening van kloven’. 
 

ii. De Vries: 
(1) = ‘verblinding, misleiding, betovering’. 
(2) De verbinding met ginn- komt veel voor in een religieuze context (ginnregin, 

ginnheilagr, ginnurúnar). 
(3) Vergelijk: 

gandr 1. ‘toverdier’, 2. ‘toverij’. 
(4) Conclusies: 

(a) De ginnungagap is ‘de met magische kracht vervulde oerruimte’. 
(b) De magische krachten schiepen uit het samenkomen van ijs en vuur het eerste 

levende wezen. 
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1.4 (§ 572) Het ontstaan van leven uit de polariteit van hitte en koude 

 
Er is het probleem van de vraag of een polaire scheppingsmethode Germaans van aard is: 
1. Het idee van een polariteit waaruit iets anders ontstaat (these – antithese – synthese), is 

misschien afkomstig uit het Iraanse dualisme of uit Griekse speculaties. 
Vergelijk Hesiodos: 

 
Duisternis (Erebos)  x  Nacht (Nyx) 
                              │ 
  ┌────────────┴────┐ 
 Dag (Hemera)               Ether (Aither) 
 

2. Ook de Germaanse mythologie uit de Gylfaginning kent de polaire scheppingsmethode: 
a. Uit het ijs van Élivágar, dat door de hitte uit Múspellsheimr smolt, ontstond het leven in 

de gedaante van de reus Ýmir (zie 1.2.1.1-2). 
b. De mythe van Nótt en Dagr: 

i. De genealogie van Nótt is aldus: 
 
                                               Nörfi of Narfi (een reus uit Jötunheimr) 
                                                         │ 
                                                      Nótt (Nacht, zijn zwarte dochter) 
                                                         │ 
                               ┌────────────┼──────────┐ 
                 Naglfari  x              Annar  x                     x  Dellingr (een Ase) 
                               │                        │                     │ 
                             Auðr (zoon)      Jörð (dochter)     Dagr (blonde zoon) 
 

ii. Odin nam Nótt en Dagr bij zich en gaf hun paard en wagen. 
 

iii. Nótt rijdt op haar paard Hrímfaxi dat ’s ochtends de aarde bedauwt met zijn schuim. 
 

iv. Dagr rijdt op zijn paard Skinfaxi dat met zijn manen de lucht en de aarde verlicht. 
 

3. De omstandigheden in 2.a zijn evenwel kenmerkend voor IJsland en Scandinavië, waar men 
bekend is met de IJszee en met vulkanen. 
 

4. Conclusie door Van Hamel: 
Het is een typisch heidense gedachte dat de materie eerst geschapen wordt en daarna geordend 
wordt door de goden. 
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1.5 (§ 573) De schepping van reuzen, goden en mensen uit een 
tweegeslachtelijk oerwezen 

 
De schepping van de reuzen uit de hermafrodiet Ýmir (zie 1.2.1.1-3) is een IE concept: 
1. Tuisto is een Germaans ‘tweegeslachtelijk’ oerwezen: 

a. Er zijn twee schrijfwijzen en twee verschillende verklaringen t.a.v. Tuisto: 
Tacitus (Germania): 
i. Tuisconem: 

Grimm e.a.: 
‘afstammeling van *Tīwaz’. 

ii. Tuistonem: 
Wackernagel, De Vries e.a.: 
~ nl. twist, on. tvistr, dus een ‘tweevoudig wezen’. 
 

b. Tuisto is uit de aarde geboren (terra editus). 
 

c. Zijn zoon is Mannus, de stamvader van de mensheid. Vergelijk: 
i. skt. Manu, de zoon van Vivasvant; 
ii. phryg. Μανης; 
iii. Commentaar Berends: 

ad 1.c.ii: 
Bedoeld wordt waarschijnlijk Μανις of Μασδης, genoemd door Plutarchus (‘Over Isis en 
Osiris’). Vergelijk tevens The journal of classical and sacred philology, vol. 2, ed. J.B. 
Lightfoot e.a., Cambridge University Press, 2012, p. 172. 
 

2. Ýmir is eveneens een ‘tweegeslachtelijk’ oerwezen: 
a. Zijn naam is verwant met: 

i. de stamvader skt. Yama, av. Yima: 
(1) ‘tweeling’ of ‘tweegeslachtelijk’; 
(2) vergelijk RV X, waar sprake is van Yama’s bloedschande; 

ii. lat. geminus: 
(1) zelfde betekenis; 
(2) vergelijk Janus geminus. 

 
b. Ýmir behoort door zijn geboorte uit de elementen eveneens tot de categorie wezens die ‘uit 

de aarde geboren’ zijn. 
 

3. Dat het ene oorspronkelijke wezen twee geslachten in zich moet verenigen, is begrijpelijk 
i.v.m. de voortplanting: 
a. Veel religies kennen deze voorstelling. 

 
b. Vruchtbaarheidsgoden zijn ook vaak hermafroditisch, zoals Nerthus. 

 
c. De wijze van voortplanting, zoals uit de oksel en uit de benen of voeten, is ook IE: 

Mahābhārata: 

i. Uit Brahmā’s rechterteen wordt Dakṣa geboren. 

ii. Uit Brahmā’s linkerteen wordt Dakṣa’s vrouw geboren. 
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1.6 (§ 574) De voorstelling van de melk schenkende oerkoe 

 
a. De voorstelling van de oerkoe Auðumla en haar rol in de Germaanse mythologie (zie 1.2.1.2) is 

in de IE periode uit het oosten overgenomen en gegermaniseerd: 
1. Iran: 

i. de Gayōmard en het oermensenpaar Masjāg en Masjānag; 
ii. A. Christensen: 

er vond bemiddeling plaats van de Osseten naar de Ostrogoten; 
iii. Commentaar Berends: 

Gayōmard is het eerste menselijke wezen; hij wordt genoemd samen met het enig-
geschapen rund Gāw ī ēwdād. 

2. India: 
de koe Surabhī; 

3. Mesopotamië: 
Ishtar als koe; 

4. Egypte: 
de goddelijke hemelkoe, Hathor. 
 

b. Nadere bepaling van Auðumla: 
1. De koe als symbool van de aarde en van de vruchtbaarheid is dus wijdverbreid, maar is 

met de religie van de Germanen versmolten. 
2. Betekenis van Auðumla: 

i. ‘de rijke, hoornloze koe’; 
ii. het betreft hier dus het huisdier. 

3. Het feit dat uit haar uiers vier melkstromen vloeien, hangt samen met de oosterse 
voorstelling van de wereldberg vanwaar vier rivieren naar de vier windstreken stromen 
(zie 2.5.7.3). 
 

c. Nevenvormen van Auðumla: 
De voorstelling van de melk schenkende oerkoe komt in een andere vorm terug in: 
1. Heiðrún, de geit (Grm. 25): 

i. Ze staat op Odins hal, het Walhalla. 
ii. Ze voorziet de Einherjar van de mede uit haar uiers. 

2. Eikþyrnir, het hert (Grm. 26): 
Uit zijn gewei druipt water in de oerbron Hvergelmir (zie 1.9.2-2). 
 

d. Ouderdom van de voorstelling van de melk schenkende oerkoe: 
1. F.R. Schröder: 

reeds in de IE periode overgenomen (zie a.). 
2. Ook de mythologische motieven uit c. zijn oeroud, behalve de verbinding met Walhalla. 

Vergelijk Güntert: 
i. Griekenland: 

Amaltheia, de geit, wordt door de goden gemolken. 
ii. India: 

Sabardughā, de hemelse koe, wordt door de goden gemolken. 
3. Het ontstaan van een mensachtig wezen door het likken van de zoute rijpsteen door de 

koe is oeroud. Vergelijk de voorstelling dat een vrouwelijk wezen door likken van zout 
zwanger raakt. 
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1.7 (§ 575) De schepping van de wereld uit het lichaam van Ýmir 

 
De schepping van de wereld uit het lichaam van een oerwezen is een universele voorstelling en 
berust op het parallellisme makrokosmos – mikrokosmos, dat overal kan ontstaan: 
1. Germanen (zie 1.2.1.3): 

de schepping uit Ýmir: 
a. de oudere voorstelling in Vm. 21 (zie 1.2.1.3-2.a.i-v); 
b. een jongere uitbreiding in Grm. 40 en 41 (zie 1.2.1.3-2.a.vi-viii). 

 
2. Israël: 

het Boek Henoch (begin jaartelling): 
de schepping van Adam uit de delen van de kosmos met als parallellismen: 
a. vlees  -  aarde; 
b. bloed  - zee; 
c. botten   - bergen; 
d. haar     - planten; 

met als Oud-Friese toevoegingen: 
e. hart  - wind; 
f. gedachten - wolken; 
g. zweet    - dauw; 
h. oog  - zon. 

 
3. Sprookje uit Madagaskar: 

Uit de lichamen van twee tovenaars ontstaan: 
a. bloed  - zee; 
b. tranen  - regen; 
c. botten   - boomstammen; 
d. huid   - boombast; 
e. haar     - bladeren en gras. 

 
4. Azteken: 

Schepping van de wereld uit het lichaam van de aardgodin: 
a. haar      - bomen, bloemen en gras; 
b. huid  - tere kruiden; 
c. ogen   - bronnen; 
d. mond   - rivieren en grote holten; 
e. neusgaten - dalen; 
f. schouders - bergen. 

 
5. India: 

Aśvamedha-symboliek: Het offerpaard verandert in: 
a. kop   - morgenrood; 
b. oog   - zon; 
c. adem   - wind; 
d. rug   - hemel; 
e. buik   - aarde; 
f. vlees  - wolken; 
g. haar      - gras en bomen. 
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1.8 De oorsprong van de Ýmir-mythe op grond van de scheppingsmethode 
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1.8.1 (§ 576-1) Theorie van Reitzenstein over de oorsprong van de Ýmir-mythe 

 
1. Uitgaande van het parallellisme-principe van verandering in de scheppingsvoorstellingen liggen 

de volgende voorbeelden voor de Ýmir-mythe het meest voor de hand: 
a. India: 

de mythe van Puruṣa’s offer (RV); 

b. Perzië: 
over de speculaties van de Manicheeërs in het Zoroastrische werk Shkand-Gumanig Vizar 
(door Mardan-Farrukh); 

c. Perzië: 
de mythe van de wereldschepping (Bundahišn ‘oerschepping’, een verzameling 
Zoroastrische kosmogonische mythen); 

d. China: 
de mythe van de schepper Pan-ku; 

e. Cochin-China (Zuid-Vietnam): 
de Banio-mythe; 

f. Siberië: 
de scheppingsmythen der Kalmukken. 
 

2. De Manicheïstische mythe kent parallellismen die het duidelijkst overeenkomen met de Ýmir-
mythe: 
a. hemel  - huid; 
b. aarde   - vlees; 
c. bergen  - botten; 
d. gewassen - haar; 
e. zee  - bloed. 

 
3. (§ 578-1) Volgens de Manicheïstische mythe hebben drie goddelijke broers de duivel Kund 

gedood, hetgeen het voorbeeld is geweest voor de doding van Ýmir door Odin, Vili en Vé. 
 

4. De Pan-ku-mythe kent een parallellisme dat met de Oud-Noordse overeenkomt: 
 
Pan-ku    

geboorte der mensen uit het ongedierte in 
Pan-ku’s vlees;     
  
 

                       SnE  
geboorte der dwergen uit de maden in Ýmirs 
vlees.                                              
[mythe der geboorte der dwergen (SnE)] 
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1.8.2 (§ 576-2) Kritiek op Reitzensteins theorie en commentaar 

 
1. ad 1.8.1-2: 

Er valt niet vast te stellen welke oriëntaalse mythe het voorbeeld is geweest is voor de 
Germaanse Ýmir-mythe: 
a. Over de tijd van ontlening wordt niets gezegd. 
b. Ook andere oosterse mythen dan de Manicheïstische kennen deze parallellismen en kunnen 

dus ook als voorbeeld gediend hebben. 
c. (§ 578-2) De genealogie van Odin, Vili en Vé is echter zeer oud (zie § 517). 
d. ad 1.8.1-4: 

i. Vsp. 9 geeft een andere traditie weer dan SnE, nl. de geboorte der dwergen uit Brimirs 
bloed en Bláinns benen. 

ii. Snorri putte dus uit een andere traditie. 
 

2. Beïnvloeding uit het oosten moet reeds in de IE periode hebben plaatsgevonden: 
a. De oervorm is een oudere mythe dan de Manicheïstische. 
b. De verdeling van de kosmos als offer of zelfmoord van een oerwezen is niet typisch voor de 

Manicheïstische mythe en wijst eerder naar een ouder voorbeeld uit de IE periode. 
c. De Manicheïstische mythe heeft misschien alleen Grm. 41 beïnvloed. 
d. Er hebben andere scheppingsmythen bestaan, blijkens: 

i. de verheffing van de aarde uit de zee door Burs zonen (Vsp. 4); 
ii. de ondersteuning van de hemel op de voornaamste punten door vier dwergen (zie § 

181). 
 

3. Conclusies: 
a. De oorsprong van de Ýmir-mythe ligt in de IE periode. 
b. De Ýmir-mythe is een zelfstandige uitwerking van een oervorm van de scheppingsmythe. 
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1.9 De verklaring van de episode van Bergelmir uit de Ýmir-mythe 
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1.9.1 (§ 577-1) De geschiedenis van Bergelmir 

 
a. De bronnen: 

1. SnE: 
Na de slachting van Ýmir door Burs zonen verdrinken de rijpreuzen in diens bloed, behalve 
Bergelmir en zijn gezin, die zich redden door op een lúðr te klimmen (Hann fór upp á lúðr 
sinn, ok kona hans) (zie 1.2.1.3). 

2. Vm. 29 – 35: 
i. Aurgelmir ontstaat uit de druppels uit de Élivágar. 
ii. þrúðgelmir is zijn zeskoppige zoon, ontstaan uit de wrijving van zijn voeten. 
iii. Bergelmir is de zoon van þrúðgelmir en hij wordt op een lúðr gelegd (var á lúðr um 

lagiðr). 
 

b. De verklaring van deze elkaar tegensprekende gebeurtenissen: 
1. In Vm. is geen sprake van een zondvloed. Snorri is blijkbaar beïnvloed door het 

Bijbelverhaal van Noach. 
2. De betekenis van lúðr: 

i. ouder onderzoek en Snorri (zie a.1): 
‘houten voorwerp’, dat dus kon drijven en waarop Bergelmirs familie zich redt; 

ii. De Vries en Vm. (zie a.2.iii): 
‘wieg’, wat betekent dat Bergelmirs geboorte de oudste gebeurtenis in de geschiedenis 
der reuzen is die men kent. 

3. Conclusie t.a.v. de zondvloed van bloed: 
i. De Germanen kenden geen (periodieke) wereldondergang d.m.v. een zondvloed. 
ii. Een zondvloed past ook niet bij Ýmir, want de  wereld was nog niet uit hem geschapen. 
iii. De Germanen kenden wel een dergelijke ondergang d.m.v. een grote winter 

(fimbulvetr), die door een mensenpaar doorstaan is (zie § 176). 
 
 



De Oud-Germaanse religie - De schepping van de wereld en de mensen volgens de Germaanse overlevering - De verklaring 
van de episode van Bergelmir uit de Ýmir-mythe 

1.9.2 (§ 577-2) Het karakter van de –gelmir-reuzen op grond van hun namen 

 
De –gelmir-reuzen worden geassocieerd met onderwereldrivieren: 
1. In Vm. 29 wordt de volgende groep genoemd: 

a. Aurgelmir i.p.v. Ýmir; 
b. þrúðgelmir; 
c. Bergelmir. 

 
2. Het woorddeel –gelmir past beter bij een riviernaam dan bij een reuzennaam: 

a. –gelmir is ‘de schreeuwende, brullende, dreunende’, maar dan verwijzend naar het 
donderende geluid van een kolkende rivier. 

b. Aurgelmir als riviernaam betekent dan ‘de door steengruis bruisende rivier’. 
c. Verbindingen met –gelmir en –gjöll zijn typisch voor namen van mythische wateren, zoals 

Hvergelmir, Vaðgelmir en Gjöll. 
 

3. De desbetreffende wateren bevinden zich in de onderwereld: 
a. SnE 52 (CT): 

Hvergelmir ligt niet in Niflheimr, maar op een plaats waar Niðhöggr de doden pijnigt. 
b. Rm. 4: 

Vaðgelmir is de rivier waar de leugenaars gestraft worden. 
c. Fj. 10: 

þrymgjöll is de poort der Hel. 
d. SnE: 

i. Gjöll is een hellerivier bij de poort der Hel. 
ii. Gjallarbrú is de dodenbrug over de Gjöll (zie 2.3.2-d). 

 
4. Conclusie: 

Het verband tussen de oerreuzen, de –gelmir-reuzen en de onderwereldwateren is niet 
duidelijk. 
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1.10 Verklaring van de mythe van de schepping van Askr en Embla 
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1.10.1 (§ 578-3) Theorie van De Vries over de schepping van Askr en 
Embla (1) 

 
1. Het verhaal van Odin, Hœnir en Lóðurr die de mensen, Askr en Embla geheten, uit 

boomstammen scheppen (Vsp. 17 – 18, i.p.v. Odin, Vili en Vé (SnE), zie 1.2.2) is een oude 
Noord-Germaanse mythe met IE parallellen. 
 

2. De namen Askr en Embla verwijzen mogelijk naar de praktijk van het vuurboren, die als 
symbool van de geslachtsdaad werd opgevat, waarbij het liggende hout het vrouwelijke 
aanduidt en het staande hout het mannelijke: 
a. Askr = ‘es’. Vergelijk: 

i. Æsc, de zoon van Hengist, is de eponieme stamvader van de Æscinga’s, het Kentse 
koningsgeslacht. 

ii. Werken en Dagen (door Hesiodos): 
De eerste mens kwam voort uit essenhout. 
 

b. Embla:  
betekenis: 
i. Bugge, Pipping: 

< *Elmla ‘olm’ (onbevredigend); 
ii. Sperber, F.R. Schröder: 

~ gr. αμπελος ‘wijnrank’, dus embla is een ‘slingerplant’, die zich rond bomen windt 
(onzeker); 

iii. A. Kuhn, De Vries: 
de ‘vrouwelijke’ vuurstok van zacht hout (bijv. een parasietplant) i.t.t. de ‘mannelijke’ 
vuurstok van harder hout. 
 

c. het vuurboren d.m.v. vuurstokken is oeroud: 
i. reeds IE; 
ii. het is een oud Germaans volksgebruik; 
iii. een afbeelding ervan is in de Kivik-grafheuvel te zien. 
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1.10.2 (§ 578-4) Theorie van De Vries over de schepping van Askr en 
Embla (2) 

 
De voorstelling van het ontstaan of de schepping van mensen uit bomen is bij de Germanen 
bekend: 
1. de schepping van Askr en Embla uit boomstammen (Vsp. en SnE). 

 
2. Vm. 45: 

a. de mythe van Líf en Lífþrasir: 
Tijdens de fimbulvetr overleven Líf en Lífþrasir door zich in Hoddmímis holt verborgen te 
houden en zich te voeden met ochtenddauw. Zij zetten het mensengeslacht voort in de 
nieuwe wereld. 
 

b. commentaar: 
i. betekenis van de namen: 

(1) Líf ‘leven’; 
(2) Lífþrasir ‘die zich door levenskracht staande houdt’; 
(3) vergelijk: 

Fj. 38: 
de meisjes Hlíf en Hlífþrasa (< Hlífþursa, Bugge). 
 

ii. betekenis van Hoddmímis holt: 
‘het hout van Hoddmímir’, de wereldboom (zie § 174). 
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2.1 (§ 579-1) Het rijk der mensen, Miðgarðr 

 
a. De voorstelling van een rijk van het midden waar de mensen wonen, is universeel en 

psychologisch verklaarbaar: 
1. De mens voelt zich het centrum van de kosmos, wanneer hij de wereld rondom zich ziet 

vanuit zijn huis, zijn dorp of zijn land. 
 

2. In het kosmologische systeem van de Germanen heet dit gebied de ‘hof van het midden’: 
i. got. midjungards; 
ii. ohd. mittilgart; 
iii. oe. middangeard (en middelerd); 
iv. on. miðgarðr; 
v. Fyrby-inscriptie (Zweden): 

menr rynasta a miþkarþi = 
on. menn rýnastir á Miðgarði = 
‘de bekwaamste runenritsers in Midgard’. 
 

b. De voorstelling van de grens tussen het rijk van het midden en de wereld daarbuiten is 
eveneens universeel en psychologisch verklaarbaar: 
1. H. Zimmer (Maya, Der indische Mythos): 

De mens tracht zich te beschermen tegen het gevaar en de ziekten uit de buitenwereld 
door 
i. godenbeelden te plaatsen aan de grens van zijn gebied; 
ii. kringloopprocessies met de godenbeelden rond zijn gebied (het dorp); 
iii. een ploegvoor te trekken langs de grens, die een vestinggracht symboliseert. 

 
2. Het kosmologische systeem van de Germanen ziet er dan als volgt uit: 

i. Aan de grens van Miðgarðr ligt oorspronkelijk het rijk der goden: 
(1) Ásgarðr, waarbinnen de godenwoningen liggen; 
(2) de weide Iðavöllr; 
(3) daaromheen een beschermwal, gemaakt door de reuzenbouwmeester (zie § 174-1 

en 501). 
ii. Buiten Miðgarðr ligt het rijk der reuzen en demonen: 

(1) Útgarðr, het ‘buitenrijk’, m.n. de noordelijke Útgarðr, Jötunheimr, de ‘wereld der 
reuzen’. 

(2) De verschijningsvorm van de buitenwereld hangt echter af van het perspectief van 
de beschouwer: 
(a) zee voor de eiland- kustbewoners (zie 2.2.1); 
(b) hooggebergte, oerwoud, en moerassen voor de bewoners van het binnenland 

(zie 2.2.2). 
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2.2 Het rijk der reuzen en demonen, Útgarðr 
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2.2.1 (§ 579-2) De wereldzee als Útgarðr 

 
Voor eiland- en kustbewoners is de wereldzee de buitenwereld van het rijk der reuzen en demonen: 
1. De wereldzee ligt rond de aarde. 

 
2. Buiten de horizon ligt een grote diepte. 

 
3. Aan de rand van de wereldzee ligt de wereldslang, de Miðgarðsormr of Jörmungandr: 

a. betekenis: 
‘geweldig groot toverdier’; 

b. vergelijk: 
i. Grm. 20: 

on. iörmungrund ‘geweldig grote aarde’; 
ii. Beowulf: 

oe. eormengrund ‘geweldig grote aarde’. 
c. commentaar: 

i. Het motief van de slang die in zijn staart bijt (SnE), is niet oorspronkelijk, maar ME-
Christelijk. 

ii. Het idee van een de aarde omspannende slang is wel oeroud, getuige de samenhang 
tussen aardslang en aarde (zie 3.a en b). 
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2.2.2 Het woeste landschap als Útgarðr 
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landschap als Útgarðr 

2.2.2.1 (§ 580-1) De zuidelijke Útgarðr 

 
Múspellsheimr ‘de wereld van Múspell’ ligt in het zuiden, maar heeft twee aspecten: 
1. in de eschatologie (zie 3.2.3.6.1): 

a. Het is de wereld van hitte. 
b. Hier heersen de vuurreus Surtr, en Múspell en zijn zonen die tijdens de Ragnarök te 

voorschijn komen (Vsp. en SnE). 
c. Deze voorstelling komt waarschijnlijk uit de Mandeïstisch-Manicheïstische 

wereldbeschouwing, waar het zuiden de plaats is waar het kwade heerst. 
 

2. in de dagelijkse werkelijkheid: 
a. Het zuiden wordt juist positief voorgesteld. 
b. Het is het gebied van de grote cultuurvolkeren, wier invloed merkbaar is. 
c. Reeds Snorri probeert Múspellsheimr in een gunstig daglicht te plaatsen. 
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2.2.2.2 (§ 580-2) De westelijke Útgarðr 

 
Het westen is het rijk der doden, maar kent een variatie in de wijze waarop deze beschouwd 
wordt: 
1. De doden bevinden zich in de westelijke wereld van de wereldzee, waarheen ze per schip 

verhuizen: 
a. scheepsvormige graven uit de prehistorie (zie § 114); 
b. het volksgebruik de doden in een brandend schip de zee op te zenden (zie § 115); 
c. de scheepsgraven van Oseberg en Sutton Hoo (zie §114); 
d. het dodenschip Naglfar komt tijdens de Ragnarök uit deze doden- en demonenwereld (zie 

3.2.3.6.1-3.b.ii). 
 

2. De voorstelling van de eilanden in het westen als dodenrijk: 
a. De voorstelling van een rijk van eilanden der zaligen, Hvítramannaland, is echter van 

Keltische oorsprong en tamelijk laat. 
b. De voorstelling van opduikende en wegzinkende eilanden waar geesten verblijven, komt wel 

aan de kust van Noorwegen voor. 
 

3. Tijdens de Vikingtijd verdwijnt de voorstelling van een duistere westelijke wereld, zoals de 
Ieren die kennen. 
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landschap als Útgarðr 

2.2.2.3 (§ 580-3) De oostelijke Útgarðr 

 
Het oosten is bij uitstek het rijk van demonen en reuzen: 
1. Voor de Noren is het oosten het land van het hooggebergte: 

a. Skm. 10: 
Skírnir rijdt op Freyrs paard naar het oosten. 

b. Hrb. 23, Ls. 60: 
Thor gaat oostwaarts om de reuzen te bevechten. 

c. Vsp. 50: 
De rijken van Hymir, þrymr en Hrymr liggen in het oosten. 

d. Vsp. 40: 
In het IJzerwoud (Iárnviðr) in het oosten worden de demonen geboren. 
 

2. Een rivier (of meerdere rivieren) scheidt Miðgarðr aan de oostzijde van het land der reuzen: 
a. Hrb.: 

Thor wordt bij zijn terugkeer hier door Hárbarðr tegengehouden. 
b. Grm. 29: 

Thor moet door meerdere rivieren waden, wanneer hij terugkeert naar de dingvergadering. 
c. Hym. 5: 

Hymir woont ten oosten van de Élivágar. 
d. Vm. 16: 

Ífingr heet de grensrivier tussen de wereld der goden en die der reuzen. Ze bevriest nooit, 
zodat de reuzen deze niet kunnen oversteken. 
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2.2.2.4 (§ 580-4) De noordelijke Útgarðr 

 
Het noorden is ook een rijk van reuzen en demonen, maar vooral het dodenrijk: 
1. In het noorden ligt Jötunheimr, de wereld der reuzen: 

a. de mythe van Loki’s boeiing: 
Loki vlucht naar Jötunheimr. 
 

b. de mythe van Gefjon: 
Gefjon haalt de ossen uit Jötunheimr, waarmee ze Seeland van het vasteland losploegt (zie 
§ 555). 
 

c. vergelijk Skm. 34: 
De rijpreuzen (hrímþursar) wonen in het noorden (de reuzen (jötnar) in het oosten, 
Suttungrs zonen in het zuiden, de Asen in het westen). 
 

d. SnE, Vm. 37: 
Hræsvelgr (‘Lijkverslinder’), een reus in arendsgedaante, die met zijn vleugels de wind doet 
waaien, woont aan het noordelijke einde van de hemel (zie § 177). 
 

2. In het noorden ligt ook het dodenrijk: 
a. De naam van het dodenrijk is: 

i. Vsp. 38: 
Nástrandir (‘Lijkenstranden’); 

ii. Sturl.: 
Násheimr (‘Lijkenland’). 
 

b. De weg naar het dodenrijk is de ‘helweg’: 
i. SnE: 

helvegr ligr niðr ok norðr; 
ii. Groningen en Westfalen: 

helweg (zie §144). 
 

c. Oriëntering van plaats der doden: 
i. archeologie: 

De oriëntering van prehistorische graven is noordwaarts gericht naar het dodenrijk (zie 
§ 67). 

ii. E. Birkeli (auteur): 
De öndvegi in het boerenhuis is de plaats van de voorouders en ligt aan de noordzijde. 
 

d. Het noorden in het volksgeloof: 
Noordwaarts vliedend water houdt in de magie verband met het dodenrijk. 
 

e. Vsp. 37: 
i. De Niðavellir (de ‘velden der duisternis’, nl. bij nieuwemaan) liggen in het noorden. 
ii. Hier ligt de zaal van de dwerg Sindri: 

(1) misschien het poollicht; 
(2) Pipping: 

dit poollicht stelt misschien het Walhalla voor (zie 2.4.2). 
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2.3 Het rijk der doden in de onderwereld 
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2.3.1 (§ 581-1) Inleiding tot het rijk der doden in de onderwereld 

 
a. Miðgarðr ligt niet alleen in horizontale richting in het midden van de kosmos, maar ook in 

verticale richting: 
1. De hemel welft zich boven Miðgarðr. 
2. De onderwereld breidt zich onder Miðgarðr uit. 

 
b. Er zijn verschillende voorstellingen van het onderaardse dodenrijk, die naast elkaar bestaan: 

1. het graf; 
2. de dodenberg waar de dode bij zijn familie woont; 
3. het rijk van Rán, de zee, waar men na verdrinking verblijft; 
4. Hel in de onderwereld (zie 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4). 

 
c. De onderwereld als dodenrijk is IE: 

IE *sṃu̯id ‘samenzijn met de Vaderen’: 

1. > gr. Αιδης, Αιδος; 

2. vgl. skt. pitṛbhiḥ saṃ + vid. 
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2.3.2 (§ 581-2) Het dodenrijk Hel (1) 

 
a. De ontwikkeling van de voorstelling van Hel: 

1. Betekenis: 
‘de verhelende, de verhullende’. 

2. Oorspronkelijk is hel het graf, een dodenhal, en ontwikkelt zich tot het idee van een 
dodenrijk. 

3. In de poëzie is Hel een algemeen dodenrijk, maar geen plaats van straf; ook nog in AD 915 
(Res gestae Saxonicae door Widukind van Corvey). 
 

b. De heerseres van Hel: 
1. Ze heet ook Hel. 
2. Ze is demonisch, maar wekt ook eerbied op. 

 
c. De rivieren in de onderwereld: 

Ze stromen met vreselijk lawaai rond Hel: 
1. Grm. 21: 

Valglaumnir of Valglaumr. 
2. Grm. 28: 

Gjöll. 
3. Vsp. 36: 

Slíðr: 
i. Hierin kolken messen en zwaarden rond. 
ii. Invloed van de Christelijke visioensliteratuur. 

4. Grm. 27: 
Geirvimul: 
i. Hierin kolken speren rond. 
ii. Eveneens Christelijke invloed. 

5. Saxo: 
In de dodenrivier drijven wapens. 

6. Kalevala: 
Vergelijkbare voorstellingen. 
 

d. De brug over de rivier naar de ingang van Hel: 
Gjallarbrú: 
1. Mogelijk oorspronkelijk de Perzische Cinvat-brug. 
2. De beschrijving is echter inheems: 

breed en met goud beslagen. 
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2.3.3 (§ 581-3) Het dodenrijk Hel (2) 

 
a. De bewakers van Hel: 

1. Móðguðr, de maagd die de Gjallarbrú bewaakt; 
2. Bdr. 2-3: 

i. een bloeddorstige hellehond, die zelfs Odin bedreigt; 
ii. vergelijk de IE parallellen: 

(1) gr. Κερβερος; 
(2) skt. Śabala; 
(3) av. Vizareš; 

3. Fj. 14: 
i. het hondenpaar Gífr en Geri dat Menglöðs burcht met het toegangshek þrymgjöll, een 

variant van Hel, bewaakt; 
ii. vergelijk: 

de Indische Sārameyā’s, de twee honden die Yama’s woning bewaken. 
 

b. Het toegangshek van Hel: 
1. Het toegangshek heet: 

i. Helgrind; 
ii. Nágrind; 
iii. vergelijk: 

Valgrind, de hoofdpoort van Walhalla .  
2. SnE: 

De levende held Hermóðr moet over het toegangshek springen. 
3. Herv.: 

De doden gaan door het openstaande toegangshek. 
4. Sg. 69: 

i. Het toegangshek kan zich snel achter de dode sluiten en hem zelfs verwonden wanneer 
hij te langzaam is. 

ii. Vergelijk: 
(1) de Babylonische mythe van Nergal en Ereškigala: 

gelijksoortige voorstelling. 
(2) Griekenland: 

de zich snel sluitende Symplegaden als eschatologisch motief. 
iii. Het motief is inheems bij de Germanen (zie § 389). 

 
c. SnE 34 (CT): 

De voorstellingen van de dodenzaal Éljúðnir e.d. zijn niet oorspronkelijk heidens en dus laat. 
 
 



De Oud-Germaanse religie - Het wereldbeeld der Germanen - Het rijk der doden in de onderwereld 

2.3.4 (§ 581-4) Het dodenrijk Hel (3) 

 
a. De toestand van de doden in Hel: 

De doden hebben te lijden van kou en vocht: 
1. Bdr. 5: 

De völva lijdt onder sneeuw, regen en dauw. 
2. HH II 44: 

De gestorven Helgi is ‘bedekt met rijp’ (hélo þrungit) en ‘beslagen met de dauw van de 
gesneuvelden’ (valdögg sleginn). 
 

b. Een ander, vreselijker dodenrijk, is Niflhel: 
1. Als epitheton van Hel lijkt Niflhel slechts dezelfde als Hel te zijn onder een andere 

benaming. 
2. Niflhel blijkt echter te verschillen van Hel: 

i. Vm. 43: 
Een reus zegt negen werelden te hebben bereisd vóór hij in Niflhel aankwam. 

ii. SnE: 
Slechte mensen gaan eerst naar Hel en vandaar naar Niflhel dat in de negende wereld 
ligt. 

iii. Conclusie: 
(1) Niflhel is een tweede, vreselijker dodenrijk. 
(2) Niflhel ligt in de negende wereld onder de aarde, dus dieper en duisterder dan Hel. 
(3) Door dit onderscheid kreeg onder invloed van Christelijke opvattingen over de 

‘eigen Christelijke hel’ waarin zondaren gepijnigd worden, Niflhel steeds 
afschuwlijker trekken. 
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2.4.1 (§ 582-1) Inleiding tot het rijk der goden en gestorven helden in de hemel 

 
Ásgarðr, het rijk der goden dat een complex van godenwoningen bevat, werd later in de 
voorstellingswereld verplaatst van een aan Miðgarðr grenzend gebied naar de hemel. Voorbeelden: 
1. Himinbjörg, de woning van Heimdallr. 

 
2. Breiðablik, de woning van Baldr. 

 
3. Hliðskjálf, eerst de wachttoren van een aards paleis, later een hemelse uitkijkpost (zie § 398). 

 
4. Walhalla, de woning van de gestorven helden, die verplaatst is o.i.v. Odins ‘verhuizing’ naar de 

hemel (zie 2.4.2 en 2.4.3). 
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2.4.2 (§ 582-2) Walhalla, de woning der gestorven helden (1) 

 
a. De ontwikkeling van de voorstelling van Walhalla: 

1. Oorspronkelijk was Valhöll de onderaardse dodenhal waar de gevallen krijgers bijgezet 
werden. 

2. Voorstellingen die tot het beeld van Walhalla hebben bijgedragen, zijn die van: 
i. een gestileerd slagveld; 
ii. Hel; 
iii. de voorouderhal; 
iv. Odins woning; 
v. de dodenberg: 

(1) Bergen worden soms ‘Walhalla’ genoemd. 
(2) De dodenberg in Götland heet on. ætternisstapi (zw. ättestupa), de ‘familierots’, 

waar oude mensen vanaf werden geworpen. 
3. Door de relatie met de dodengod Odin werd Walhalla later naar de hemel verplaatst. 

 
b. De bewoners van Walhalla: 

1. Niet-heroïsche personen, die niet in de oorlog zijn gesneuveld: 
i. Vanlandi Svegðisson, die door een mare is gedood; 
ii. Sinfjötli Sigmundsson, die vergiftigd is; 
iii. Hálfdan hvítbeinn, die op zijn ziekbed is gestorven; 
iv. Ragnarr loðbrók, die in de slangentuin is gedood. 
v. Commentaar Berends: 

ad b.1.iii: 
In de HKr. (Ynlinga saga) staat niet dat Hálfdan naar Walhalla gaat, maar naar (de godin 
van) Hel (halvarps hlífi-Nauma), die echter wel positief beschreven wordt. 
 

2. De helden die in de oorlog zijn gesneuveld, de Einherjar: 
i. Hákonarmál en Eiríksmál: 

Een koning wordt met zijn gevolg van verslagen vijanden in Walhalla ontvangen. 
ii. Vm. 41: 

De Einherjar gaan overdag naar buiten om daar met elkaar te strijden. 
iii. Grm. 23: 

De Einherjar gaan naar buiten om met de Wolf te strijden. 
iv. Grm. 18: 

(1) De Einherjar bevinden zich in een luilekkerland waar 
(a) Sæhrímnir, het wedergeboren everzwijn, in 
(b) Eldhrímnir, de ketel, gekookt wordt door 
(c) Andhrímnir, de kok. 

(2) commentaar: 
(a) Het doen herleven van het offerdier is een bekend offerritueel (zie § 289). 
(b) De beschrijving is hier echter sprookjesachtig, misschien door Ierse invloed. 

v. De verklaring van de Einherjar: 
(1) De Einherjar zijn de krijgers van Odin, die 

(a) ’s avonds worden bediend door de Walkuren, die de mede inschenken; 
(b) tijdens de wereldondergang als een leger der doden Odin bijstaan in de strijd 

tegen de demonen. 
(2) De Einherjar zijn tevens de hemelse weerspiegeling van de aardse verbonden van 

militaire genootschappen, de mannenbonden (zie § 308): 
(a) Odins epitheton, Herjann, duidt hierop. 
(b) Tacitus (Germania): 

De strijders van het leger der Harii zien eruit als dodengeesten. 
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2.4.3 (§ 582-3) Walhalla, de woning der gestorven helden (2) 

 
a. Het uiterlijk van Walhalla: 

Ze ziet er uit als een koningshal: 
1. schilden aan de wand; 
2. figuren van dieren, bevestigd op en aan de hal als oeroud gebruik: 

i. Grm. 10: 
Vargr hangir fyr vestan dyrr 
          ok drúpir örn yfir 
 
‘Een wolf hangt voor de westelijke deur 
 doodt bidt de arend erboven’ 
   (vert. Marcel Otten) 

ii. Vergelijk: 
(1) Richerus van Saint-Remy (of van Reims) (Historiarum Libri Quatuor): 

aenea aquila, quae in vertice palatii a Karolo magno acsi volans fixa erat 
‘een bronzen arend die in vliegende houding op de nok van het paleis van Karel de 
Grote was bevestigd’; 

(2) gr. αετος 1. ‘arend’, 2. ‘gevel’; 
(3) paardenschedels aan Saksische boerenhoeven; 
(4) het hertengewei aan de koningshal Heorot te Hleiðr. 

 
3. De poorten van de hal: 

i. Grm. 22 – 24: 
De hoofdpoort van Walhalla is Valgrind (zie 2.3.3-b.1.iii). 

ii. Grm. 23: 
Door 540 deuren komen uit elk 800 Einherjar om te strijden met de Wolf. 

iii. Verklaring van de beschrijving: 
(1) Deze lijkt op Ilias 9, 381 vv.: 

Thebe heeft 100 poorten, door elk waarvan 200 mannen trekken om te strijden. 
(2) 540 x 800 = 432.000, een getal, ook genoemd in: 

(a) India: 
de jaren van de Kali Yuga. 

(b) Bundahišn (Iran): 
Auharmazd heeft 6.480.000 (= 15 x 432.000) sterren geschapen. 

(c) Commentaar: 
(i) Het getal 432.000 lijkt te wijzen op een eonenleer. 
(ii) De getallen 580 en 800 zijn niet verklaarbaar. 

 
b. De brug naar Walhalla: 

1. De brug die naar de hemel loopt 
i. heet Bilröst of Bifröst of ásbrú (Grm. 29); 
ii. wordt bewaakt door Heimdallr (zie § 493); 
iii. wordt betreden door 

(1) de goden (elke dag); 
(2) de zonen van Múspell (tijdens de Ragnarök); 

iv. glanst of staat in brand. 
 

2. Commentaar en verklaring: 
i. De term brú duidt op een late totstandkoming van het gedicht. 
ii. Bilröst is oorspronkelijk: 

(1) de Melkweg (dus niet de regenboog); 
(2) de weg waarlangs de doden naar de hemel trekken. 
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De Oud-Germaanse religie - Het wereldbeeld der Germanen - De voorstelling van de kosmos als de wereldboom Yggdrasil 

2.5.1 (§ 583-1) Inleiding tot de voorstelling van Yggdrasil 

 
1. De Germanen veronderstelden dat de verschillende delen van de wereld (de hemel, de aarde 

en de onderwereld) bijeengehouden werden door een geweldig grote wereldboom, Yggdrasil. 
 

2. Vergelijk: 
Vergilius (Georgica II, 291): 
Aesculus in primis quae quantum vortice ad auras aetherias, tantum radice in Tartara tendit 
 
‘(de Jupiter-eik) die met zijn kruin tot in de hemelen reikt en met zijn wortels in de Tartarus’. 
 

3. Bijzondere verschijningen van Yggdrasil zijn: 
a. Grm. 25: 

Læráðr, die op Walhalla staat; 
b. Vm. 45: 

Hoddmímir, waarin een mensenpaar de fimbul-winter overleeft; 
c. Sv.: 

Mimameiðr, die bij de Mímisbrunnr staat en waarvan de wortels niet bekend zijn. 
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2.5.2 (§ 583-2) De beschrijving van Yggdrasil 

 
1. De wortels van Yggdrasil: 

a. Grm. 31: 
Zijn wortels breiden zich uit naar: 
i. Hel; 
ii. het rijk der rijpreuzen; 
iii. het rijk der mensen. 

b. SnE 15 (CT): 
i. idem, maar iii. is het rijk der Asen. 
ii. commentaar: 

De verschillen zijn miniem, want de wereld van de Asen en die der mensen horen bij 
elkaar. 
 

2. De bronnen van Yggdrasil: 
a. Er worden drie bronnen genoemd: 

i. Vsp. 19: 
Urðrs bron, waar het lot wordt verkondigd; 

ii. Vsp. 28: 
Mímisbrunnr, de bron der wijsheid; 

iii. Grm. 26: 
Hvergelmir, waaruit de rivieren stromen. 

b. Commentaar: 
Waarschijnlijk zijn het verschillende namen voor dezelfde bron. 
 

3. Het vocht dat op Yggdrasil valt en ervan afdruipt: 
a. Literatuur: 

i. Vsp. 19: 
ausinn hvíta auri ‘begoten met wit heilvocht’; 

ii. Vsp. 27: 
aurgom forsi ‘waterval van heilvocht’; 

iii. Ls. 48: 
aurgo baki ‘met een vochtige rug’ (die Heimdallr krijgt als hij de wacht houdt) (zie § 
494). 

b. Verklaring: 
i. Aurr betekent hier niet: 

(1) ‘vochtige aarde, modder’; 
(2) ‘water’. 

ii. Aurr betekent hier wel: 
‘helder heilvocht’, een glanzende levenschenkende vloeistof (zie 2.5.5). 

iii. Vergelijk: 
RV 10, 98, 3: 

Regen heet drapso madhumāṃ (‘mederijke druppel’). 

 
c. De dieren van Yggdrasil (SnE): 

i. een arend op de takken; 
ii. een havik, Veðrfölnir, tussen diens ogen; 
iii. slangen aan de wortels, waaraan ze knagen, w.o. de draak Níðhöggr (een lijkenetende 

demon, Vsp. 39); 
iv. een eekhoorn, Ratatoskr, die 

(1) van boven naar beneden rent; 
(2) onvrede sticht tussen arend en draak; 

v. vier herten die aan de bladeren knagen; 
vi. commentaar: 

De voorstelling van de dieren in de wereldboom is geen dichterlijke fantasie, want 
dergelijke ideeën kennen ook andere volkeren. 
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2.5.3 (§ 583-3) De aardse tegenhanger van Yggdrasil 

 
Yggdrasil kan twee boomsoorten vertegenwoordigen: 
1. de es, waarschijnlijk een latere typering (Vsp., Grm.) en West-Scandinavisch. 

 
2. de ijf, Taxus baccata, waarschijnlijk de oorspronkelijke typering en Oost-Scandinavisch: 

a. Bronnen: 
i. Adam van Bremen: 

de boom bij de tempel van Uppsala: 
(1) Deze is altijd groen. 
(2) Niemand kent de soort ervan, omdat niemand zijn wortels kent en zijn oorsprong 

dus onbekend is. 
(3) Er ligt een offerbron bij de boom. 
(4) Er worden dieren en mensen als offers in de boom gehangen. 

 
ii. Fj. 19 – 20: 

de mythische boom Mímameiðr: 
(1) Ook hiervan zijn de wortels onbekend. 
(2) Het is een barr ‘naaldboom’. 
(3) Zijn vruchten zijn geneeskrachtig. 

 
iii. Caesar (De bello Gallico): 

de taxus 
(1) komt zeer veel voor in Gallië; 
(2) wordt door de Kelten vereerd. 

 
b. Commentaren: 

i. Nordenstreng, F.R. Schröder: 
Yggdrasil < ygg- = on. ýr < *igwa-: *īhwa- ‘ijf’. 

ii. Bugge, Olrik, Krohn, Höfler: 
Yggdrasil = ‘Yggs (= Odins) paard’. 

iii. Magnússon: 
Yggdrasil is identiek aan Sleipnir. 

iv. Holmberg, Pipping: 
askr Yggdrasils = ‘es van het paard van Yggr’, d.w.z. ‘es van de ster van Yggr’, 
aangezien sterren als paarden werden beschouwd. 
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2.5.4 De oorsprong van de voorstelling van Yggdrasil 
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2.5.4.1 (§ 584-1) De Christelijke oorsprong van Yggdrasil volgens het oudere 
onderzoek 

 
K. Krohn: 
Een Roemeens klaaglied uit de Christelijke overlevering: 
Er is sprake van een spar 
1. in wiens kruin een havik nestelt; 

 
2. op wiens stam een otter huist; 

 
3. tussen wiens wortels een gele, hongerige slang zich kronkelt. 
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2.5.4.2 (§ 584-2) De heidense oorsprong van Yggdrasil volgens het latere 
onderzoek 

 
1. R.M. Meyer, Mogk e.a.: 

De aardse boom bij de tempel van Uppsala was het voorbeeld voor de hemelse boom Yggdrasil. 
 

2. Mannhardt: 
De aardse beschermende boom bij de Zweedse boerenhoeve (de vårdträd) was eveneens het 
voorbeeld voor de hemelse boom Yggdrasil. 
 

3. De Vries: 
De hemelse boom Yggdrasil was het voorbeeld voor de aardse bomen bij de tempel en de 
boerenwoning. Vergelijk: 
a. Griekenland: 

De Zeus-eik in Dodona stond bij een heilige bron (dus als afspiegeling van een (hemelse) 
wereldboom). 
 

b. Perzen: 
Holmberg-Harva: 
i. de ‘Boom van de arend’, waarop de zonnevogel zit; 
ii. de ‘Haomaboom’ wortelt in de bron Ardwi Sura. 

 
c. Griekenland: 

J. Harrison: 
De boom der Hesperiden 
i. wortelt in een bron met bevruchtend water; 
ii. heeft een stam waaromheen zich de slang van het in de aarde verborgen leven kronkelt. 
iii. vergelijk: 

Grm. 34: 
de slang Góinn die ‘de aardse’ betekent. 
 

d. Siberië: 
i. De kosmische boom heeft een draak tussen zijn wortels. 
ii. Vergelijk Eliade: 

Iran: 
De door Ahriman geschapen hagedis moet schade toebrengen aan de boom Gaokerena. 
 

e. Iran: 
sieraad uit Novocherkassk (Zuid-Rusland): 
herten aan beide zijden van een boom. 
 

f. India en vóór-Homerisch Griekenland: 
het eekhoorntje dat vijandschap veroorzaakt tussen de vogel (in de kruin) en de slang (bij 
de wortels). 
 

g. Romeinen: 
Phaedrus (Fabulae Aesopiae): 
Een kat veroorzaakt vijandschap tussen een arend (in de kruin) en een wild zwijn (bij de 
wortels). 
 

h. Conclusie: 
De oorsprong van de wereldboom is heidens en niet-Christelijk. 

 
 



De Oud-Germaanse religie - Het wereldbeeld der Germanen - De voorstelling van de kosmos als de wereldboom Yggdrasil 

2.5.5 Het heilvocht van Yggdrasil 
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2.5.5.1 (§ 585-1)Inleiding tot het heilvocht van Yggdrasil 

 
Men kan verschillende verschijningsvormen van vocht m.b.t. wereldbomen onderscheiden: 
1. bron of meer; 

 
2. wereldzee; 

 
3. rivieren die van de boom wegstromen; 

 
4. druipvocht dat van de boom valt. 
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2.5.5.2 (§ 585-2) De identiteit en de terminologie van het heilvocht 

 
1. Witte, melkachtige vloeistof: 

a. dit stroomt van de boom (Azië, Scandinavië); 
b. rivieren van melk, m.n. biestmelk (Azië, Scandinavië); 
c. de melkzeeën (Azië). 

 
2. Gele, medeachtige vloeistof: 

a. Dit stroomt van de boom (Azië, Scandinavië). 
 

b. Rivieren van honing (Azië). 
 

c. Madhu (‘mede’) of amṛta (skt.), de ‘onsterfelijkheidsdrank’ der Indiërs. Vergelijk echter P. 

Thieme: gr. αμβροσιη = ‘levensdrank’, niet: ‘onsterfelijkheidsdrank’. 
 

d. Aurr (on.) (zie 2.5.2-3): 
i. Een helder druipvocht dat als mede beschouwd kan worden. 
ii. Mede speelt een rol als roesdrank in de cultus. 

 
e. Heiðr (gen. heiðrs) (on.): 

i. aanduiding: 
(1) het mythische ‘heldere’ druipvocht, identiek met aurr; 
(2) de rituele term voor offermede; 
(3) Lis Jacobsen: 

Heiðr betekent eigenlijk ‘stand, rang, eer’. 
ii. overige verbanden met heiðr als ‘helder heilvocht’: 

(1) Vsp. 27: 
heiðvanr ‘gewend aan het ‘heldere’ vocht’, gezegd van Yggdrasil; 

(2) Grm. 25: 
Heiðrún, die van Læráðrs bladeren eet, laat heldere mede uit haar uier in de 
bekers van de Einherjar stromen; 

(3) Sd. 13: 
Heiðdraupnir ‘heiðr-druppelaar’, de schedel van de reus Mímr, waarvanaf dus 
heiðr, heilvocht, stroomt, waardoor Hroptr, Odin, runenwijsheid verwerft. 
 

f. SnE 16 (CT): 
i. Hunangfall ‘honingdauw’ heet het vocht dat van Yggdrasil druppelt. 
ii. Vergelijk Oldenberg (Rel. des Veda, 208): 

De Indische Aśvins zijn ‘honingrijk’ en ‘honingschenkend’, waarbij de honing 
waarschijnlijk de ochtenddauw betekent. 

iii. De honing is de mede, zodat Yggdrasil de ‘medeboom’ genoemd kan worden (zie 2.5.6-
1). 
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2.5.6 (§ 585-3) De functies van Yggdrasil 

 
1. Medeboom: 

a. Yggdrasil is zeker een medeboom, waarvanaf het levengevende vocht druipt en waar de 
levengevende bron ligt. 
 

b. Over de term mjötviðr (Vsp. 2) is echter verschil van mening: 
i. Rydberg: 

< mjöðviðr ‘medeboom’; 
ii. Gering & Sijmons: 

= ‘maatboom’, d.w.z. ‘die volgens de juiste maat geschapen is’; 
iii. Nordal: 

= ‘maatboom’, d.w.z. ‘de begrenzende boom’; 
iv. R. Derolez: 

= ‘dingboom’: 
(1) ~ osk. meddis, medix ‘magistraat, rechter’; 
(2) < IE √*med ‘schatten, oordelen’; 
(3) De boom in het midden van de dingplaats is de weerspiegeling van de wereldboom. 

 
2. Noodlotsboom: 

a. SnE 16 (CT): 
De Nornen, de noodlotsgodinnen, scheppen water uit de bron van het lot, de Urðarbrunnr, 
en gieten dit over de boom. 

b. Vergelijk Plato (Politeia (‘De Staat’)): 
i. De godin Anagkè (‘noodzakelijkheid’) zit naast de wereldas. 
ii. De Moiren 

(1) zitten eveneens naast ‘de spindel (spil) der noodzakelijkheid’, de wereldas; 
(2) en waken over de wentelingen ervan. 

 
3. Wijsheidsboom: 

a. Háv. 111: 
Odin  
i. zit naast de bron van het lot en 
ii. verkondigt wijsheid. 

b. Deze functie van wijsheidsverkondiging staat natuurlijk in nauwe relatie tot de 
noodlotsfunctie. 
 

4. Maatboom: 
zie 1.b.ii en iii. 
 

5. Dingboom: 
zie 1.b.iv. 
 

6. Wereldzuilboom: 
zie 2.5.7. 
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2.5.7 Yggdrasil als wereldzuil ter ondersteuning van de hemel 
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2.5.7.1 (§ 586-1) De boom als wereldzuil ter ondersteuning van de hemel 

 
De voorstelling van de wereldboom als ondersteuning van de erop rustende hemel vinden we 
zowel bij Germanen als de andere volkeren: 
1. de mythische vrijstaande wereldboom: 

a. bij natuurvolken: 
sprookjes over helden die langs een steeds hoger groeiende boom naar de hemel klimmen; 

b. bij de Germanen: 
Pipping: 
de wereldboom Læráðr = Hléráðr, dus de boom die beschutting biedt door het hemeldak te 
dragen. 
 

2. de aardse woningboom die het dak ondersteunt: 
a. Deze is waarschijnlijk het oorspronkelijke voorbeeld voor de mythische wereldboom die 

de hemel ondersteunt: 
i. de paal in het midden van de hut, die het dak van twijgen en rijshout ondersteunde; 
ii. vergelijk Strzygowski: 

Deense ronde gebouwen zoals de kerk in Nylars (Bornholm) met in het midden een zuil. 
 

b. Odyssee 23, 190: 
De slaapkamer van Odysseus was rond een olijfboom gebouwd. 
 

c. Egs. 68 (spreekwoord): 
þá verðr eik at fága er undir skal búa (‘Hij moet de eik verzorgen, die eronder woont’). 
 

d. Völs. 2: 
De eik in de hal van Völsungr wordt de barnstokkr genoemd: 
i. betekenis: 

‘kinderstam’, d.w.z. de woningboom die de kraamvrouw omarmt en waaronder zij een 
kind baart (zie § 310). 

ii. Odin is via deze woningboom met het heil van de familie verbonden, doordat hij zijn 
zwaard in deze barnstokkr steekt, welke alleen Sigmundr eruit kan trekken. 

iii. commentaar: 
(1) In d.ii is sprake van een Germaanse heldenproef. 
(2) Vergelijk: 

de boogproeven bij Grieken, Perzen en Indiërs. 
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2.5.7.2 De paal als wereldzuil ter ondersteuning van de hemel 

 



De Oud-Germaanse religie - Het wereldbeeld der Germanen - De voorstelling van de kosmos als de wereldboom Yggdrasil - 
Yggdrasil als wereldzuil ter ondersteuning van de hemel - De paal als wereldzuil ter ondersteuning van de hemel 

2.5.7.2.1 (§ 586-2) Inleiding tot de paal als wereldzuil ter ondersteuning van 
de hemel 

 
Het idee van de kosmische paal als ondersteuning van de hemel vinden we bij Germanen en andere 
volkeren: 
1. Kelten: 

Clemen 3, 68-69: 
Vita S. Walarici abbatis Leuconaensis: 
stipes erat magnus diversis imaginibus figuratus atque ibi in terram magna virtute immissus 
(‘Een grote paal, met veel beelden versierd, was daar stevig in de aarde vastgezet’). 
 

2. India: 
RV X, 89, 4: 
Indra houdt hemel en aarde gescheiden, zoals een wagenas doet (met beide wielen). 
 

3. Germanen: 
de Irminzuil (zie 2.5.7.2.2). 
 

4. Er bestond de overtuiging van de angst dat de hemelzuil zou breken en de hemel op de aarde 
zou storten. Die overtuiging vinden we bij: 
a. de Indiërs; 
b. de Romeinen: 

Horatius (Odes): 
Si fractus illabatur orbis (‘Indien het hemelgewelf zou breken en zou instorten’). 

c. de Kelten: 
Strabo: 
De Triballi waren voor niets of niemand bang, behalve voor het geval de hemel boven hen 
zou instorten. 
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2.5.7.2.2 (§ 586-3) De Germaanse Irminzuil als imitatie van de wereldzuil ter 
ondersteuning van de hemel 

 
a. De Noord-Duitse bronnen: 

1. Chronicon Laurissense breve (AD 806): 
Karel de Grote heeft in 772 op de vluchtburg Eresburg (bij mod. Obermarsberg), die hij 
veroverde, de Irminzuil verwoest: 
fanum et lucum eorum famosum Irminsul subvertit (‘hij heeft de beroemde Irminzuil, hun 
heiligdom en hun heilig woud verwoest’). 
 

2. Annales Fuldenses (door Einhard): 
Dezelfde gebeurtenis, maar nu heet de Irminzuil: 
idolum, quod vocabatur Irminsul (‘het afgodsbeeld, dat Irminzuil heet’). 
 

3. Translatio Alexandri (door Rudolf van Fulda): 
De Saksen vereerden een vrijstaande hoge paal, de Irminzuil, een: 
universalis columna, quasi sustinans omnia (‘een wereldzuil, die als het ware alles draagt’). 
 

4. Res gestae Saxonicae sive annalium libri tres (door Widukind van Corvey) (AD 965): 
i. De Saksen richtten als zegeteken een zuil op, die genoemd is naar Mars: 

nomine Martem, effigie columnarum imitantes Herculem ‘(hun verering werd 
gekenmerkt en betrof) door de naam: Mars, door de uitbeelding van de zuilen: 
Hercules’. 

ii. De Saksen noemen Mars in hun eigen taal ‘Hirmin’, d.w.z. Hermes. 
iii. De huidige functie van de naam van de paal is nu: 

ad laudem vel ad vituperationem (‘om iemand te eren of te berispen’). 
 

b. De Zuid-Duitse bronnen: 
Oberdeutsche glossen voor de Saksische Irminsūl: 
1. colossus ‘kolos’; 
2. pyramida ‘piramide’. 

 
c. De Keltische bronnen: 

Vita S. Walarici abbatis Leuconaensis: 
Een heilige heeft een grote, met beelden versierde paal verwoest, die stond aan de rivier de 
Auva, die stroomt langs de huidige plaats Eu en die nu de Bresle heet (dép. Seine-Maritime). 
 

d. Conclusies t.a.v. de Irminzuil: 
1. De bedoeling van zuilen, zoals de Irminzuil, is niet bekend, noch de daarmee verbonden 

cultus of de godheid aan wie deze gewijd was. 
2. Wel is zeker dat men geloof hechtte aan het bestaan van een wereldzuil en dat de imitaties 

hiervan verering genoten. 
3. Slechts vergelijking met verbeeldingen van wereldzuilen bij andere volkeren kunnen 

uitsluitsel geven (zie 2.5.7.2.3). 
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2.5.7.2.3 (§ 587-1) Voorstelling van de wereldzuil bij de West-Slaven en de 
Lappen 

 
De Germaanse voorstellingen t.a.v. de wereldzuil hebben die bij de West-Slaven en de Lappen 
beïnvloed: 
1. West-Slavische stammen in Noord-Duitsland: 

Ebonis Vita Ottonis Episcopi Bambergensis (door Ebbo of Ebo, bisschop van Reims): 
In de tempel van Wollin (mod. Wolin) stond een columna mirae magnitudinis. 
 

2. Lappen: 
berichten van missionarissen (in: E. Reuterskiöld, Källskriften till Lappernas Mytologi): 
a. Ze vereerden Waralden Olmay ( de ‘wereldman’, < germ. veraldar goð, een bijnaam van 

Freyr, zie § 454). 
b. Ze streken het offerbloed op maylmen stytto (‘wereldzuil’): 

i. Dit is een boom 
(1) met de wortels omhoog geplaatst of 
(2) voorzien van een houten gaffel of vork. 

ii. Deze ondersteunt de hemel. 
iii. Er is een ijzeren pin in deze boom gestoken. Vergelijk: 

de reginnagl in de öndvegissúla (zie 2.5.7.2.5.1). 
 

3. Conclusies: 
a. De beïnvloeding door de Germanen van de West-Slaven en Lappen bewijst dat het idee van 

de wereldzuil in het hele Germaanse gebied aanwezig was. 
b. De Saksische Irminsūl stelde zo’n wereldzuil voor en betekent: 

i. Karsten: 
‘zuil van de god Irmin’ (zie § 351); 

ii. Much, Helm, Philippson, R. Meissner, E. Schröder: 
‘grote zuil’ (irmin ‘groot’). 
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2.5.7.2.4 Oorsprong van de paal als wereldzuil ter ondersteuning van de 
hemel 
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2.5.7.2.4.1 (§ 587-2) Het oudere onderzoek t.a.v. de oorsprong van de paal als 
wereldzuil ter ondersteuning van de hemel 

 
Meringer e.a.: 
De oorsprong ligt in de verering van stokken, stammen en balken (cultische palen): 
a. archeologische vondsten uit de Bronstijd (zie § 91); 

 
b. de stafr in Noord-Germanië (zie § 265); 

 
c. de Gotische persoonsnamen Raos en Raptos m.b.t. de balkverering (zie § 499). 

 
d. Commentaar van De Vries: 

1. Een ontwikkeling stok – balk – zuil – idool is te schematisch. 
2. De oorsprong van de zuilverering is divers en kan ook te maken hebben met: 

i. een oudere boomcultus (vgl. de meiboom); 
ii. een fallusverering (F.R. Schröder). 
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2.5.7.2.4.2 (§ 587-3) Theorie van De Vries over de oorsprong van de paal als 
wereldzuil ter ondersteuning van de hemel 

 
1. De cultische paal bij Lappen, Yugra en de Altaïsche volkeren: 

a. In elk dorp of boerderij staat een cultische paal met een houten vogel erbovenop. 
b. De paal of berk is schuin opgesteld in de richting van het noorden (de noordpoolster) als 

symbool van de hemelas. 
c. De sjamaan beklimt de stam als reis naar de hemel. 
d. De zeven inkervingen in de stam zijn het symbool van de zeven hemelsferen. Vergelijk  

Vsp. 2: 
nío íviði (‘negen demonen’) naast nío heima (‘negen werelden’) m.b.t. Yggdrasil. 

e. De in de boom geslagen ijzeren pin (zie 2.5.7.2.3-2.b.iii) is het symbool van de poolster. 
 

2. Conclusies: 
a. De cultische zuilen hebben een kosmische betekenis, nl. als hemelzuil. 
b. Ze staan in verband met: 

i. de wereldboom; 
ii. de wereldberg. 

c. De voorstelling van de hemelzuil is IE en prehistorisch: 

i. Viṣṇu Purāṇa: 

De dhruva (‘poolster’) is de hemelas waaraan de planeten en de sterren d.m.v. banden 
verbonden waren. 

ii. De Indiërs beïnvloeden de Noord-Aziatische volkeren met dit idee. 
iii. De Germanen deden hetzelfde bij de Lappen. 
iv. De Minoïsch-Myceense en de Egyptische cultuur kenden eveneens dergelijke 

voorstellingen van de hemelas, zoals 
(1) een paal in het midden onder de hemel; 
(2) palen die de randen van de hemel ondersteunen. 

v. De oorsprong van de paal als wereldzuil ligt in de prehistorie. 
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2.5.7.2.5 De hogezetelzuilen als wereldzuil 
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2.5.7.2.5.1 (§ 588-1) Inleiding tot de hogezetelzuilen als wereldzuil 

 
a. De hogezetelzuilen (öndvegissúlur) met daarin de heilige nagels (reginnaglar eig. 

‘godennagels’) kunnen worden geassocieerd met: 
1. de arctische voorstellingen van de wereldboom (zie 2.5.7.2.4.2-1); 

 
2. de mythe van Thors slachting van Hrungnir (zie § 430): 

de wetsteen die vastzit in het hoofd van Thor; 
 

3. vergelijk De diis Lapponum paganicis (door Scheffer, AD 1673): 
i. In capite infigunt clavum ferreum, cum silicis particula, ut si videatur ignem Thor 

excutiat  
‘In zijn hoofd slaan ze een ijzeren pin tezamen met een stukje vuursteen, alsof het lijkt 
of Thor vuur kan maken’. 

ii. Dit betreft het gebruik van de Lappen om in het godenbeeld van Horagalles een ijzeren 
nagel en een stuk vuursteen te slaan. 

iii. Dit gebruik is ongetwijfeld van Germaanse oorsprong. 
 

b. Er is echter het probleem van de duiding van deze öndvegissúlur wegens 
1. de associatie met de öndvegi; 
2. de meervoudigheid der zuilen. 

 
c. Zoals zal blijken, kunnen de öndvegissúlur met twee verschillende voorstellingen worden 

verbonden (zie 2.5.7.2.5.2): 
1. de symboliek van de wereldzuil; 
2. de voorouderverering. 
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2.5.7.2.5.2 (§ 588-2) De functie van de hogezetelzuilen in de private woning 

 
1. De hogezetelzuilen als daksteun: 

a. Ze bevonden zich voornamelijk in: 
i. de hallen van leiders; 
ii. de feestzaal van de hof. 

b. Ze stonden in het midden van het vertrek en steunden het dak. 
c. Vergelijk de Krüzboom in het Oud-Saksische huis: 

i. die naast de haard de dekbalk ondersteunde; 
ii. en waar volksgebruiken werden beoefend. 

 
2. De hogezetelzuilen als heilige voorwerpen, verbonden met de voorouderverering: 

a. Ze horen bij de öndvegi: 
i. De erezetel of hogezetel bevond zich in de noordoosthoek (niet in het midden) van het 

huis: 
Morkinskinna: 
Konungs hásæti var á langpallinn, þann er vissi í móti sólu  
‘De hogezetel van de koning stond op een verhoging aan de lange zijde met het gezicht 
naar de zon’. 

ii. De öndvegi is verbonden met de vooroudercultus: 
Margwelaschwili (auteur): 
De Kaukasische Swanen hebben een erezetel 
(1) die een rol speelt in de dodencultus; 
(2) waarop alleen de pater familias mocht plaatsnemen en vanwaaraf hij recht sprak en 

bevelen uitvaardigde. 
b. De zuilen zijn voorzien van menselijke figuren, de voorouderbeelden, voorkomend in 

Noorwegen tot in de 19e eeuw. 
c. De zuilen (zoals die van de IJslandse kolonisten, zie § 238) worden geacht mana te bezitten 

en geluk te brengen aan de familie. 
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2.5.7.2.5.3 (§ 588-3) De functies van de hogezetelzuilen in de tempel 

 
a. De zuilen waren voorzien van een beeltenis van Thor, omdat het hier om een godencultus gaat. 

 
b. De belangrijkste functie van de zuilen was echter 

1. de ondersteuning van het dak; 
2. en (dus) die van hemelas; 
3. Vergelijk India: 

De centrale zuil van het feestgebouw is het symbool van de wereldas. 
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2.5.7.2.5.4 (§ 588-4) Conclusies t.a.v. de hogezetelzuilen 

 
1. De belangrijkste functie van de zuilen in de tempel is die van hemelas; ze ondersteunen dus 

symbolisch de hemel. 
 

2. De belangrijkste functie van de zuilen in de private woning is die van de plaats van 
voorouderverering. 
 

3. Nadat de centrale paal door een veranderde bouwwijze werd vervangen door vier zuilen, 
vertegenwoordigde voortaan de ruimte tussen de zuilen, de stafgólf, de voorstelling van de 
wereldzuil. 
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2.5.7.2.6 (§ 588-5) De voorstelling van de paardenpaal als wereldzuil 

 
1. India: 

De heilige boom aśvattha: 
a. Betekenis: 

‘paardenplaats’. 

b. Deze boom staat aan de bron met soma (madhu, amṛta). 

c. Hij is somasavana ‘soma-druppelend’ 
 

2. Altaïsche volkeren: 
De wereldzuil ‘Paardenpaal’: 
De hemelas wordt voorgesteld als een paal waaraan de sterren als paarden vastgebonden zijn. 
 

3. Noord-Germanië: 
De wereldboom askr Yggdrasils: 
a. betekenis: 

‘de es van het paard van Yggr’; 
b. Holmberg: 

de boom waaraan de sterrenpaarden vastgebonden zijn; 
c. Vsp. 5: 

i. Sól varp sunnan 
sinni máni 
hendi inni hœgri 
um himiniöður (-iodyr, Codex Regius); 

ii. Vertaling van Pipping: 
‘De zon (…) werd uit het zuiden (…) over de paarden van de hemel (= de planeten) 
geworpen.’ 
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2.5.7.3 (§ 589-1) De berg als wereldzuil ter ondersteuning van de hemel 

 
Een derde vorm van hemelas is de wereldberg: 
1. India: 

Sumeru. 
 

2. Iran: 
Harā-bərəzaitī. 
 

3. Babylonië: 
‘Landenberg’. 
 

4. Noord-Germanië: 
a. Himinbjörg, waar Heimdallr woont, die immers met de wereldboom verbonden is (zie § 

493); 
b. de berg van Suttungr, waar zich de mede bevindt (zie § 389). 

 
5. Finland: 

de hemelberg waarbovenop het vuur ontstaan is. 
 

6. Midden-Azië: 
de hemelberg waarbovenop zich de melkzee bevindt. 
 

7. Griekenland: 
het Atlas-gebergte dat oorspronkelijk gold als hemelsteun en als godenzetel. 
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2.5.8 (§ 589-2) Conclusie t.a.v. de voorstelling van de kosmos bij de Germanen 

 
a. De Noord-Germaanse voorstelling van de kosmos vindt haar oorsprong in IE-Oeraalse 

kosmologische concepten en moet dus als IE erfgoed betracht worden. 
 

b. Daarom is de mythologie van Yggdrasil en Heimdallr zo moeilijk te verklaren, omdat ze al 
zozeer is veranderd t.o.v. de oorspronkelijke mythologie. 

 



De Oud-Germaanse religie 

3 De wereldondergang volgens de Germaanse overlevering 
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3.1 De Zuid-Germaanse overlevering m.b.t. de wereldondergang 
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m.b.t. de wereldondergang 

3.1.1 (§ 590-1) Het gedicht ‘Muspilli’ 

 
a. Handschrift: 

1. Codices latini monacenses 14098 in de Bayerische Staatsbibliothek te München; 
2. begin en einde van het gedicht ontbreken; 
3. geschreven in Beiers dialect, eind 10e eeuw; 
4. titel bedacht door Schmeller n.a.v. het woord muspilli ‘wereldbrand’ (vs. 57). 

 
b. Inhoud: 

1. Het Christelijke gedicht handelt over de Dag des Oordeels en de ondergang van de wereld. 
2. Er zijn echter heidens-Germaanse invloeden aan te wijzen: 

i. De verzen 37 – 62 over de wereldondergang zijn waarschijnlijk ingevoegd, want ze 
onderbreken de beschrijving van het laatste rechtsoordeel over de wereld. 

ii. Vs. 37 – 55: 
Elias treedt op tegen Satan, maar door zijn (Elias’) bloeddruppels ontstaat de 
wereldbrand: 
(1) Het motief van de bloeddruppels komt ook in Russische en Siberische legenden voor. 
(2) De figuur van Elias is een substituut voor de dondergod bij de Slaven. 
(3) Bij de Germanen kan een dergelijke substitutie ook hebben plaatsgevonden. 

iii. Vs. 55 – 62: 
Behalve de verbranding van de wereld wordt ook het sibbeverband verbroken: 
(1)     

verit denne stūatago in lant, 
          verit mit diu vuiru  viriho uuīsōn: 
  dār ni mac denne māk andremo helfan vora demo muspilli 
 

‘Dan komt de dag van de straf in het land, en komt met vuur de mensen bezoeken; 
dan kan geen verwant de andere helpen wegens de Muspilli.’ 
 

(2) Het sibbegevoel dat hieruit spreekt, is kenmerkend voor de heidens-Germaanse 
geestelijke wereld. 
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3.1.2 (§ 590-2) De Hēliand 

 
De Hēliand bevat twee passages m.b.t. de term Muspilli: 
1. Vers 2591: 

anttat mūdspelles megin oƀar man ferið, 

endi thesaro uueroldes 
 
‘tot de macht van Mudspell over de mensen komt en over deze wereld.’ 
 

2. Vers 4358: 
 
mūtspelli cumit an thiustrea naht, al sō thiof ferið 
 
‘Mutspelli komt in de duistere nacht, zoals een dief’ 
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3.1.3 (§ 590-3) De verklaring van Muspilli 

 
Muspilli (en var.) is ondanks de Christelijke context een Germaanse eschatologische term, maar 
zowel de mythologische als de taalkundige oorsprong is onduidelijk: 
1. mythologie: 

a. In de Zuid-Germaanse overlevering, zoals in de Hēliand, lijkt Muspilli een personificatie van 
een abstractie (nl. de wereldondergang). 

b. De Noord-Germaanse overlevering 
i. heeft het begrip aan het zuiden ontleend; 
ii. ziet in Muspilli (Múspell) alleen een persoon. 

c. Commentaar van Neckel en De Vries: 
De oorsprong van Muspilli daarentegen is mogelijk een persoon (demon of reus), waarna 
abstractie plaatsvond. 
 

2. betekenis: 
a. Het is onduidelijk of het woord Muspilli Christelijk of heidens van oorsprong is. 
b. De term is in ieder geval oud wegens 

i. de duistere etymologie; 
ii. de onmogelijkheid dat een nieuw woord zo’n grote invloed kon hebben op de Oud-

Noordse eschatologie. 
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3.2 De Noord-Germaanse overlevering m.b.t. de wereldondergang 
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3.2.1 (§ 591-1) Inleiding tot de Noord-Germaanse overlevering m.b.t. de 
wereldondergang 

 
a. De Noord-Germaanse overlevering m.b.t. de wereldondergang wordt voornamelijk beschreven in 

de Völuspá 29 – 60 (zie 3.2.2). 
 

b. Voor de verklaring van de Völuspá is het nodig de opbouw van het gedicht te analyseren en het 
perspectief van de dichter vast te stellen (zie 3.2.3).  
 

c. Ook in andere bronnen vinden we eschatologische motieven (zie 3.2.3.2). 
 

d. Ten slotte moeten we nagaan wat de oorsprong van deze eschatologie is door deze in een 
bredere context te plaatsen (zie 3.2.3.3 – 3.2.3.7). 
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3.2.2 (§ 591-2) Inhoud van Völuspá 29 – 60 m.b.t. de wereldondergang 

 
De völva voorspelt de Ragnarök: 
1. Baldrs dood. 

 
2. Voortekenen: 

a. De demonen buiten Miðgarðr bereiden zich voor op de strijd. 
b. De natuur geeft voortekenen: 

i. zonsverduisteringen en ruw weer; 
ii. de hanen in alle werelden kraaien; 
iii. de hellehond Garmr in Gnípahellir huilt. 

c. Moreel verderf: 
i. broederstrijd; 
ii. bloedschande; 
iii. meedogenloosheid. 

 
3. De eindstrijd: 

a. De wereldboom siddert en kraakt. 
b. De demonen vallen aan: 

i. De wereldslang beweegt. 
ii. Loki en de zonen van Múspell komen in het schip Naglfar. 
iii. Surtr komt eraan. 

c. Bergen storten in en mensen sterven. 
d. De goden strijden met de demonen: 

i. Odin vecht met Fenrir, maar sterft. 
ii. Freyr vecht met Surtr, maar sterft. 
iii. Thor vecht met de Miðgarðsormr, maar beiden sterven. 
iv. Viðarr vecht met Fenrir, die hij doodt. 

 
4. De ondergang van de oude wereld: 

a. De zon wordt zwart. 
b. De aarde zinkt terug in de zee. 
c. De sterren verdwijnen. 
d. Vuur reikt naar de hemel. 

 
5. De komst van de nieuwe wereld: 

a. De aarde verheft zich weer uit de zee. 
b. De arend zoekt weer naar prooi. 
c. De nieuwe goden spelen weer op de tafel van het lot. 
d. Baldr en Höðr verzoenen zich en wonen in het paleis van hun vader. 
e. Hœnir kiest de lotstaafjes. 
f. De schare van getrouwen leeft gelukkig in Gimlé. 
g. De afdaling van de Machtige (inn ríki) voor het laatste oordeel (at regindómi) (in: 

Hauksbók). 
 

6. De draak Níðhöggr komt aangevlogen uit Niðafjöll met lijken tussen zijn veren. 
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3.2.3 De verklaring van de Ragnarök-voorstelling in de Völuspá 
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3.2.3.1 De dichter van de Völuspá en zijn wereldbeschouwing 
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3.2.3.1.1 (§ 592-1) De eenheid van de Völuspá 

 
De Völuspá vormt als gedicht een eenheid: 
a. Het oudere onderzoek beschouwde het gedicht aldus: 

1. Het is onsamenhangend. 
2. Het bevat Christelijke elementen. 
3. Een oorspronkelijker verhaal kan gereconstrueerd worden. 

 
b. S. Nordal heeft echter duidelijk gemaakt dat het gedicht een geheel vormt. 

 
c. De dichter heeft een werelddrama gecomponeerd 

1. dat schepping en ondergang omvat; 
2. waarin de diverse motieven betreffende de gebeurtenissen in de wereld samenhangen met 

die tijdens de ondergang. 
3. Voorbeeld: 

i. De goden in de oertijd kenden moreel verval (vs. 21-22): 
(1) seksuele uitspattingen en bloedschande in de Gullveig-episode; 
(2) broedermoord tijdens de Wanen-oorlog; 
(3) vertrouwensbreuk jegens de reuzen. 

ii. De mensen in het heden zijn ook ethisch verdorven. Er is sprake van (vs. 45): 
(1) hórdómr ‘hoererij’; 
(2) broðurbani ‘broedermoord’; 
(3) sifjaspell ‘overspel’. 
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3.2.3.1.2 (§ 592-2) De thema’s van de Völuspá 

 
De dichter heeft zijn hoop gevestigd op een nieuwe, (ethisch) betere wereld: 
a. Zijn hoofdthema’s vormen de wijze waarop gebeurtenissen zich chronologisch voltrekken: 

1. de krachten die het bestaan van de huidige wereld bedreigen; 
2. het verloop van de Ragnarök; 
3. het ontstaan van de toekomstige wereld. 

 
b. De tegenstelling tussen de oude, slechte wereld en de nieuwe, goede wereld richt zich op de 

oppositie Odin – Baldr: 
1. Odin vertegenwoordigt de oude wereld die ten onder gaat. 
2. Baldr: 

i. behoort de nieuwe wereld waarin hij zal heersen; 
ii. is schuldloos gestorven en heeft geen deel gehad in de misdaden in de oertijd. 

 
c. Conclusie: 

De Völuspá is de toekomstvisie van een man die hevig verlangt naar verlossing uit deze boze 
wereld. 
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3.2.3.1.3 (§ 592-3) De vaststelling van de religieuze overtuiging van de 
dichter van de Völuspá 

 
De dichter is een vrome heiden; 
a. Hij is bevreesd voor de ondergang van zijn (heidense) wereld, maar heeft geloof in de 

regenererende krachten die in zijn religieuze overtuiging te vinden zijn. 
 

b. Wel is hij bekend met diezelfde regenererende krachten in het Christendom, waardoor hij 
mogelijk geraakt werd. 
 

c. Hij leeft tussen twee wereldperioden: 
1. Gevoelsmatig hoort hij bij de oude, maar verdorven wereld. 
2. Manmoedig richt hij zich reeds op de derde wereldperiode, die van de nieuwe, betere, 

heidense wereld. 
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3.2.3.2 Eschatologische motieven in andere Germaanse bronnen 
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3.2.3.2.1 (§ 593-1) Eschatologische motieven in de Oud-Noordse literatuur 
m.u.v. de Völuspá 

 
1. Vm. 44 – 47: 

a. de fimbulvetr en de overleving van Líf en Lífþrasir in Hoddmímisholt; 
b. de Fenrisúlfr die de zon verslindt. 

 
2. Ls. 41: 

De Fenrisúlfr ligt aan de monding van de rivier (ár-óss) en wacht op de Ragnarök. 
 

3. Hákonarmál: 
Het tijdstip van de uitbraak van Fenrir en de ondergang der goden is onbekend. 
 

4. Bdr. 14: 
Loki zal zich tijdens het wereldeinde van zijn boeien bevrijden. 
 

5. Ls. 42: 
De zonen van Múspell rijden door Myrkviðr. 
 

6. Vm. 18: 
Het slagveld van de eindstrijd, waar Surtr zal verschijnen, heet Vígríðr. 
 

7. Fm. 14 – 15: 
Het slagveld heet Óskópnir. 
 

8. Ls. 58; Eiríksmál; Sonatorrek: 
De strijd tussen Odin en Fenrir is het hoogtepunt. 
 

9. Grm. 23: 
De Einherjar verlaten Walhalla voor de strijd. 
 

10. Ls. 42: 
Freyr gaat de eindstrijd zonder zwaard in. 
 

11. Vm. 53 en Grm. 17: 
Viðarr zal zijn vader Odin wreken en Fenrir doden. 
 

12. Vm. 51: 
Viðarr en Váli, Móði en Magni zullen in de nieuwe wereld heersen. 
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3.2.3.2.2 (§ 593-2) Eschatologische motieven op Christelijke kruizen 

 
De iconografie op deze kruizen is weliswaar Christelijk, maar is gebaseerd op heidense motieven 
van de wereldondergang: 
1. Gosforth-kruis (Northumberland) en Thorwald-kruis uit Kirk Andreas (eiland Man): 

a. Olrik: 
Viðarr doodt Fenrir. 

b. Reitzenstein: 
‘Viðarr’ is Christus die het onderwereldmonster doodt. 
 

2. Gosforth-kruis: 
a. De Vries: 

Thor vangt de wereldslang. 
b. Reitzenstein: 

‘Thor’ is Christus die de Leviathan aanvalt. 
 

3. Gosforth-kruis, Penrith-kruis (Northumberland) en Thorwald-kruis: 
a. De Vries: 

Loki geboeid. 
b. Reitzenstein: 

‘Loki’ is de in de onderwereld geboeide Christelijke duivel. 
 

4. Ierse en Schotse kruizen: 
a. afbeelding van de harpspelende reus Eggþér; 
b. commentaar: 

i. Deze reus uit de Vsp. is misschien een nabootsing van de harpspelende koning David. 
ii. Eggþér is geen mythische naam, maar een gewone (Deense) persoonsnaam. 

 
5. Conclusie: 

a. Afbeeldingen op Zweedse (voor-Christelijke) runenstenen lijken op die op de Christelijke 
kruizen. 

b. De heidense Noord-Germanen waren dus al bekend met de in de cultus gebruikte 
voorstellingen en mythen van het wereldeinde, waarvan de afbeeldingen als 
ondersteuning van de liturgie dienden. 
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3.2.3.3 (§ 594-1) De theorie van Olrik over de herkomst van de Ragnarök-mythe 
in de Völuspá 

 
Het probleem t.a.v. de vraag of de Völuspá een heidense of een Christelijke basis heeft, heeft de 
volkskundige (folklorist) A. Olrik willen oplossen door heidens-Germaanse elementen te scheiden 
van niet-heidense elementen: 
1. Jonge Christelijke eschatologische motieven: 

Geïsoleerde eschatologische motieven m.b.t. natuurverschijnselen en de nieuwe wereld: 
a. het blazen op de Gjallarhoorn; 
b. het zwart worden van de zon; 
c. de neerstorting der sterren; 
d. de wereldbrand; 
e. Gimlé; 
f. de afdaling van de Machtige; 
g. moreel verval. 

 
2. Oudere Christelijke eschatologische motieven die de Vikingen reeds kenden: 

a. de ontsnapping van Loki; 
b. de Múspell-mensen; 
c. Baldrs terugkeer. 

 
3. Heidense eschatologische motieven van Keltische oorsprong: 

a. het wegzinken van de aarde; 
b. de godenstrijd met de demonen; 
c. het vuur van Surtr; 
d. het nieuwe godengeslacht. 

 
4. Heidense eschatologische motieven van oosterse oorsprong: 

a. de Fenris-wolf; 
b. de wereldslang; 
c. de fimbul-winter en de overleving van het mensenpaar. 
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3.2.3.4 (§ 594-2) Kritiek op Olriks theorie over de herkomst van de Ragnarök-
mythe door De Vries 

 
Olrik veronderstelt een zeer ingewikkelde ontstaansgeschiedenis van de Ragnarök-mythe: 
1. De nevenmotieven kunnen ook in Noord-Germanië ontstaan zijn: 

a. Onze kennis van deze motieven schiet tekort. 
b. De motieven zijn geïsoleerd. 
c. Ze hebben slechts Christelijke parallellen, meer niet. 
d. Zelfs op de Mortlock-eilanden (Micronesië) meende men dat moreel verval een oorzaak zal 

worden van de wereldondergang. 
 

2. Een probleem vormt de totstandkoming van de hoofdthema’s: 
a. Het thema van het geboeide onderwereldmonster dat aardbevingen veroorzaakt, zou 

afkomstig zijn uit een vulkanisch gebergte in Perzië en door de Goten tijdens de 
volksverhuizingsperiode naar het noorden gebracht zijn. 

b. De vraag rijst of de hoofdthema’s als een complete traditie of als afzonderlijke 
verhaalelementen zijn gemigreerd. 

c. De Ragnarök-mythe zou dan een tot een groots eschatologisch systeem gesmede 
verzameling voorstellingen over het wereldeinde zijn, afkomstig uit allerlei delen van de 
wereld. 
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3.2.3.5 De theorie van Reitzenstein over de herkomst van de Ragnarök-mythe in 
de Völuspá 

 
De godsdiensthistoricus Reitzenstein gaat uit van de eenheid van de Ragnarök-voorstellingen, die 
als voorbeeld de Iraanse Manicheïstische eschatologie zouden hebben: 
1. (§ 595-1) De geboeide Loki en de geboeide Fenrir zijn geen varianten van elkaar (Olrik), maar 

twee afzonderlijke vijanden van de goden, zoals Angra Manyu en de slang beiden tegenover de 
goden staan. 
 

2. (§ 595-2) De afbeeldingen op de Christelijke kruizen zijn van Manicheïstische oorsprong, nl.: 
a. de geboeide Loki; 
b. Thors strijd met de slang; 
c. Sigurds slachting van Fáfnir. 

 
3. (§ 595-3) Overige motieven van Manicheïstische oorsprong zijn: 

a. de strijd tussen goden en demonen; 
b. de verwoesting van de aarde door vuur; 
c. de val van de sterren; 
d. de wolf en de slang als demonen. 

 
4. (§ 595-4) Slechts enkele motieven zijn IE van oorsprong: 

a. de wereldondergang door vuur (en misschien door water); 
b. de godenstrijd in ’t algemeen; 
c. de verslechtering der wereld, fysiek en moreel. 

 
5. (§ 596-1) Kritiek van De Vries: 

Manicheïstische oorsprong van de Ragnarök-mythe is moeilijk te bewijzen wegens gebrek aan 
bronnenmateriaal. 
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3.2.3.6 De theorie van Peuckert over de herkomst van de Ragnarök-mythe in de 
Völuspá 

 



De Oud-Germaanse religie - De wereldondergang volgens de Germaanse overlevering - De Noord-Germaanse overlevering 
m.b.t. de wereldondergang - De verklaring van de Ragnarök-voorstelling in de Völuspá - De theorie van Peuckert over de 
herkomst van de Ragnarök-mythe in de Völuspá 

3.2.3.6.1 (§ 596-2) Overeenkomende Iraans-Germaanse voorstellingen m.b.t. 
de wereldondergang volgens Peuckert 

 
Peuckert steunt Reitzenstein, maar probeert wel Manicheïstisch bronnenmateriaal aan te voeren, 
nl. de Middel-Perzische Zoroastrische Žāmāspnāmak, die ook oude elementen bevat: 
1. ‘Wolfstijd’: 

a. De Iraanse term voor ‘wolfstijd’ komt overeen met on. vargöld. 
b. Commentaar van De Vries: 

i. Het gaat hier echter om een tegenstelling tussen wolven en schapen, gebruikelijk bij 
een herdersvolk. 

ii. De term on. vargr heeft bovendien een bijzondere betekenis. 
 

2. Godenstrijd: 
a. Er is sprake van een strijd, voorafgaande aan het wereldeinde. 
b. Commentaar van De Vries: 

i. De Germaanse Ragnarök-strijd is dan niet Keltisch-Germaans, zoals Olrik beweert (zie 
3.2.3.3-3.b). 

ii. De Germaanse Ragnarök-strijd is evenmin volgens deze redenering een algemene 
voorstelling van IE-Germaanse oorsprong, zoals Olrik beweert (zie 3.2.3.5-4.b). 

iii. Conclusie: 
De Germaanse Ragnarök-strijd is dus niet meer dan een ontlening uit de Žāmāspnāmak 
volgens de theorie van Peuckert. 
 

3. ‘Donker vuur’ uit de demonenwereld in het zuiden: 
a. Peuckert verbindt deze elementen met de zonen van Múspell: 

i. Surtr, de vuurreus, komt met de Múspellszonen (SnE) aangereden (vuur). 
ii. Ze rijden door Myrkviðr (Ls.) (donker). 
iii. Ook in Skm. 17-18 is sprake van eikinn fúr ‘wildvuur’ of ‘donker vuur’ (Neckel). 
iv. Het zuiden als demonenwereld is een Iraanse voorstelling, niet Germaans (zie § 197). 
v. Het begrip Muspilli is noch Oud-Noords, noch Oud-Beiers (zie echter 3.1.3), maar 

Manicheïstisch van oorsprong. 
b. Commentaar van De Vries: 

i. Het argument van Peuckert lijkt sterk (maar zie 3.2.3.6.2). 
ii. Het schip Naglfar, waarin de Múspellszonen (Vsp.) zich bevinden, is wel inheems-

Germaans. 
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3.2.3.6.2 (§ 596-3) De verbreiding van de Manicheïstische eschatologische 
voorstellingen volgens Peuckert 

 
a. Manicheïstische invloeden van Iran naar Scandinavië zouden lopen via: 

1. het Pauliciaanse missiewerk langs de Donau (7e eeuw); 
2. eenzelfde missie vanuit Rusland naar Scandinavië. 
3. Íslendingabók: 

Armeense bisschoppen zouden in de 11e eeuw in IJsland zijn geweest. 
 

b. Commentaar van De Vries: 
1. ad a.3: 

De Ragnarök-voorstelling stamt uit de 8e–9e eeuw; de 11e eeuw is dus te laat. 
2. ad a.1: 

Het is onwaarschijnlijk dat de ideeën over Muspilli-Múspell uit IJsland, Beieren en Noord-
Duitsland (Hēliand) niet samenhangen, maar wel naar elke landstreek apart door de 
Paulicianen gebracht zouden zijn. 

3. De Manicheïstische invloed moet eerder hebben plaatsgevonden, maar dit is 
onwaarschijnlijk aangezien het Manicheïsme nog niet zo sterk aanwezig was, bijv. in de 4e 
eeuw. 

4. Conclusie: 
Er is geen bewijs voor Manicheïstische invloed in Scandinavië wegens de route en het 
tijdstip van die invloed. 
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3.2.3.7 Theorie van De Vries over de herkomst van de Ragnarökmythe in de 
Völuspá 
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3.2.3.7.1 (§ 597) De herkomst van de Ragnarök-mythe 

 
De Ragnarök-voorstellingen zijn waarschijnlijk IE van oorsprong: 
1. De Manicheïstische voorstellingen bevatten mogelijk Oud-Iraanse motieven uit de IE tijd. 

 
2. IE is de voorstelling van een voortdurende strijd tussen goden en demonen om de kosmos in 

stand te houden. 
 

3. Een dergelijke strijd tijdens het wereldeinde ligt dan voor de hand. 
 

4. De rol van de wolf in deze strijd, die immers symbool is van Útgarðr, ligt eveneens voor de 
hand. 
 

5. De voorstelling van de fimbulvetr is voor het noorden ook logisch en hoeft niet te berusten op 
de Manicheïstische Malkosh-winter. 
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3.2.3.7.2 (§ 598-1) De veranderende houding t.o.v. de Ragnarök-voorstelling 

 
Voorstellingen omtrent het wereldeinde waren de Germanen reeds lang bekend, maar worden 
door het verdwijnen van het heidendom weer actueel: 
1. De periodieke afwisseling van wereldschepping en wereldondergang komt in alle archaïsche 

religies voor. 
 

2. De mythe van de boeiing van het onderwereldmonster dat later losbreekt, staat centraal: 
a. Het optreden van twee varianten ervan bewijst het belang ervan in de gedachtewereld van 

de Noord-Germanen. 
b. Beide varianten zijn oud: 

i. De boeiing van Loki is ouder dan AD 800, want deze variant komt voor in Haustlöng: 
sás öll regin eygja í böndum (‘die (nl. Loki) alle goden in boeien zien liggen’). 

ii. De boeiing van Fenrir is nog ouder, want hier is het nog de reeds naar de achtergrond 
getreden god Týr die een rol speelt. 
 

3. De wisseling van de heidense naar de Christelijke periode laat ook een wisseling van 
perspectief zien t.a.v. de voorstelling van de wereldondergang: 
a. In de heidense tijd lag de nadruk op de boeiing van het onderwereldmonster in het 

vertrouwen dat de wereld van de ondergang gered is, waaruit een optimistische 
levenshouding blijkt. 

b. Gedurende de bekeringsperiode komt de nadruk te liggen op het losbreken van het 
onderwereldmonster, omdat men vreest dat de wereldondergang werkelijkheid lijkt te 
worden, een vrees, veroorzaakt door het noodlot dat de heidense wereld te wachten staat. 
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3.2.3.8  (§ 598-2) Conclusies t.a.v. de Ragnarök-voorstellingen in de Völuspá 

 
1. De Völuspá is een uitdrukking en een produkt van het verdwijnende heidendom. 

 
2. De motieven zijn ouder dan de bekeringsperiode en zowel heidens-Germaans als Christelijk, 

door de aanraking van de Vikingen met het Christelijke West-Europa, waar ook (onofficiële) 
Manicheïstische overtuigingen heersten. 
 

3. Toch is de Völuspá als geheel een heidens produkt: 
a. Het zijn zwaarmoedige overpeinzingen over de schuld van de mensheid en het verval van de 

instellingen op elk levensgebied. 
b. Ondanks deze ondergangsstemming is er de vastberadenheid om het noodlot strijdend 

tegemoet te treden. 
c. En ook is er het optimisme over een nieuwe wereld waarin Baldr en Höðr als broeders zullen 

heersen en Líf en Lífþrasir gered worden (zie 1.10.2-2), dus een toekomstvisie die een 
mythologische basis heeft. 
 

4. De Völuspá is de grootste prestatie in de Germaanse poëzie van een dichter die inheemse en 
vreemde elementen tot een geheel wist te smeden teneinde het Germaanse levensgevoel een 
plaats te geven. 
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4 Concordantietabel 

 
Zoek (nogmaals) uw onderwerp in de rechterkolom, selecteer en kopieer de term(en) in de 
linkerkolom en zoek hiermee in de tekst (Ctrl-C, Ctrl-home, Ctrl-F, Ctrl-V) 
 
1. Index van namen  
2. Index van categorieën en termen 
 
1. Index van namen 
 

Adam uit Adam (1) = hebr. ’Āḏām = ’Ādām = arab. ’Ādam = gr. Αδαμ (NW-

Sem.-Isr.) (koning-aartsvader) 

Adam van Bremen Adam (3) van Bremen = Adam (3) Bremensis (Germ.) (auteur)  
                                            [Adam van Bremen, Adam Bremensis] 

Æsc, Æsc (Germ.) (koning)                                                          [Aesc] 

Aither Aether = gr. Aither (Αιθηρ) (Gr.) (god)                                [Ether] 

Auharmazd Ahura Mazdā = Auharmazd = Ormuzd (Ir.) (god)        [Ahura Mazda] 

Altaïsche Altaïsch (gemeenschap van talen en volkeren) 

Amaltheia Amalthea = gr. Amaltheia (Αμαλθεια) (Gr.) (myth. geit) 

Anagkè Ananke = gr. Anagke (Αναγκη) (Gr.) (godin) 

Andhrímnir Andhrímnir (Germ.) (myth. kok)                                 [Andhrimnir] 

Ahriman Angra Mainyu = av. Aŋgra Mainyu = mperz. Ahriman (Ir.) 
(antagonist) 

Angra Manyu Angra Mainyu = av. Aŋgra Mainyu = mperz. Ahriman (Ir.) 
(antagonist) 

Annar Annar (Germ.) (god) 

Armeense Armenië = Hajastan (Azië) (land met hist. zeer uiteenlopend 

territorium), Armeens, Armeniër 
Askr [hoofdletter] Askr (Germ.) (eerste man) 
Atlas-gebergte Atlas-gebergte (Marokko) ((wereld)berg en godenwoning) 

Auðr Auðr (1) (Germ.) (god)                                                 [Audr, Aud] 

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

Austri Austri (Germ.) (dwerg) 

huidige plaats Eu Auvae (1) (9e eeuw) = Auga (1) (10e eeuw) = Aucia (1) (11e eeuw) = 
Aucum (12e eeuw) = Ou (1) (ca 1140) = mod. Eu (1) (Frankr.) 
(topogr., tZWv Le Tréport, dép. Seine-Maritime, Normandië) 

Auva Auvae (2) (9e eeuw) = Auga (2) (10e eeuw) = Aucia (1) (11e eeuw) = 
Ou (2) (ca 1140) = Eu (2) = Brisella (17e eeuw) = mod. Bresle, La 
(Frankr.) (rivier, van Abancourt, dép. Oise, (tZv Aumale) naar Het 
Kanaal bij Le Tréport, dép. Seine-Maritime, Normandië, Hauts-de-
France) 

Azië Azië (continent), Aziatisch, Aziër 

Midden-Azië Azië, Centraal- 
Noord-Aziatische Azië, Noord- 

Azteken Azteken = Culhuach = Mexica = Tenochcah (Am.) (volk) 

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

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

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

Baldr Baldr (Germ.) (god) 

Beieren Beieren = du. Bayern (Du.) (deelstaat), Beiers, Beier (Bajuvaar)  

Beiers Beieren = du. Bayern (Du.) (deelstaat), Beiers, Beier (Bajuvaar)  

Oud-Beiers Beieren: Oud-Beiers 

Bergelmir Bergelmir (Germ.) (rijpreus) 

Bestla Bestla (Germ.) (reuzin) 
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E. Birkeli Birkeli, Emil (auteur) 

Bornholm Bornholm (De.) (eiland, Bornholms Regionskommune, Hoofdstad) 

Borr Borr = Burr (Germ.) (reus) 

Brahmā Brahmā (Ind.) (god) (lit.)                                                 [Brahma] 

Bugge Bugge, Sophus (auteur) 

Búri Búri = Buri (Germ.) (reus) 

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

Kentse Cantia (lat.) = Canticum = Cantium = oe. Cent = eng. Kent (Eng.) 
(county, ZO-Engeland), Kents, Kentenaar (Cantwara (pl.)) 

Κερβερος Cerberus = gr. Kerberos (Κερβερος) (Gr.) (hellehond) 

China China = Zhōngguó (Azië) (land), Chinees, Chinees 

A. Christensen Christensen, Arthur Emanuel (auteur) 

Clemen Clemen, Carl (auteur) 
Cochin-China Cochin-China = frans Cochinchine = vietnamees Nam Kỳ ≈ regio 

Zuid-Vietnam (Azië) (vrm. kolonie, gebied tZWv Ba͗o Lộ in 

Vietnam) 

Zuid- Vietnam Cochin-China = frans Cochinchine = vietnamees Nam Kỳ ≈ regio 

Zuid-Vietnam (Azië) (vrm. kolonie, gebied tZWv Ba͗o Lộ in 

Vietnam) 

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

koning David David = hebr. Dāwīḏ ben Yīšáy = David ben Yishai = gr. Δαυιδ = lat. 
Davidus (NW-Sem.-Isr.) (koning van het zg. ‘Verenigde Koninkrijk’) 

                                                                           [Dāwīdh, Dāwid] 
Dellingr Dellingr (Germ.) (god) 

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

Surabhī Devī: Surabhī, avatāra (Ind.) (myth. koe-godin)                [Surabhi] 

Dodona Dodona = Dodone (dor. Δωδωνα = ion./att. Δωδωνη) = ngr. Dodoni 
(Δωδωνη) = loc. dial. Dodoni (Δωδωνι) (Gr.) (topogr./archeol. site 
(tNOv Dodoni (dorp), tZWv Ioannina, Epirus) 

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

Thors 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] 

Donau Donau(gebied) (Eur.) (rivier) (alg.) 
Noord-Duitse Duitsland, Noord- = Neder-Duitsland, Nederduits 

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

Beieren en Noord- Duitsland, Noord- = Neder-Duitsland, Nederduits 

Zuid-Duitse Duitsland, Zuid- = Boven-Duitsland 

Oberdeutsche Duitsland, Zuid- = Boven-Duitsland: Oberdeutsch 

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

Ebbo of Ebo, bisschop van Reims Ebbo (1) = Ebo (Frankr.) (bisschop) 

Eggþér Eggþér = Egdir (Germ.) (reus)                                          [Eggther] 
Egypt Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk. 

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

(land), Egyptisch, Egyptenaar 

Eikþyrnir Eikþyrnir (Germ.) (myth. hert)                                     [Eikthyrnir] 

Einhard Einhard = Eginhard (Germ.) (auteur) 

Elias Elia (OT) = hebr. ’Ēlīyāhū = Elijah = Elias (NT) = gr. Elias (Ηλιας) = 
Eleias (Ηλειας) = arab. Iljas = Ilyas (Koran) (NW-Sem.-Isr.) 
(profeet)                                                                         [Eliyahu] 

Eliade Eliade, Mircea (auteur) 

Embla Embla (Germ.) (eerste vrouw) 

Oud-Engels Engeland: Oud-Engels, Angelsaksisch (oe.) 
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Erebos Erebus = gr. Erebos (Ερεβος) (Gr.) (god/personificatie van de 
duisternis) 

Ereškigala Ereškigala (Mes.) (godin)                                             [Ereshkigal] 

West-Europa Europa (2), West- 

Fáfnir Fáfnir Hreiðmarsson (Germ.) (dwerg, slang)  [Fafnir Hreidmarsson] 

Fenrir Fenrir = Fenrisúlfr (Germ.) (myth. wolf)                       [Fenrisulfr] 

Fenrisúlfr Fenrir = Fenrisúlfr (Germ.) (myth. wolf)                       [Fenrisulfr] 

Fenris-wolf Fenrir = Fenrisúlfr (Germ.) (myth. wolf)                       [Fenrisulfr] 

met de Wolf Fenrir = Fenrisúlfr (Germ.) (myth. wolf)                       [Fenrisulfr] 

Finland Finland = Suomi (Eur.-Finl.) (land), Fins, Fin  
Oud-Friese Friesland: Oud-Fries (ofr.) 

Freyr Frō: Freyr (Germ.) (god) 

veraldar goð Frō: Freyr: ‘Veraldar goð’ (Germ.) (god)                  [Veraldar god] 

Fyrby Fyrby (Zw.) (topogr., tNv Nyköping (stad), Råby-Rönö och Ripsa, 

Nyköpings kommun, Södermanland) 
Gallië Gallië = Gallia (Eur.) (Kelt. gebieden in Frankr., Be., Z-Ne., Du. 

tWv de r. Rijn, W-Zwits.), Gallisch, Galliër 

Garmr Garmr (Germ.) (hellehond) 

Götland Gautland = Götland = mod. Götaland (Zw.) (landsdeel), Gautisch 
(Geatisch), Gaut (Geat) 

Gāw ī ēwdād Gāw ī ēwdād = Gāw ī ēwagdād = Gav-aēvō.dātā (Ir.) (oerrund)  
        [Gaw i ewdad, Gaw i ewagdad, Gav-aevo.data, Gavaevodata] 

Gayōmard Gayōmard = Gayōmart = Kayōmart (mperz.) = < av. Gaya-marətān 
= manich. Gehmurd = nperz. Keyumars = Kiumars (Ir.) 
(oereus/eerste mens)                 [Gayomard, Gayomart, Kayomart, 

Gaya Maretan, Gaiia Marətān] 

Gefjon Gefjon (1) (Germ.) (godin) 

Geri [+ spatie] Geri (2) (Germ.) (myth. hond van Menglöð) 

Gering Gering, Hugo (auteur) 

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  

Zuid-Germaanse Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf 

Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl. 

westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, Zuid-

Germaan 

Gífr Gífr (Germ.) (myth. hond)                                                    [Gifr] 

Góinn Góinn (Germ.) (myth. slang)                                              [Goinn] 

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

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

Ostrogoten Goten, Oost- = Ostrogoten = Ostrogothi = Greuthungi (Germ.) 
(volk) 

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

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

Grimm Grimm, Jakob Ludwig Karl/Carl (auteur) 

Groningen Groningen (Ned.) (streek) 

Gullveig Gullveig (Germ.) (völva)                                                     [volva] 

Güntert Güntert, Hermann (auteur) 
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Hálfdan hvítbeinn Hálfdan (2) inn gamli; nl. Halfdan de Oude (Germ.) (sagenfig.) 
                                        [Hálfdanr inn gamli, Halfdanr inn gamli] 

Van Hamel Hamel, Anton Gerard van (auteur) 

Harii Harii = Hariërs (Germ.) (volk) 

J. Harrison Harrison (2), Jane Ellen (auteur) 

Hathor Hathor = eg. ḥwt-ḥrw = gr. Άθωρ (Eg.) (godin en hemelkoe) 

Heiðrún Heiðrún (Germ.) (myth. geit)                                          [Heidrun] 

Heimdallr Heimdallr (Germ.) (god) 
Ze heet ook Hel Hel (on.) = oe. Hell = ofr. Helle = os. Hellia = ohd. Hella = got. 

Halja (Germ.) (godin van het dodenrijk) 

Helm Helm, Karl (auteur) 
Hemera Hemera (Ήμερα) (Gr.) (godin/personificatie van de dag) 

Hengist Hengist (1) (Germ.) (koning, broer van Horsa) 

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

Hermes Hermes (1) (Έρμης) = ep. Hermeias (Έρμειας) = dor. Hermas 
(Έρμας) = (Hes.) Hermaon (Έρμαων) = myc. (dat.) e-ma-a2 = e-ma-
ha = *hermāhās (Beekes) (Gr.) (god) 

Hermóðr Hermóðr (Germ.) (god)  [vgl. Heremōd (Germ.) (sagenfig.)] 
                                                                                    [Hermodr] 

Hesiodos Hesiodus = gr. Hesiodos (Ήσιοδος) (Gr.) (auteur) 

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

Hlíf Hlíf (Germ.) (myth. fig.)                                                       [Hlif] 

Hlífþrasa Hlífþrasa (Germ.) (myth. fig.)                                      [Hlifthrasa] 

Höðr Höðr (Germ.) (god)                                                    [Hǫðr, Hodr] 

Hœnir Hœnir (Germ.) (god)                                                        [Hoenir] 

Höfler Höfler, Otto (auteur) 

Holmberg Holmberg, later: Harva, Uno Nils Oskar (auteur) 

Horatius Horatius (2) Flaccus, Quintus (L/R) (auteur)   
                                                            [Quintus Horatius Flaccus] 

Hræsvelgr Hræsvelgr (Germ.) (reus)                                            [Hraesvelgr] 
Hrímfaxi Hrímfaxi (Germ.) (myth. paard)                                     [Hrimfaxi] 

Hrymr Hrymr (Germ.) (reus) 

Hymir Hymir (Germ.) (reus) 

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

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

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

IJszee IJszee, Noordelijke 

Ishtar als koe Inana = Ištar (1): ‘Géme-Sīn’ (‘Koe van (de maangod) Sīn’) (Mes.) 
(godin)                                                                        [Geme-Sin] 

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

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

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

 IE [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Indo-Europeaan, Indo-Europees (IE) 

 IE: [voorafgegaan door een spatie] Indo-Europeaan, Indo-Europees (IE) 

 IE; [voorafgegaan door een spatie] Indo-Europeaan, Indo-Europees (IE) 

IE- Indo-Europeaan, Indo-Europees (IE) 

IE * Indo-Europeaan, Indo-Europees (IE) 

IE is de Indo-Europeaan, Indo-Europees (IE) 

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

Iraanse Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz. 
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris = 
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch, 
Pers (Ir.)                        [Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris] 
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Iran Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz. 
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris = 
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch, 
Pers (Ir.)                        [Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris] 

Perzen Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz. 
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris = 
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch, 
Pers (Ir.)                        [Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris] 

Perzië Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz. 
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris = 
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch, 
Pers (Ir.)                        [Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris] 

Perzische Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz. 
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris = 
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch, 
Pers (Ir.)                        [Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris] 

Iraanse term Iran: Iraans = Perzisch (taal, alg.) (Ir.) 

Middel-Perzische Iran: Iraans: MIddel-Iraans: Middel-Perzisch (mperz.) (taal) (Ir.) 

Oud-Iraanse Iran: Oud-Iraans (cultureel) (Ir.) 
Israël Israël = hebr. Yiśrā’ēl = Jiśrā’el = gr. Ισραηλ = arab. Isrā’īl (Azië-

Isr.) (land en volk), Israëlitisch = mod. Israëlisch, Israëliet = mod. 
Israëliër      [Israel, Yisra’el, Yisrael, Jisra’el, Jisrael, Isra’il, Israil] 

Lis Jacobsen Jacobsen (1), Lis (auteur)                                        [Lis Jacobsen] 

geminus Janus: ‘Geminus’, ~ (L/R) (god)    [Ianus Geminus, Janus Geminus] 

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

(Chr.-Isr.) (profeet)                [Christos, Masiah, Mashiah, Mashiah] 
Yugra Joegra (nl.) = ooslav. Jugra = Iugra = Iuhra = gr. Ouggroi (Ουγγροι) 

= lat. Ongariae (FUgr.) (volk, taal, gebied, tussen de r. Petsjora 
en de Oeral (Chanto-Mansië, Rusl.))                                   [Yugra] 

Jörð, Jörð (Germ.) (godin)                                                   [Jǫrð, Jord] 

Jörð (dochter) Jörð (Germ.) (godin)                                                   [Jǫrð, Jord] 

Jupiter Jupiter (1) = Juppiter = lat. Iupiter = Iuppiter (L/R) (god) 

Kalmukken Kalmukken = Kalmyken (Russ.-Mong.) (volk) 

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

Karsten Karsten, Torsten Evert (auteur) 
Kaukasische Kaukasus = Kaukasië (Eur.-Azië) (streek en gebergte, omvattend 

delen van Zuid-Rusland, Georgië, Armenië en Azebeidzjan), 
Kaukasisch, Kaukasiër 

Kelten Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch 

Keltisch Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch 

Kirk Andreas Kirk Andreas = Andreas (Mana) (topogr., Andreas (district), Ayre 

(sheading)) 
Kivik Kivik (Zw.) (topogr., tNv Simrishamn (stad), Vitaby, Simrishamns 

kommun, Skåne) 

Krohn Krohn, Kaarle (auteur) 

A. Kuhn Kuhn, Franz Felix Adalbert Kuhn (auteur) 

Kund [+ spatie] Kunda = Kundag = manich. mperz. Kūnī (Ir.) (demon)            [Kuni] 

Lappen Lapland = no./zw. Sameland = noord-sam. Sápmi = ume-sam. 
Sábmie = lule-sam. Sámeednam = enare-sam. Säämi = skolt-sam. 
Sääm’mjânnam = (Eur.) (streek, van Midden-Noorwegen en -
Zweden via Noord-Finland naar Kola (Rusl.)), Lap, Laps; = Same 
(pl. Samen, sam. Sámi), Samisch = ‘Fin(s)’, on. Finnr, Finnskr) 

Leviathan Leviathan = hebr. Liwyāṯān = Liwyātān = ugar. Lotan = ugar. ltn 

(NW-Sem.-Isr.) (slangenmonster)                    [Liwyatan, Livyatan 

 Líf en [voorafgegaan door een spatie] Líf (Germ.) (myth. fig.)                                                          [Lif] 

Líf ‘leven’ Líf (Germ.) (myth. fig.)                                                          [Lif] 

Lífþrasir Lífþrasir (Germ.) (myth. fig.)                                        [Lifthrasir] 
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Lindö gård Lindö (Zw.) (huisloc., tNv Runtuna (dorp) (tNv Nyköping), 
Runtuna, Nyköpings kommun, Södermanland)                      [Lindo] 

Lóðurr Lóðurr (Germ.) (god)                                                        [Lodurr] 

Loki Loki (on.) = faer. Lokki = no.-de.-zw. Loke = Lokke = no. Lokje = 

de. Lokkemand = zw. Locke = Luki = Luku = Nokke = fins Lukki 

(Germ.) (god-geest) 
Madagaskar Madagaskar = Malagasië = (malagasi) Madagasikara (Afr.) (land), 

Malagasi (taal), Malagassisch (adj.), Malagassiër         [Madagascar] 

Magni Magni (Germ.) (god) 

Magnússon Magnússon, Eiríkur = Eiríkr (auteur)                  [Eirikur Magnusson] 

eiland Man Mana = Ellan Vannin = eng. Isle of Man (Eur.) (eiland, Kelt., Brits 

Kroonbezit), Manandán (god) 
Μανις of Μασδης Manis = Masdes (Μανις = Μασδης) (Phryg.) (koning) 
Mannhardt Mannhardt, Johann Wilhelm Emanuel (auteur) 
Mardan-Farrukh Marḍān-Farrukh = Mardānfarrox ī Ohrmazddād = Martānfarrux-i 

Ohrmazddātān (Ir.) (auteur; zoon van Auhaṛmazhḍāḍ)  

                              [Mardan Farrukh, Mardanfarrox, Martanfarrux] 

Margwelaschwili Margwelaschwili, Tite (auteur) 

 Mars [voorafgegaan door een spatie] Mars (2) (L/R benaming van een Germ. god) 

Obermarsberg Marsberg: Obermarsberg (Du.) (wijk) (topogr., tZv Paderborn, kr. 
Hochsauerlandkreis, Noordrijn-Westfalen) 

Masjāg Mašya (Ir.) (eerste man)                          [Mashya, Masjāg, Masjag] 

Masjānag Mašyāne (Ir.) (eerste vrouw)              [Mašyāna, Mašyanē, Mašyāni, 
Mašyānī, Māšyānīg, Masjānag, Mashyane, Mashyana, Mashyani] 

R. Meissner Meißner = Meissner = Meiszner, Georg Paul Rudolf (auteur) 
Menglöðs Menglöð (Germ.) (godin)                                                [Menglod] 

Meringer Meringer, Rudolf (auteur) 

Mesopotamië Mesopotamië = aram. Bêṯ Nahrayn = Bêṯ Nahrawwāṯā = Meṣʿaṯ 
Nahrawwāṯā = gr. (Polybius) Mesopotamia (Μεσοποταμια) = hebr. 

ʼĂrâm Nahărayim (= N-Mesopotamië) = arab. (Bilād mā) Bayn Al-
Nahrayn = Bilād ar-Rāfidayn (Azië) (hist. streek, gelegen tussen de 
r. Eufraat en Tigris, NO-Syrië en Irak), Mesopotamisch = aram. 
Nahrāyā, Mesopotamiër                       [Beth Nahrin, Beth Nahrain, 
Bet Nahrayn, Bilād mā bayn Al-Nahrayn, Bilad ar-Rafidayn] 

R.M. Meyer Meyer (4), Richard Moritz (auteur) 
Micronesië Micronesië (Oceanië) (eilandengroep, tNv Melanesië, van Palau en 

Micronesia tot Kirabati), Micronesisch, Micronesiër 

Miðgarðsormr Miðgarðsormr = Jörmungandr = nl. Midgardslang (Germ.) (myth. 

slang)                       [Midgardsormr, Jormungandr, Midgaardslang] 

Mímr Mímir: ‘Mímr’ = ‘Heiðdraupnir’ (Germ.) (reus)                     [Mimr, 
Heiddraupnir] 

Móðguðr Móðguðr (Germ.) (bewaakster van het dodenrijk)           [Modgudr] 

Móði Móði (Germ.) (god)                                                              [Modi] 

Mogk Mogk, Eugen (auteur) 

Mortlock-eilanden (Micronesië) Mortlock-eilanden (Micronesië) (eilanden, behorend tot de 
deelstaat Chuuk) 

Much Much, Rudolf (auteur) 
Mudspell Mūdspelli = Mūtspelli (Germ.) (personificatie van de 

wereldondergang of -brand)                          [Mudspelli, Mutspelli] 

mūdspelles Mūdspelli = Mūtspelli (Germ.) (personificatie van de 
wereldondergang of -brand)                          [Mudspelli, Mutspelli] 

Mutspelli Mūdspelli = Mūtspelli (Germ.) (personificatie van de 
wereldondergang of -brand)                          [Mudspelli, Mutspelli] 

Muspilli een personificatie van Mūdspelli = Mūtspelli (Germ.) (personificatie van de 
wereldondergang of -brand)                          [Mudspelli, Mutspelli] 
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München Munichen, forum apud (1158) = lat. Monacum = Monachium = 

Monachia = mod. München (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, 

Beieren) 
Múspell Múspell = nl. Muspel (Germ.) (vuurdemon)                       [Muspell] 
Naglfari Naglfari (Germ.) (reus) 

Neckel Neckel, Gustav Karl Paul Christoph (auteur) 

Nergal Nergal = Nerigal = Nirgal = cun. (ebl.) dKIŠ.UNU = (later) akk. 
dKIŠ.UNU.GAL = dGÌR.UNU.GAL = (later) mbab. dU.GUR (3) (bron: 
RIA) (Mes.) (god)                                                                 [Ugur] 

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

Niðhöggr Níðhöggr (Germ.) (myth. slang)                      [Níðhǫggr, Nidhoggr] 
Noorwegen Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor 

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

kust van Noorwegen Noorwegen, West- (en westkust) 

Nordal Nordal, Sigurður (auteur)                                    [Sigurdur Nordal] 

Nordenstreng Nordenstreng, Rolf Harald (auteur) 

Norðri Norðri (Germ.) (dwerg)                                                     [Nordri] 

Nörfi of 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] 

Northumberland Northumberland (Eng.) (county, NO-Engeland) 

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

Novocherkassk Novocherkassk (Rusl.) (topogr., tNOv de Zee van Azov en tNOv 
Rostov aan de Don, Rostov) 

Nylars Nylars (De.) (topogr., tZOv Rønne, Bornholms Regionskommune, 
Hoofdstad) 

Nyx Nyx (Νυξ) = nl. Nacht (Gr.) (godin)                                        [Nux] 

westelijke wereld van de wereldzee Oceaan, Atlantische: Noord ~ (westelijke oceaan)  
                                                          [Noord-Atlantische Oceaan] 

Odysseus Odysseus (Οδυσσευς = Οδυσευς) = lat. Ulixes (Gr.) (koning, zoon 
van Laërtes)                                                                 [Odusseus] 

Oeraalse Oeraals (Fins-Oegrische en Samojeedse gemeenschap van talen) 
Oldenberg Oldenberg, Hermann (auteur) 

Olrik Olrik, Axel (auteur) 

Oseberg Oseberg = Lille Oseberg (No.) (huisloc., tNOv Slagen (kerk) (tNv 
Tønsberg (stad)), Tønsberg kommune, Vestfold) 

Osseten Osseten = oss. Irættæ = russ. Jas (Ir.-Rusl.) (volk, vnl. in de 
Kaukasus), Ossetisch                                                        [Iraetae] 

Marcel Otten Otten, Marcel (auteur) 

Pan-ku Pangu (Chin.) (god-reus)                          [Pángŭ, P’an-ku, Pan-ku] 

Peuckert Peuckert, Will-Erich (auteur) 

Phaedrus Phaedrus (L/R) (auteur van fabels) 

Philippson Philippson, Ernst Alfred (auteur) 

Pipping Pipping, Knut Hugo (auteur, 1864 - 1944) 

Plato Plato = gr. Platon (1) (Πλατων) (Gr.) (filosoof) 

Ragnarr loðbrók Ragnarr loðbrók (Germ.) (sagenfig.)                     [Ragnar Lodbrok] 

Rán Rán (Germ.) (godin-reuzin/personificatie)                             [Ran] 

Raos Raos (Ραος) (Gr.-Germ.) (koning)                              [Raus, Rhaus] 

Raptos Raptos (Ραπτος) (Gr.-Germ.) (koning)                      [Rapt, Raptus] 

Ratatoskr Ratatoskr (Germ.) (myth. eekhoorn) 

Reitzenstein Reitzenstein, Richard August (auteur) 
E. Reuterskiöld Reuterskiöld, Edgar Hans Kasimir (auteur) 

Richerus van Saint-Remy (of van Reims) Richer van Reims = frans Richer de Reims = lat. Richerus Remensis 
(Frankr.) (auteur, monnik van de abdij van de basiliek Saint-Remi) 
                         [Richerus van Saint-Remy, Richer van Saint-Rémi] 

Roemeens Roemenië = România (Eur.-Roem.) (land), Roemeens, Roemeen 

Romeinen Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein 
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Rusland Rusland = Rossija (Eur.-Azië-Rusl.) (land), Russisch, Rus 

Russische Rusland = Rossija (Eur.-Azië-Rusl.) (land), Russisch, Rus 

Zuid-Rusland Rusland, Zuid- 

Rydberg Rydberg, Abraham Viktor (auteur) 

Śabala Śabala (Ind.) (hond, zoon van Saramā)                 [Shabala, Sabala] 

Sabardughā Sabardughā (Ind.) (myth. koe)                                  [Sabardugha] 

Sæhrímnir Sæhrímnir (Germ.) (myth. zwijn)                                [Saehrimnir] 

Saksen Saksen (1) (nl.) = os. Sahson = lat. (vetuli) Saxones = gr. Σαξονες = 
oe. Eald-Seaxe = d. Altsachsen = nd. Sassen (Germ.) (volk), 
Saksisch, Saks                                                                 [Sachsen] 

Saksische Saksen (1) (nl.) = os. Sahson = lat. (vetuli) Saxones = gr. Σαξονες = 
oe. Eald-Seaxe = d. Altsachsen = nd. Sassen (Germ.) (volk), 
Saksisch, Saks                                                                 [Sachsen] 

Oud-Saksische Saksen (1): Oud-Saksisch (os.) 

Satan Satan = hebr. Śāṭān = arab. Šayṭān = gr. Satan (Σαταν) = Satanas 

(Σατανας) = nl. Duivel, de = gr. Diabolos (Διαβολος) = lat. Diabolus 
(NW-Sem.) + (Chr.) (demon)                  [Shatan, Shaitan, Shaytan] 

Saxo: Saxo Grammaticus = Saxo Longus (De.) (auteur) 

Noord-Germaanse Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Noord-Germanen 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  

Scandinavië Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de 
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër  

Oost-Scandinavisch Scandinavië, Oost- 

West-Scandinavisch Scandinavië, West- 

Oud-Noords Scandinavië: Oud-Noor(d)s (on) = Oud-IJslands 

Noordse eschatologie Scandinavië: Oud-Noor(d)s (on) = Oud-IJslands 

Scheffer Schefferus, Johannes (auteur)                         [Johannes Scheffer] 

Schmeller Schmeller, Johann Andreas (auteur) 
Schotse 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) 

Seeland Seeland = mod. Sjælland = on. Selund (De.) (1. eiland, 2. regio) 

Dép. Seine-Maritime Seine-Maritime (Frankr.) (dép., Normandie) 

Siberië Siberië = russ. Sibir (Azië) (streek, vnl. gelegen in Rusland tOv het 
Oeralgebergte), Siberisch, Siberiërs = russ. Sibirjaki (groep van 
arctische volkeren) 

Siberische Siberië = russ. Sibir (Azië) (streek, vnl. gelegen in Rusland tOv het 
Oeralgebergte), Siberisch, Siberiërs = russ. Sibirjaki (groep van 
arctische volkeren) 

Sigmundr Sigmundr (2) Völsungsson (Germ.) (sagenfig.)        
                              [Sigmundr Völsungsson, Sigmundr Volsungsson, 

Sigmundr Vǫlsungsson] 

Sigurds Sigurðr (09) Sigmundsson (Germ.) (sagenfig.)  
   [Sigurðr Sigmundsson, Sigurdr Sigmundsson, Sigurd Sigmundsson] 

Sijmons Sijmons, Barend (auteur)                                     [Barend Symons] 

Sindri Sindri (Germ.) (dwerg) 

Sinfjötli Sigmundsson Sinfjötli Sigmundsson ≈ (oe. Bēowulf) Fitela  (Germ.) (sagenfig.)  

                                [Sinfjǫtli Sigmundsson, Sinfjotli Sigmundsson] 
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Skarpåker Skarpåker (Zw.) (huisloc., tWv Runtuna (dorp) (tNv Nyköping), 
Runtuna, Nyköpings kommun, Södermanland)               [Skarpaker] 

Skinfaxi Skínfaxi (Germ.) (zonnepaard)                                        [Skinfaxi] 

Skírnir Skírnir (1) (Germ.) (godenbode)                                        [Skirnir] 

Slaven Slaven (Eurazië) (groep volken die een Slavische taal spreken), 
Slavisch, Slaaf 

West-Slaven Slaven, West- (groep volken die een West-Slavische taal spreken) 

West-Slavische Slaven, West- (groep volken die een West-Slavische taal spreken) 

Sleipnir Sleipnir (Germ.) (1. myth. paard) 

Snorri Snorri (1) Sturluson (IJsl.) (auteur)                      [Snorri Sturluson] 

Sperber Sperber, Hans (auteur) 

Strabo Strabo = gr. Strabon (Στραβων) (Gr.) (auteur) 

Strzygowski Strzygowski, Josef (auteur) 

Suðri Suðri (Germ.) (dwerg)                                                         [Sudri] 

Surtr Surtr (Germ.) (vuurreus) 

Sutton Hoo Sutton Hoo (Eng.) (archeol. site, tussen Woodbridge en Sutton 
(tNOv Ipswich), Suffolk, O-Engeland) 

Suttungr Suttungr (Germ.) (reus) 
Svarthöfði Svarthöfði (Germ.) (rijpreus)                                       [Svarthofdi] 

Swanen Swanetië = georg. Swaneti (Georgië) (hist. streek), Swanen (volk) 

Tacitus Tacitus, Publius (3) Cornelius (L/R) (auteur)   
                                                            [Publius Cornelius Tacitus] 

Thebe Thebe (1) = ogr. Thebai (1) (Θηβαι (1) (έπταπυλοι) = (poët.) Θηβη) 
= ngr. Thiva (Θηβα) (Gr.) (topogr./archeol. site, tZWv Chalkis en 
tNWv Athene, Centraal-Griekenland) 

Thieme Thieme, Paul (auteur) 

þrúðgelmir þrúðgelmir (Germ.) (reus)                                        [Thrudgelmir] 

þrymr þrymr (Germ.) (reus)                                                       [Thrymr] 

Tīwaz Tīwaz* (Germ.) (god) (alg.)                                                [Tiwaz] 
Hirmin Tīwaz*: Irmin = Ermin (Germ.) (god) 

 Irmin [voorafgegaan door een spatie] Tīwaz*: Irmin = Ermin (Germ.) (god) 
 Týr [voorafgegaan door een spatie] Tīwaz*: Týr (Germ.) (god)                                                      [Tyr] 

Triballi Triballi = gr. Τριβαλλοι (Thrac.) (vrm. volk, Z-Servië, N-Noord-
Macedonië, W-Bulgarije) 

Tuisto Tuisto = Tuisco (Germ.) (oerwezen) 

Uppsala Uppsala (Zw.) (topogr., tNv Stockholm (stad), Uppsala kommun, 
Uppsala) 

Váli Váli = Áli (Germ.) (god, zoon van Odin)                           [Ali, Vali] 

Vanlandi Svegðisson Vanlandi Svegðisson (Germ.) (koning)            [Vanlandi Svegdisson] 

Vé Vé (Germ.) (god)                                                                    [Ve] 

Veðrfölnir Veðrfölnir (Germ.) (myth. vogel)                [Veðrfǫlnir, Vedrfolnir] 

Vergilius Vergilius Maro, Publius (5) (L/R) (auteur)                        [Virgilius, 

Publius Vergilius Maro] 
Vestri Vestri (Germ.) (dwerg) 

Viðarr Viðarr (Germ.) (god)                                                         [Vidarr] 

Viðólfr Viðólfr (Germ.) (rijpreus)                                                 [Vidolfr] 

Vili Vili (Germ.) (god) 

Vilmeiðr Vilmeiðr (Germ.) (rijpreus)                                            [Vilmeidr] 

Vivasvant Vivasvat = Vivasvant = nomin. Vivasvān (Ind.) (god), Vaivasvata 
                                                                                    [Vivasvan] 

Vizareš Vizareš (Ir.) (demon)                                                      [Vizaresh] 

Völsungr Völsungr (Germ.) (myth. koning)                     [Vǫlsungr, Volsungr] 

De Vries Vries, Jan Pieter Marie Laurens de (auteur) 
Wackernagel Wackernagel, Karl Heinrich Wilhelm (auteur) 
Waralden Olmay Waralden Olmay = Weraldin Ollma (Sam.) (god) 



De Oud-Germaanse religie 

Westfalen Westfalen (Du.) (1. streek, NO deel van de deelstaat Noordrijn-
Westfalen, 2. hist. streek, westelijk deel van het hertogdom 
Saksen, tussen Wezer en Rijn, tNv Attendorn en Hann. Münden) 

Widukind van Corvey Widukind (2) van Corvey (Germ.) (auteur)    [Widukind van Corvey] 

Odin Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Hárbarðr Wodan: Odin: ‘Hárbarðr’(Germ.) (god)                          [Harbardr] 

Herjann Wodan: Odin: ‘Herjann’ (Germ.) (god) 

Hroptr Wodan: Odin: ‘Hróptr’ = ‘Hróptatýr’ = lat. (Saxo) Rostarus = 
Rosterus (Germ.) (god)                                     [Hroptr, Hroptatyr] 

Yggr Wodan: Odin: ‘Yggr’ (Germ.) (god) 

Yggs Wodan: Odin: ‘Yggr’ (Germ.) (god) 

Wollin Wolin = vrm. Wollin (Du.) (topogr., kr. Usedom-Wollin) (Polen) 
(topogr., aan de oostoever van het Oderhaf = Zalew Szczeciński 
tNv Szczecin = Stettin, pow. Kamieński, West-Pommeren = 
Zachodniopomorskie) 

Yama Yama (1) = Yamarāja (Ind.) (1. eerste mens, 2. god, broer van 
Yamī)                                                                          [Yamaraja] 

Yima Yima (av.) = mperz. Jamšid = Jamšēd = Jam (Ir.) (myth. koning, 
zoon van Vīuuaŋhvant)                                     [Jamshid, Jamshed] 

Ýmir Ymir (Germ.) (oerreus) 

Aurgelmir Ymir: ‘Aurgelmir’ (Germ.) (reus) 

Bláinns Ymir: ‘Bláinn’ (Germ.) (reus)                                             [Blainn] 

Bölþorn Ymir: ‘Bölþorn’ = ‘Bölþórr’ (Germ.) (reus)        [Bǫlþorn, Bolthorn, 

Bǫlþórr, Bolþor, Bolthorr] 

Brimirs Ymir: ‘Brimir’ (Germ.) (reus) 

Zeus Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god) 

H. Zimmer Zimmer, Heinrich Robert; = Henry R. Zimmer (auteur) 

Noach Ziusudra: Noach = hebr. Nōaḥ = gr. Νωε = syr. aram. Nukh = arab. 

Nūḥ (NW-Sem.-Isr.) (bijb. fig.) (koning-aartsvader)      [Noah, Noë, 

Nuh] 

Zweedse Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

Zw. Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 

zw. Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed 
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2. Index van categorieën en termen 
 

dalen Aardformatie: dal (rivierdal) 

grote holten Aardformatie: grot (hol) 

Gnípahellir Aardformatie: grot: ‘Gnípahellir’ (Germ.) 

gapende Aardformatie: kloof (gaping, afgrond, ravijn) 

kloven Aardformatie: kloof (gaping, afgrond, ravijn) 

ravijn Aardformatie: kloof (gaping, afgrond, ravijn) 

immane baratrum abyssi Aardformatie: kloof: term: abyssi (gen.), immane baratrum 
(‘ontzaglijke diepte van een afgrond’) (kosmische chaos) (L/R) 

gap var Aardformatie: kloof: term: gap (Germ.) 

Ginnungagap Aardformatie: kloof: term: gap, ginnunga- (‘betoverde gaping’) 
(Germ.) 

ploegvoor Aardformatie: ploegvoor 

 berg [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Aardhoogte: berg 

bergen Aardhoogte: berg 

gebergte Aardhoogte: berg 

dodenberg Aardhoogte: berg, doden- 
Bergen worden soms ‘Walhalla’ genoemd Aardhoogte: berg, doden-: ‘Walhalla’ (Germ.) 

familierots Aardhoogte: berg, doden-: term: ætternisstapi (‘familierots’) 
(Germ.) 

ætternisstapi Aardhoogte: berg, doden-: term: ætternisstapi (‘familierots’) 
(Germ.) 

ättestupa Aardhoogte: berg, doden-: term: ättestupa (‘familierots’) (Germ.) 

voorouderhal Aardhoogte: berg, doden-: voorouderhal (IJsland) (Germ.) 

Sumeru Aardhoogte: berg, mythische: ‘Meru ‘= ‘Sumeru’ (3) (Ind.) + (Ind.-
B.) + (Tib.) 

wereldberg Aardhoogte: berg, wereld- (kosmische -, hemelberg) 

hemelberg Aardhoogte: berg, wereld- (kosmische -, hemelberg) 
Harā-bərəzaitī Aardhoogte: berg, wereld-: ‘Harā-bərəzaitī’ = ‘Harā’ (Ir.) 
Himinbjörg, waar Heimdallr woont Aardhoogte: berg, wereld-: ‘Himinbjörg’ (Germ.) 
berg van Suttungr Aardhoogte: berg, wereld-: ‘Hnitbjörg’, berg van Suttungr (Germ.) 
‘Landenberg’ Aardhoogte: berg, wereld-: ‘Landenberg’ (Mes.) 
hemelberg waarbovenop het vuur Aardhoogte: berg, wereld-: hemelberg waarbovenop het vuur 

ontstaan is (Finl.) 

hemelberg waarbovenop zich de melkzee Aardhoogte: berg, wereld-: hemelberg waarbovenop zich de 

melkzee bevindt (Midden-Azië) 
Niðafjöll Aardhoogte: berg: term: fell: fjöll, Niða- (pl.) (‘bergen der 

duisternis’) (deel van het universum) (Germ.) 

vulkanen Aardhoogte: berg: vulkaan 

vulkanisch gebergte Aardhoogte: berg: vulkaan 

Himinbjörg Aardhoogte: rots(partij): term: bjarg (sing.) en björg (plur.) 

(Germ.) 
Himinbjörg Aardhoogte: rots(partij): term: björg, himinn- (‘hemelrots’) 

(woning van Heimdallr / wereldberg) (Germ.) 

Himinbjörg Aardhoogte: voorgebergte: term: björg (pl.) (Germ.) 
bronzen Aardmaterie: brons (bronzen) 

aenea Aardmaterie: brons: term: aeneus (L/R) 

goud Aardmaterie: goud(en) 

ijzeren Aardmaterie: ijzer(en) 

materie Aardmaterie: materie 

stuk Aardmaterie: materie: brok 

particula Aardmaterie: materie: brok: term: particula (L/R) 

elementen eveneens Aardmaterie: materie: element (alg.) 

vloeistof Aardmaterie: vloeistof 

zand Aardmaterie: zand 
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zout Aardmaterie: zout 

adem Adem (levensadem, levenslucht, levensademtocht) 

adem [+ spatie] Adem: paardenadem 

önd [+ spatie] Adem: term: önd (Germ.) 

Begin Begin 
oertijd Begin: ~ van de tijd (mythische oertijd, in den beginne, in eo 

tempore) 

Bergelmirs geboorte de oudste Begin: eerste/oudste gebeurtenis in de geschiedenis der reuzen 
(Germ.) 

van ijs en vuur het eerste Begin: eerste/oudste levende wezen (oerwezen) 

ene oorspronkelijke wezen Begin: eerste/oudste levende wezen (oerwezen) 

oerwezen Begin: eerste/oudste levende wezen (oerwezen) 

oermensenpaar Begin: eerste/oudste mens 

eerste mens Begin: eerste/oudste mens 

eerste menselijke wezen Begin: eerste/oudste mens 

materie eerst geschapen Begin: eerste/oudste schepselen: materie 

einde Begin: einde 

afkomstig Begin: oorsprong 

basis Begin: oorsprong 

Germaanse bronnen Begin: oorsprong 

bronnen: Begin: oorsprong 

andere bronnen Begin: oorsprong 

bronnenmateriaal Begin: oorsprong 

herkomst Begin: oorsprong 
ontstaan Begin: oorsprong 

ontstaat Begin: oorsprong 

oorsprong Begin: oorsprong 

Oorspronkelijk Begin: oorsprong 

totstandkoming Begin: oorsprong 

herkomst van de Ragnarök Begin: oorsprong van de Germaanse eschatologie 
oorsprong van deze eschatologie Begin: oorsprong van de Germaanse eschatologie 

Ragnarök-voorstellingen zijn Begin: oorsprong van de Germaanse eschatologie 
Noord-Germaanse voorstelling van de Begin: oorsprong van de Germaanse voorstelling van de kosmos 

ontstaan van de toekomstige wereld Begin: oorsprong van de toekomstige (betere) wereld 

oorsprong van de wereldboom Begin: oorsprong van de wereldboom 

door zijn (Elias’) bloeddruppels ontstaat Begin: oorsprong van de wereldbrand 

oorsprong van de Ýmir-mythe Begin: oorsprong van de Ýmir-mythe (Germ.) 

oorsprong van de Ýmir-mythe Begin: oorsprong van de Ýmir-mythe (Germ.) 
oorsprong van de paal als Begin: oorsprong van de zuilverering en de voorstelling van de 

wereldzuil 

oorsprong van de zuilverering Begin: oorsprong van de zuilverering en de voorstelling van de 

wereldzuil 
ongetwijfeld van Germaanse oorsprong Begin: oorsprong van het gebruik een nagel in het godenbeeld van 

Horagalles te slaan 

vuur ontstaan Begin: oorsprong van het vuur 

De verklaring van Muspilli Begin: oorsprong van Muspilli e.var. (Germ.) 

oorsprong van Muspilli Begin: oorsprong van Muspilli e.var. (Germ.) 

woord Muspilli Christelijk of heidens van Begin: oorsprong van Muspilli e.var. (Germ.) 

runenritsers Beroep en functie: auteur: runenmeester (-ritser) 

vargr Beroep en functie: balling: term: vargr  (Germ.) 
bewakers van Hel Beroep en functie: bewaker van het dodenrijk 

dichter Beroep en functie: dichter 
bediend door de Walkuren Beroep en functie: dienares 

völva Beroep en functie: drager van de staf: term: völva (fem.) (Germ.) 

functies Beroep en functie: functie 
 rol [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Beroep en functie: functie 
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bemiddeling Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar 

magistraat, rechter Beroep en functie: jur.: rechter 

meddis, medix Beroep en functie: jur.: rechter: term: meddis, medix (Osk.) 

kok Beroep en functie: kok 

kolonisten Beroep en functie: kolonist (landverhuizer) 

leugenaars Beroep en functie: leugenaar 

Een heilige heeft Beroep en functie: rel. persoon: heilige 

missionarissen Beroep en functie: rel. persoon: missionaris (zendeling) 

sjamaan Beroep en functie: rel. persoon: sjamaan 

zieners Beroep en functie: rel. persoon: ziener 

völur Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: völva (Germ.) 

völva Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: völva (Germ.) 

Walkuren, die de mede inschenken Beroep en functie: schenker (van drank) 

krijgers Beroep en functie: strijder 
militaire Beroep en functie: strijder 

strijders Beroep en functie: strijder 

Einherjar Beroep en functie: strijder: term: einheri (pl. einherjar) (‘grote 
strijder’) (groep geesten) (Germ.) 

tovenaars Beroep en functie: tovenaar (magiër, wonderdoener), menselijke 

seiðberendr Beroep en functie: tovenaar: term: seiðberendr (pl.) (Germ.) 

vitkar Beroep en functie: tovenaar: term: vitki (Germ.) 

zondaren Beroep en functie: zondaar 

geluk te brengen Bezit en roof: gave: heil (geluk) 

‘honingrijk’ en ‘honingschenkend’ Bezit en roof: gave: honing(dauw) 

gaven hun ook kleding en een naam Bezit en roof: gave: kleding 

levengevende Bezit en roof: gave: leven(skracht) 

levenschenkende Bezit en roof: gave: leven(skracht) 

melk schenkende Bezit en roof: gave: melk 

gaven hun ook kleding en een naam Bezit en roof: gave: naam 

gaf hun paard en wagen Bezit en roof: gave: paard en wagen 

gaven hun een woonplaats Bezit en roof: gave: woonplaats 

Uit de delen van Ýmir Bezit en roof: verdeling 

runenwijsheid verwerft Bezit en roof: verwerving van kennis (wijsheid) 

verzameling Bezit en roof: verwerving: verzamelen 

nam Nótt en Dagr bij zich Bezit en roof: wegvoering 

bloed Bloed 

bloeddruppels Bloed: bloeddruppel 

offerbloed Bloed: offerbloed (slachtoffer, ~ van het) 

valdögg sleginn Bloed: term: ‘valdögg’ (kenning) (Germ.) 

bomen Boom 

boom Boom 

boombast Boom: bast 

berk Boom: berk 

beschermende boom Boom: beschermende ~ 
bomen bij de tempel en de Boom: beschermende ~ 
vårdträd Boom: beschermende ~: term: vårdträd (Germ.) 
kruin Boom: boomkruin 
boomsoorten Boom: boomsoort 

soort ervan Boom: boomsoort 

boomstammen Boom: boomstam 
op wiens stam Boom: boomstam 

stam als reis naar de hemel Boom: boomstam 

stam waaromheen Boom: boomstam 

stammen en balken Boom: boomstam 
rijshout Boom: boomtak 

takken Boom: boomtak 

twijgen Boom: boomtak 
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wortel Boom: boomwortel 
boom in het midden van de dingplaats Boom: dingboom (in het midden van de dingplaats) 

dingboom Boom: dingboom (in het midden van de dingplaats) 

mjötviðr  Boom: dingboom: term: mjötviðr (Derolez) (Germ.) 

eik [+ spatie] Boom: eik 

eik) Boom: eik 

Eikþyrnir Boom: eik 

Jupiter-eik Boom: eik, Jupiter- 
Aesculus Boom: eik: term: aesculus (L/R) 

eik at Boom: eik: term: eik (Germ.) 

 es [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Boom: es 

‘es Boom: es 

 es, [voorafgegaan door een spatie] Boom: es 

essenhout Boom: es 

askr Yggdrasils Boom: es: term: askr (Germ.) 

Askr = ‘es’ Boom: es: term: askr (Germ.) 

heilige boom Boom: heilige ~ 
Zeus-eik in Dodona Boom: heilige ~ van Dodona: Zeus-eik (Gr.) 

boom bij de tempel van Uppsala Boom: heilige ~ van Uppsala (Germ.) 

olm Boom: iep (olm) 

ijf, Taxus baccata Boom: ijf (Taxus baccata) 

taxus Boom: ijf (Taxus baccata) 

*īhwa- ‘ijf’ Boom: ijf: term: īhwa-* (Germ.) 
 ýr [voorafgegaan door een spatie] Boom: ijf: term: ýr (Germ.) 

Gaokerena Boom: levensboom: ‘Gaokerena’ (Ir.) 

boom der Hesperiden Boom: levensboom: ‘Hesperiden, ~ der’ (Gr.) 

meiboom Boom: losse, als symbool gebruikte ~ of tak: meiboom 

maatboom Boom: maatboom (die de maat der wereld is of bepaalt) 

mjötviðr  Boom: maatboom: term: mjötviðr (Gering & Sijmons, Nordal) 
(Germ.) 

medeboom Boom: medeboom (met levensbron of heilvocht) 

mjötviðr  Boom: medeboom: term: mjötviðr (Rydberg) (Germ.) 

hemelse boom Boom: mythische ~ 
wereldboom). Boom: mythische ~ 

naaldboom Boom: naaldboom 
barr Boom: naaldboom: term: barr (Germ.) 
Noodlotsboom Boom: noodlotsboom 

noodlotsfunctie Boom: noodlotsboom 

olijfboom Boom: olijfboom 

spar Boom: spar 

bomen bij de tempel Boom: tempelboom 

Mímameiðr Boom: term: meiðr, Míma- (‘boom van Mími’) (naam voor 
‘Yggdrasil’) (Germ.) 

mjötviðr Boom: term: viðr, mjöt- (naam voor ‘Yggdrasil’)  (Germ.) 

aśvattha Boom: vijgenboom: aśvattha (Ficus religiosa) (Ind.) 
kosmische boom Boom: wereldboom (ter ondersteuning van de hemel) 

wereldboom Boom: wereldboom (ter ondersteuning van de hemel) 

mythische vrijstaande wereldboom Boom: wereldboom (ter ondersteuning van de hemel) 

wereldboom als ondersteuning van de Boom: wereldboom (ter ondersteuning van de hemel) 

de hemel ondersteunt: Boom: wereldboom (ter ondersteuning van de hemel) 

Wereldzuilboom Boom: wereldboom (ter ondersteuning van de hemel) 

boom die beschutting biedt door het Boom: wereldboom (ter ondersteuning van de hemel) 

askr Yggdrasils Boom: wereldboom: ‘askr Yggdrasils’ (Germ.) 

‘Boom van de arend’ Boom: wereldboom: ‘Boom van de arend’ (Ir.) 

‘Haomaboom’ Boom: wereldboom: ‘Haomaboom’ (Ir.) 

Yggdrasil Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’ (Germ.) 
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Hoddmímis holt Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’: ‘Hoddmímisholt’ (Germ.) 

Hoddmímisholt Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’: ‘Hoddmímisholt’ (Germ.) 

Læráðr Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’: ‘Læráðr’ (Germ.) 

Mímameiðr Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’: ‘Mímameiðr’ (Germ.) 

mjötviðr Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’: ‘Mjötviðr’ (Germ.) 

functie van wijsheidsverkondiging Boom: wijsheidsboom 

Wijsheidsboom Boom: wijsheidsboom 

schip Boot 

dodenschip Boot: dodenschip 

Naglfar Boot: dodenschip: nagelschip: ‘Naglfar’ (Germ.) 

zich redden door op een lúðr te klimmen Boot: zondvloed, ~ van de 

wand Bouwwerk: afscheiding: muur (wand, wal) 
beschermwal Bouwwerk: afscheiding: muur, grens- (grenswal) 

grenswal Bouwwerk: afscheiding: muur, grens- (grenswal) 

wal [+ spatie] Bouwwerk: afscheiding: muur, grens- (grenswal) 

wal, Bouwwerk: afscheiding: muur, grens- (grenswal) 

rijk der goden Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Ás- (‘rijk der Asen’) (wereld 

der goden) (Germ.) 
‘hof van het midden’ Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Mið- (‘middenrijk’) (wereld 

der mensen) (Germ.) 

Útgarðr, het ‘buitenrijk’ Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Út- (‘buitenrijk’) (wereld der 

demonen) (Germ.) 
boerderij Bouwwerk: boerderij (hoeve) 

boerenhoeve Bouwwerk: boerderij (hoeve) 

boerenhuis Bouwwerk: boerderij (hoeve) 

boerenwoning Bouwwerk: boerderij (hoeve) 

gebouwd Bouwwerk: bouw 

bouwwijze Bouwwerk: bouwstijl 

brug die naar de hemel loopt Bouwwerk: brug naar Walhalla (Germ.) 

brug naar Walhalla Bouwwerk: brug naar Walhalla (Germ.) 

Bilröst of Bifröst of ásbrú Bouwwerk: brug naar Walhalla: ‘Bilröst = Bifröst = Ásbrú’ (Germ.) 

dodenbrug Bouwwerk: brug, doden- (naar het dodenrijk) 

Cinvat-brug Bouwwerk: brug, doden-: ‘Činwad Puhl’ (Ir.) 

brug over de rivier naar de ingang van Bouwwerk: brug, doden-; naar Hel 

Gjallarbrú Bouwwerk: brug, doden-; naar Hel: ‘Gjallarbrú’ (Germ.) 

burcht Bouwwerk: burcht (vesting) 

vluchtburg Bouwwerk: burcht: vluchtburg (vrijburg, volksburg) 

Eresburg Bouwwerk: burcht: vluchtburg: ‘Eresburg’ (Du.) (op de Eresberg in 
Obermarsberg (Marsberg), kr. Hochsauerlandkreis, Noordrijn-
Westfalen) 

dak [+ spatie] Bouwwerk: dak (afdak) 

dak. Bouwwerk: dak (afdak) 

dak; Bouwwerk: dak (afdak) 

daksteun Bouwwerk: dak (afdak) 

nestelt Bouwwerk: dierenverblijf: nest 

slangentuin Bouwwerk: dierenverblijf: slangentuin 

dorp Bouwwerk: dorp 
feestzaal Bouwwerk: feestgebouw 
feestgebouw Bouwwerk: feestgebouw (gildehal, offerzaal) 

gevel Bouwwerk: gevel (façade) 

αετος Bouwwerk: gevel: term: αετος (Gr.) 

gebouwen Bouwwerk: huis (gebouw) 

huis Bouwwerk: huis (gebouw) 

hut, Bouwwerk: hut 

ingang Bouwwerk: ingang (toegang) 

verhoging Bouwwerk: verhoging (podium) 

slaapkamer Bouwwerk: vertrek: slaapkamer 
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hal [+ spatie] Bouwwerk: vertrek: zaal (hal) (alg.) 

hal, Bouwwerk: vertrek: zaal (hal) (alg.) 

hal; Bouwwerk: vertrek: zaal (hal) (alg.) 

hal: Bouwwerk: vertrek: zaal (hal) (alg.) 

hallen van leiders Bouwwerk: vertrek: zaal (hal) (alg.) 

zaal Bouwwerk: vertrek: zaal (hal) (alg.) 

stafgólf Bouwwerk: vloer: term: gólf, staf- (Germ.) 

palen Bouwwerk: zuil (paal) 

Krüzboom Bouwwerk: zuil, steun-: term: krüzboom (Germ.) 

daksteun Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende 

ondersteuning van het dak Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende 

vier zuilen Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende 

centrale paal door een veranderde Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende centrale (woningboom ter 
ondersteuning van het dak (van twijgen en bladeren)) 

centrale zuil van het feestgebouw Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende centrale (woningboom ter 
ondersteuning van het dak (van twijgen en bladeren)) 

eik verzorgen, die eronder woont Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende centrale (woningboom ter 
ondersteuning van het dak (van twijgen en bladeren)) 

kerk in Nylarsker (Bornholm) met in het Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende centrale (woningboom ter 
ondersteuning van het dak (van twijgen en bladeren)) 

paal in het midden van de hut, die het Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende centrale (woningboom ter 
ondersteuning van het dak (van twijgen en bladeren)) 

woningboom Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende centrale (woningboom ter 
ondersteuning van het dak (van twijgen en bladeren)) 

kinderstam Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende centrale: term: barnstokkr 

(‘kinderstam’) (Germ.) 
barnstokkr Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende centrale: term: barnstokkr 

(‘kinderstam’) (Germ.) 
hogezetelzuilen Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende niet-centale: hogezetelzuil 

(Germ.) 
öndvegissúla Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende niet-centale: hogezetelzuil: 

term: öndvegissúla (Germ.) 

öndvegissúlur Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende niet-centale: hogezetelzuil: 

term: öndvegissúla (Germ.) 
palen die de randen van de hemel Bouwwerk: zuil, steun-; hemeldragende niet-centrale (een van de 

vier aan het uiteinde van de wereld) 

dekbalk Bouwwerk: zuil: dekbalk 

beklimt de stam Bouwwerk: zuil: paal of boom ter beklimming 

cultische paal Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal) 

cultische palen Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal) 
cultische zuilen Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal) 

met beelden versierde paal Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal) 

paal is nu Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal) 

zuil op, die genoemd is naar Mars Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal) 

zuilen: Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal) 

paal, met veel beelden versierd, was Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil 

Irminsul Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: ‘Irminsūl’ (Germ.) 

Irminzuil Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: ‘Irminsūl’ (Germ.) 

Mars in hun eigen taal ‘Hirmin’ Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: ‘Irminsūl’: ‘Mars’- of 
‘Hermes’-zuil (L/R-Gr.-Germ.) 

colossus Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: ‘Irminsūl’: term: 
colossus (glosse) (Germ.-L/R) 

pyramida Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: ‘Irminsūl’: term: 
pyramida (glosse) (Germ.-L/R) 

universalis columna Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: ‘Irminsūl’: term: 
universalis columna (Germ.-L/R) 

maylmen stytto Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: term: maylmen 
stytto (Lapl.) 
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stafr Bouwwerk: zuil: paal, heilige: term: stafr (tevens heiti voor 

‘man’) (Germ.) 
paardenpaal Bouwwerk: zuil: paal, paarden- 

‘de es van het paard van Yggr’ Bouwwerk: zuil: paal, paarden-: als wereldzuil 
‘paardenplaats’ Bouwwerk: zuil: paal, paarden-: als wereldzuil 

boom waaraan de sterrenpaarden Bouwwerk: zuil: paal, paarden-: als wereldzuil 

hemelas wordt voorgesteld als een paal Bouwwerk: zuil: paal, paarden-: als wereldzuil 

paardenpaal als wereldzuil Bouwwerk: zuil: paal, paarden-: als wereldzuil 
wereldzuil ‘Paardenpaal’ Bouwwerk: zuil: paal, paarden-: als wereldzuil 
stipes Bouwwerk: zuil: term: stipes (L/R) 
ontleend Cultureel aspect: acculturatie (overnemen van vreemde 

cultuurelementen, ontlening) 
belangrijkste Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde) 

erfgoed Cultureel aspect: cultureel erfgoed 

beïnvloed Cultureel aspect: invloed 

geraakt werd Cultureel aspect: invloed 

Invloed Cultureel aspect: invloed 

motief van de slang Cultureel aspect: motief (alg.) 

ontwikkeling Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie) 

ontwikkelt Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie) 

traditie Cultureel aspect: traditionalisme (traditie) 

gemigreerd Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding, migratie) 

naar het noorden gebracht zijn Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding, migratie) 

verbreiding Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding, migratie) 

wijdverbreid Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding, migratie) 

cultus Cultus 

liturgie Cultus 
fallusverering Cultus: beeldenverering: fallus-verering 

dodencultus Cultus: dodencultus (voorouderverering) 

vooroudercultus Cultus: dodencultus (voorouderverering) 

voorouderverering Cultus: dodencultus (voorouderverering) 

godencultus Cultus: godencultus 

boomcultus Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering 

wordt door de Kelten vereerd Cultus: vruchtbaarheidscultus: vegetatiecultus: boomverering: ijf 

vereerden Waralden Olmay Cultus: Waralden Olmay-cultus (Lapl.) 

vereerden een vrijstaande hoge paal Cultus: zuilverering 

wereldzuil en dat de imitaties Cultus: zuilverering 

balkverering Cultus: zuilverering: paalcultus (stok-, stam-, balkcultus) 

verering van stokken, stammen en balken Cultus: zuilverering: paalcultus (stok-, stam-, balkcultus) 

cultuur Cultuur 

komt in alle archaïsche Cultuur: archaïsche ~ (alg.) 

Egyptische cultuur Cultuur: Egyptische ~ (Eg.) 

oorspronkelijk, maar ME- Cultuur: ME-Christelijke ~ (Eur.) 

Minoïsch-Myceense Cultuur: Minoïsch-Myceense ~ (MM) 

dieren Dier 

Eikþyrnir Dier: ‘Eikdoornige’ (Eikþyrnir) (Germ.) 

Gāw ī ēwdād Dier: ‘Enig geschapen rund’ (Gāw ī ēwdād) (Ir.) 

Śabala Dier: ‘Gevlekte’ (Śabala (-ī) (Ind.) 

Sabardughā Dier: ‘Melkkoe’ (Sabardughā) (Ind.) 

eekhoorn Dier: eekhoorn 

geit Dier: geit 

hert Dier: hert 

Heorot Dier: hert: term: heorot (tevens naam v. paleis) (Germ.) 

hondenpaar Dier: hond, waak- 

hellehond Dier: hond, waak-: hellehond 

honden die Yama’s woning bewaken Dier: hond, waak-: hellehond 
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Sārameyā’s Dier: hond: ‘Sārameyā’ (Ind.) (afstammeling van Sarama) 

kat Dier: kat 

offerdier Dier: offerdier 

ongedierte Dier: ongedierte 

otter Dier: otter 

prooi Dier: prooidier 

schapen Dier: schaap 
toverdier Dier: toverdier (magische ~) 

gandr Dier: toverdier: term: gandr (Germ.) 

‘geweldig groot toverdier’ Dier: toverdier: term: jörmungandr (‘reusachtig groot toverdier’) 
(Germ.) 

huisdier Dier: vee (huisdieren, tam ~) 

dieren in de wereldboom Dier: wereldboom, ~ in de 

dieren van Yggdrasil Dier: wereldboom, ~ in de 

wolf Dier: wolf 

wolven Dier: wolf 
Vargr Dier: wolf: term: vargr (Germ.) 

maden Dier: worm (made) 

zwijn Dier: zwijn 

doden- en demonenwereld Dodenrijk 

dodenrijk Dodenrijk 

rijk der doden Dodenrijk 

 Hel [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Dodenrijk: ‘Hel’, het ~ van Hel (Germ.) 

der Hel. Dodenrijk: ‘Hel’, het ~ van Hel (Germ.) 

dan Hel. Dodenrijk: ‘Hel’, het ~ van Hel (Germ.) 

 Hel: [voorafgegaan door een spatie] Dodenrijk: ‘Hel’, het ~ van Hel (Germ.) 

Hel, Dodenrijk: ‘Hel’, het ~ van Hel (Germ.) 

Hel; Dodenrijk: ‘Hel’, het ~ van Hel (Germ.) 

Hel in Dodenrijk: ‘Hel’, het ~ van Hel (Germ.) 

van) Hel Dodenrijk: ‘Hel’, het ~ van Hel (Germ.) 

Násheimr Dodenrijk: ‘Násheimr’ (Germ.) 

Nástrandir Dodenrijk: ‘Nástrandir’ (Germ.) 

Niflhel Dodenrijk: ‘Niflhel’ (Germ.) 
Tartarus Dodenrijk: ‘Tartarus’ = gr. ‘Tartaros’ (Ταρταρος) (Gr.) 
noorden ligt ook het dodenrijk Dodenrijk: loc.: noorden als streek der doden 

onderaardse dodenrijk Dodenrijk: loc.: onderwereld 
onderwereld Dodenrijk: loc.: onderwereld 
Christelijke hel Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel, Christelijke (Chr.) 

zee, waar men na verdrinking verblijft Dodenrijk: loc.: onderwereld: zee 
rijk van Rán Dodenrijk: loc.: onderwereld: zee: rijk van Rán (Germ.) 
westen is het rijk der doden Dodenrijk: loc.: westen als streek der doden 

dode [+ spatie] Dood en leven: afgestorvene (dode) 

doden Dood en leven: afgestorvene (dode) 

zaligen Dood en leven: afgestorvene (dode) 

gesneuvelden Dood en leven: afgestorvene: gesneuvelde 

gevallen krijgers Dood en leven: afgestorvene: gesneuvelde 
lijken tussen Dood en leven: afgestorvene: lijk 

‘lijken Dood en leven: afgestorvene: lijk 

lijkenetende Dood en leven: afgestorvene: lijk 

Lijkverslinder Dood en leven: afgestorvene: lijk 

gestorven Dood en leven: dood 

sterft Dood en leven: dood 

sterven Dood en leven: dood 

verval Dood en leven: dood 

Baldrs dood Dood en leven: dood: dood van de god(en) 
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verdrinking Dood en leven: dood: ongeluk, - door een: verdrinking (in water of 
alg.) 

op zijn ziekbed is gestorven Dood en leven: dood: strodood (ziekbed) 

baart Dood en leven: geboorte 

geboren Dood en leven: geboorte 

de aarde geboren Dood en leven: geboorte: aardgeboorte 
terra editus Dood en leven: geboorte: aardgeboorte: term: terra editus (‘door 

de aarde voortgebracht’) (part.)  (L/R) 
groeiende Dood en leven: groei 

 leeft [voorafgegaan door een spatie] Dood en leven: leven (alg.) 

leven Dood en leven: leven (alg.) 

doorstaan Dood en leven: leven, over- (verder leven) 

overleeft Dood en leven: leven, over- (verder leven) 

overleven Dood en leven: leven, over- (verder leven) 

overleving Dood en leven: leven, over- (verder leven) 

staande houdt Dood en leven: leven, over- (verder leven) 

Lífþrasir Dood en leven: leven, over-: term: lífþrasir (nom. ag.) (Germ.) 

 Líf en [voorafgegaan door een spatie] Dood en leven: leven: term: líf (Germ.) 

Líf ‘leven’ Dood en leven: leven: term: líf (Germ.) 

Lífþrasir Dood en leven: leven: term: líf (Germ.) 

levende Dood en leven: levend wezen 

amṛta (skt.), de ‘onsterfelijkheidsdrank’ Dood en leven: onsterfelijkheid: term: amṛta (adj.) (soma-drank) 

(Ind.) 

Fenrir doden Dood en leven: vernietiging 

doding Dood en leven: vernietiging 

doodden Dood en leven: vernietiging 

doodt Dood en leven: vernietiging 

gedood Dood en leven: vernietiging 

schade toebrengen Dood en leven: vernietiging 

slachting Dood en leven: vernietiging 

storten in Dood en leven: vernietiging 

verbroken Dood en leven: vernietiging 
verwoest Dood en leven: vernietiging 

waar oude mensen vanaf werden Dood en leven: vernietiging: afwerpen of -springen van een rots 

door een mare is gedood Dood en leven: vernietiging: door een nachtmerrie 

in de slangentuin is gedood Dood en leven: vernietiging: door een slangenbeet 

gesneuveld Dood en leven: vernietiging: door strijd (heldendood, sneuvelen, 
vallen) 

broedermoord Dood en leven: vernietiging: moord,  broeder- (fratricide) 

broðurbani Dood en leven: vernietiging: moord,  broeder-: term: broðurbani 
(Germ.) 

sifjaspell Dood en leven: vernietiging: term: spell, sifjar- (‘verbreking van 
de (wet van) verwantschap’) (overspel) (Germ.) 

rijpreuzen in een zondvloed van bloed Dood en leven: vernietiging: verdrinking in bloed 

verdrinken de rijpreuzen in diens bloed Dood en leven: vernietiging: verdrinking in bloed 

alle rijpreuzen in diens bloed Dood en leven: vernietiging: verdrinking in bloed 

zelfmoord Dood en leven: vernietiging: zelfdoding 

drie Drie 

 derde [voorafgegaan door een spatie] Drie: derde 

gegermaniseerd Eén: assimilatie 

religie van de Germanen versmolten Eén: assimilatie 

eenheid Eén: eenheid 
gemeenschappelijk Eén: eenheid 

sibbeverband Eén: eenheid van de gemeenschap: familie- of sibbegemeenschap 

(eenheid van de familie) 
eenheid van de Völuspá Eén: eenheid, literaire 
samenhangen met die tijdens de Eén: eenheid, literaire 
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gedicht een eenheid Eén: eenheid, literaire 
gedicht een geheel Eén: eenheid, literaire 
identiteit Eén: identiteit 

varianten Eén: identiteit: variant 

afzonderlijke Eén: individualiteit 

apart Eén: individualiteit 

geïsoleerd Eén: individualiteit 

persoon Eén: individualiteit 

zelfstandige Eén: individualiteit 

aanraking Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap) 

samenzijn Eén: vereniging 

tot een geheel wist te smeden Eén: vereniging 

pitṛbhiḥ saṃ + vid Eén: vereniging: term: saṃvid, pitṛbhiḥ (‘samenzijn met de 

Vaderen’) (Ind.) 

sṃu̯id Eén: vereniging: term: sṃu̯id* (IE) 

roesdrank Eten en drinken: drank, roesopwekkende 

voorziet de Einherjar van de mede Eten en drinken: dronk (drinken, drenken) 

eet, Eten en drinken: eten (voedselopname) 

voedde zichzelf Eten en drinken: eten (voedselopname) 

zich te voeden Eten en drinken: eten (voedselopname) 

knagen Eten en drinken: eten: knagen 

likken Eten en drinken: eten: likken 

lijkenetende Eten en drinken: eten: sarkofagie (eten van lijken) 

verslindt Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden) 

Hræsvelgr Eten en drinken: eten: verzwelgen: term: svelgr, hræ- 

(‘lijkverslinder’) (nom. ag.) (reuzennaam) (Germ.) 
honing Eten en drinken: honing (honingdrank) 

Hunangfall Eten en drinken: honing: term: hunangfall (‘honingdauw’) (Germ.) 

madhumān Eten en drinken: honing: term: madhu (adj. madhumat) (Ind.) 

heilvocht Eten en drinken: mede 

heldere’ vocht Eten en drinken: mede 

 mede [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Eten en drinken: mede 

‘mede’ Eten en drinken: mede 

mede, Eten en drinken: mede 

medeboom Eten en drinken: mede 

medeachtige Eten en drinken: mede 

mederijke Eten en drinken: mede 

offermede Eten en drinken: mede 

Mede speelt Eten en drinken: mede 

onsterfelijkheidsdrank Eten en drinken: mede 

levengevende vocht Eten en drinken: mede: levensdrank 

levensdrank Eten en drinken: mede: levensdrank 

aurgo [+ spatie] Eten en drinken: mede: term: aurr (adj. aurigr, aurugr) (Germ.) 

aurgom Eten en drinken: mede: term: aurr (adj. aurigr, aurugr) (Germ.) 

auri [+ spatie] Eten en drinken: mede: term: aurr (adj. aurigr, aurugr) (Germ.) 

Aurr Eten en drinken: mede: term: aurr (adj. aurigr, aurugr) (Germ.) 

Heiðr Eten en drinken: mede: term: heiðr (Germ.) 

heiðvanr Eten en drinken: mede: term: heiðvanr (adj.) (Germ.) 

soma Eten en drinken: mede: term: soma (adj. saumya) (Ind.) 

madhu Eten en drinken: mede: term: soma: ‘madhu’ (Ind.) 

amṛta Eten en drinken: mede: term: soma: amṛta (Ind.) 

αμβροσιη Eten en drinken: mede: term: αμβροσιη (Gr.) 

 melk [voorafgegaan door een spatie] Eten en drinken: melk 

melkachtige Eten en drinken: melk 

biestmelk Eten en drinken: melk, biest- 

melk, waarmee Ýmir gevoed Eten en drinken: melk, koeien- 
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gevoed Eten en drinken: voedselvoorziening 

ethisch Ethiek 

betere Ethiek: goedheid 

goede Ethiek: goedheid 

moreel verval Ethiek: moreel verval 

ethisch verdorven Ethiek: moreel verval 

Moreel verderf Ethiek: moreel verval 

Moreel verval Ethiek: moreel verval 

verslechtering der wereld, fysiek en Ethiek: moreel verval 

schuldloos Ethiek: onschuld (schuldloosheid) 

schatten, oordelen Ethiek: oordeel (vonnis) 

berispen Ethiek: oordeel: berisping (bestraffend toespreken) 

vituperationem Ethiek: oordeel: berisping: vituperatio (L/R) 

laatste oordeel Ethiek: oordeel: laatste rechtsoordeel over de wereld 

laatste rechtsoordeel over de wereld Ethiek: oordeel: laatste rechtsoordeel over de wereld 

regindómi Ethiek: oordeel: laatste rechtsoordeel over de wereld: term: 
regindómr (Germ.) 

*med Ethiek: oordeel: term: med * (verb.) (IE) 

schuld [+ spatie] Ethiek: schuld (schuldige) 

Slechte mensen Ethiek: slechte persoon (wezen) 

het kwade Ethiek: slechtheid 

slechte Ethiek: slechtheid 

gestraft Ethiek: straf (straffen, boete) 

wreken Ethiek: straf: wraak (vergelding, bloedwraak) 

misdaden Ethiek: zonde: misdadigheid 

geen deel gehad in de misdaden Ethiek: zondenloosheid 

Broeder Familierelaties: broeder 

broers Familierelaties: broeder 

dochter Familierelaties: dochter 

familie Familierelaties: familie (geslacht, clan) 

koningsgeslacht Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht 

Æscinga’s Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Æscinga’s’ (Germ.) 

gezin Familierelaties: familie: gezin 

Múspell-mensen Familierelaties: familie: reuzengeslacht: Múspells synir of 
Múspells lyðir (Germ.) 

Múspellszonen Familierelaties: familie: reuzengeslacht: Múspells synir of 
Múspells lyðir (Germ.) 

zonen van Múspell Familierelaties: familie: reuzengeslacht: Múspells synir of 
Múspells lyðir (Germ.) 

sibbe Familierelaties: familie: sibbe (Germ.) 
Duisternis (Erebos)  x  Nacht (Nyx) Familierelaties: genealogie van Erebos (Gr.) 

genealogie van Nótt Familierelaties: genealogie van Nótt (Germ.) 

genealogie van Odin, Vili en Vé Familierelaties: genealogie van Odin, Vili en Vé (Germ.) 

Het nageslacht van Búri Familierelaties: genealogie van Odin, Vili en Vé (Germ.) 

godengeslacht Familierelaties: geslacht, goden- 

kraamvrouw Familierelaties: moeder: kraamvrouw 
afstammeling Familierelaties: nakomeling 
die uit hen voortkwamen Familierelaties: nakomeling 

nageslacht Familierelaties: nakomeling 

stammen de latere rijpreuzen Familierelaties: nakomeling 

stammen; Familierelaties: nakomeling 

stamt Familierelaties: nakomeling 

Zij zetten het mensengeslacht voort Familierelaties: oerouders 

stamvader Familierelaties: stamvader 
tweeling Familierelaties: tweeling 

geminus Familierelaties: tweeling: term: geminus (adj.) (L/R) 

Yama, av. Yima Familierelaties: tweeling: term: yama, yamī (Ind.) 
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Yama, av. Yima Familierelaties: tweeling: term: Yəm̄ā (oav.) > yima (Ir.) 

vader Familierelaties: vader 

verwant de andere Familierelaties: verwant, familielid 
māk Familierelaties: verwant: term: māk (Germ.) 
voorouders Familierelaties: voorouder 

voorvader Familierelaties: voorvader 

zonen Familierelaties: zoon 

zoon Familierelaties: zoon 

abstractie Filosofie: abstractie 
gedachte dat de materie eerst geschapen Filosofie: idee dat de materie eerst geschapen wordt en daarna 

geordend door de goden 

vrouwelijk wezen door likken van zout Filosofie: idee dat een vrouwelijk wezen door likken van zout 
zwanger raakt 

voorstelling van de fimbulvetr Filosofie: idee van de fimbulvetr (Germ.) 
voorstelling van de kosmos als de Filosofie: idee van de kosmos als boom 
voorstelling van de melk schenkende Filosofie: idee van de melk schenkende oerkoe 

voorstelling van de oerkoe Auðumla Filosofie: idee van de melk schenkende oerkoe 

voorstelling van de paardenpaal als Filosofie: idee van de paardenpaal als wereldzuil 

scheppingsvoorstellingen Filosofie: idee van de schepping 
of de schepping van mensen uit bomen Filosofie: idee van de schepping der mensen uit hout (bomen) 

wereld uit het lichaam van een Filosofie: idee van de schepping van de wereld uit het lichaam van 
een oerwezen 

van de toestand vóór de schepping Filosofie: idee van de toestand vóór de schepping 

idee van een grote, betoverde leegte Filosofie: idee van de toestand vóór de schepping: een grote, 
betoverde leegte 

de wereldberg vanwaar vier rivieren Filosofie: idee van de wereldberg vanwaar vier rivieren naar de 
vier windstreken stromen 

Manicheïstische eschatologische Filosofie: idee van de wereldondergang 
voorstelling van de wereldondergang Filosofie: idee van de wereldondergang 

en mythen van het wereldeinde Filosofie: idee van de wereldondergang 
omtrent het wereldeinde Filosofie: idee van de wereldondergang 
voorstellingen over het wereldeinde Filosofie: idee van de wereldondergang 
ideeën over Muspilli-Múspell Filosofie: idee van de wereldondergang: Muspilli-Múspell (Germ.) 

Ragnarök-voorstelling Filosofie: idee van de wereldondergang: Ragnarök (Germ.) 
idee van de kosmische paal als Filosofie: idee van de wereldzuil 

de wereldzuil in het hele Filosofie: idee van de wereldzuil 

voorstelling van de hemelzuil Filosofie: idee van de wereldzuil 

wereldboom als ondersteuning van de Filosofie: idee van de wereldzuil 

Voorstelling van de wereldzuil Filosofie: idee van de wereldzuil 

wereldzuil. Filosofie: idee van de wereldzuil 

voorstellingen t.a.v. de wereldzuil Filosofie: idee van de wereldzuil 

voorstellingen van de hemelas Filosofie: idee van de wereldzuil 

hemelzuil zou breken en de hemel op Filosofie: idee van de wereldzuil die kan breken, waarna de hemel 

op de aarde zou storten 
van de dieren in de wereldboom Filosofie: idee van dieren in de wereldboom 

rijk van het midden waar de mensen Filosofie: idee van een centraal gelegen ordelijke wereld der 

mensen 
van een de aarde omspannende slang Filosofie: idee van een de aarde omspannende slang 

zich tot het idee van een Filosofie: idee van een dodenrijk 

voorstellingen van het onderaardse Filosofie: idee van een dodenrijk onder de aarde 
voorstelling van Hel Filosofie: idee van een dodenrijk: Hel (Germ.) 
voorstelling van de grens tussen het Filosofie: idee van een grens tussen een centraal gelegen ordelijke 

wereld der mensen en de chaotische, demonische buitenwereld 
voorstelling van een voortdurende strijd Filosofie: idee van een kosmische strijd om het universum in stand 

te houden 

idee van een polariteit waaruit iets Filosofie: idee van een polaire scheppingsmethode 

van een duistere westelijke wereld Filosofie: idee van een westelijk demonen- en dodenrijk 
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eilanden in het westen als dodenrijk Filosofie: idee van een westelijk demonen- en dodenrijk in de 
gedaante van eilanden 

van een rijk van eilanden der zaligen Filosofie: idee van een westelijk demonen- en dodenrijk in de 
gedaante van eilanden 

opduikende en wegzinkende eilanden Filosofie: idee van een westelijk demonen- en dodenrijk in de 
gedaante van eilanden 

Noordwaarts vliedend water houdt in de Filosofie: idee van het verband tussen noordwaarts stromend 
water en het dodenrijk 

zuiden als demonenwereld is een Iraanse Filosofie: idee van het zuiden als demonenwereld (Ir.) 

de reuzen uit de hermafrodiet Ýmir Filosofie: idee van schepping van reuzen en mensen uit een 
tweegeslachtelijk oerwezen (IE) 

sterren als paarden werden beschouwd Filosofie: idee van sterren als paarden 

beeld van Walhalla Filosofie: idee van Walhalla (Germ.) 
voorstelling van Walhalla Filosofie: idee van Walhalla (Germ.) 
 bekend [voorafgegaan door een spatie] Filosofie: kennis 

kenden Filosofie: kennis 

kennis Filosofie: kennis 

kent Filosofie: kennis 

Niemand kent Filosofie: kennis: onbekendheid 

niet bekend Filosofie: kennis: onbekendheid 

onbekend Filosofie: kennis: onbekendheid 

runenwijsheid Filosofie: kennis: runenkunde (runenwijsheid) 

wijsheid Filosofie: kennis: wijsheid 

‘wijze Filosofie: kennis: wijsheid 

optimistische Filosofie: levensvisie, optimistische 

een niets Filosofie: niets (ledigheid, niet-zijn, leegte) 

het niets Filosofie: niets (ledigheid, niet-zijn, leegte) 

leegte Filosofie: niets (ledigheid, niet-zijn, leegte) 

van de duiding van deze öndvegissúlur Filosofie: probleem van de duiding van de öndvegissúlur (Germ.) 

vaststelling van de religieuze overtuiging Filosofie: probleem van de religieuze overtuiging van de dichter 

van de Völuspá (Germ.) 
de totstandkoming van de hoofdthema’s Filosofie: probleem van de totstandkoming van de hoofdthema’s 

van de Völuspá 

Völuspá een heidense of een Christelijke Filosofie: probleem van de vraag of de Völuspá een heidense of 

een Christelijke basis heeft 

polaire scheppingsmethode Germaans Filosofie: probleem van de vraag of een polaire 
scheppingsmethode Germaans van aard is 

Kritiek op Olriks theorie over de Filosofie: theorie over de herkomst van de Ragnarök-mythe in de 

Völuspá (De Vries) 
Theorie van De Vries over de herkomst Filosofie: theorie over de herkomst van de Ragnarök-mythe in de 

Völuspá (De Vries) 

Olriks theorie over de herkomst van de Filosofie: theorie over de herkomst van de Ragnarök-mythe in de 

Völuspá (Olrik) 
theorie van Olrik over de herkomst van Filosofie: theorie over de herkomst van de Ragnarök-mythe in de 

Völuspá (Olrik) 
theorie van Peuckert over de herkomst Filosofie: theorie over de herkomst van de Ragnarök-mythe in de 

Völuspá (Peuckert) 
Reitzenstein over de herkomst van de Filosofie: theorie over de herkomst van de Ragnarök-mythe in de 

Völuspá (Reitzenstein) 
Reitzensteins theorie Filosofie: theorie over de oorsprong van de Ýmir-mythe 

(Reitzenstein) 

Reitzenstein over de oorsprong van de Filosofie: theorie over de oorsprong van de Ýmir-mythe 

(Reitzenstein) 
De Vries over de oorsprong van de paal Filosofie: theorie over de oorsprong van de zuilverering (De Vries) 

De Vries over de schepping van Askr en Filosofie: theorie over de schepping van Askr en Embla (De Vries) 
eschatologie Filosofie: type: eschatologie (leer der laatste dingen) 
eschatologisch Filosofie: type: eschatologie (leer der laatste dingen) 
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Christelijke eschatologische Filosofie: type: eschatologie, Christelijke (Chr.) 

motieven zijn IE Filosofie: type: eschatologie, IE (IE) 

eschatologische motieven van Keltische Filosofie: type: eschatologie, Keltische (Kelt.) 

Manicheïstische eschatologie Filosofie: type: eschatologie, Manicheïstische (Ir.) 

eschatologische motieven van oosterse Filosofie: type: eschatologie, oriëntaalse 

gedachtewereld Filosofie: wereldbeschouwing 

Noord-Germaanse voorstelling van de Filosofie: wereldbeschouwing: Germanen (Germ.) 
van de kosmos bij de Germanen Filosofie: wereldbeschouwing: Germanen (Germ.) 
wereldbeeld der Germanen Filosofie: wereldbeschouwing: Germanen (Germ.) 

dichter van de Völuspá en zijn Filosofie: wereldbeschouwing: Germanen: Völuspá-dichter (Germ.) 
Mandeïstisch-Manicheïstische Filosofie: wereldbeschouwing: Mandeïstisch-Manicheïstische (Ir.-

Mes.) 

parallellisme Filosofisch aspect: analogie (vergelijking, correspondentie, 

parallellisme) 
parallellisme makrokosmos Filosofisch aspect: analogie tussen mikro- en makrokosmos 

parallellismen Filosofisch aspect: analogie tussen mikro- en makrokosmos 

analyseren Filosofisch aspect: analyse 
argument Filosofisch aspect: argument 

aspecten Filosofisch aspect: aspect 

elementen Filosofisch aspect: aspect 
Betekenis Filosofisch aspect: betekenis 

bewijs Filosofisch aspect: bewijs 

bewijzen Filosofisch aspect: bewijs 

commentaar Filosofisch aspect: commentaar 

met het heil van de familie verbonden Filosofisch aspect: gebondenheid (vaste relatie, verbondenheid) 

idee Filosofisch aspect: idee 

overtuiging Filosofisch aspect: idee 

voorstelling Filosofisch aspect: idee 

verklaring Filosofisch aspect: interpretatie 

Kritiek Filosofisch aspect: kritiek 
beschouwde Filosofisch aspect: mening 
beweert Filosofisch aspect: mening 

opvattingen Filosofisch aspect: mening 

overtuigingen Filosofisch aspect: mening 

veronderstelden Filosofisch aspect: mening 

veronderstelt Filosofisch aspect: mening 

oorzaak Filosofisch aspect: oorzaak 

overeenkomen Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

overeenkomt Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis) 

afspiegeling Filosofisch aspect: parallel (tegenhanger) 

parallellen Filosofisch aspect: parallel (tegenhanger) 

tegenhanger Filosofisch aspect: parallel (tegenhanger) 

Conclusie Filosofisch aspect: redenering: conclusie 

vast te stellen Filosofisch aspect: redenering: conclusie 

speculaties Filosofisch aspect: speculatie 

opbouw van het gedicht Filosofisch aspect: systematiek 
schematisch Filosofisch aspect: systematiek 

systeem Filosofisch aspect: systematiek 

oppositie Filosofisch aspect: tegenstelling 

tegenstelling Filosofisch aspect: tegenstelling 

thema Filosofisch aspect: thema 

theorie Filosofisch aspect: theorie 
context Filosofisch aspect: verband (relatie) 

hangt samen met Filosofisch aspect: verband (relatie) 

relatie Filosofisch aspect: verband (relatie) 

samenhang Filosofisch aspect: verband (relatie) 

verband Filosofisch aspect: verband (relatie) 
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associatie Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

geassocieerd Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

verbinding Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

verbindt Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

divers Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

onderscheid Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

verschil Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

verwant in Vsp. Filosofisch aspect: verwantschap 

verwante Filosofisch aspect: verwantschap 

geesten Geest 

Satan Geest: ‘Tegenstander’ (Satan, Śāṭān) (NW-Sem.) + (Chr.) 

reuzenbouwmeester Geest: ambachtsgeest: bouwmeester (wereld -, reuzen -) 

mare Geest: angstdemon: mare (Germ.) 

demon Geest: demon (alg.) 

duivel Geest: demon (alg.) 

íviði Geest: demon: term: íviði = íviðja (‘vrouwelijke demon’) (Germ.) 

bewoners van Walhalla Geest: dodenrijk, bewoner van het 

dwerg Geest: dwerg (dwergdemon) 

geestelijke wereld Geest: het geestelijke 
Lijkverslinder Geest: lijkenetende demon (sarkofagos) 

lijkenetende demon Geest: lijkenetende demon (sarkofagos) 

Hræsvelgr Geest: lijkenetende demon: hræsvelgr (Germ.) 
Hesperiden Geest: nimf: avondnimf: Hesperiden (Έσπεριδες (alleen pl.), 

‘dochters van Hesperus’) (Gr.) 

Walkuren Geest: noodlotsdemon: walkure (valkyrja) (Germ.) 

mensachtig wezen Geest: reus (reuzin) 

reuzen Geest: reus (reuzin) 

reuzen (jötnar) Geest: reus, oer-: jötunn (Germ.) 

vuurreus Geest: reus, vuur- 

die met zijn vleugels de wind doet Geest: reus, wind- 
rijpreuzen Geest: reus, winter- (rijpreus) 
Hrímþursar Geest: reus, winter-: hrímþurs (‘rijpreus’) (Germ.) 

tweegeslachtelijk’ oerwezen Geest: wezen, tweevoudig 

tweegeslachtelijk oerwezen Geest: wezen, tweevoudig 

tweevoudig wezen Geest: wezen, tweevoudig 
geminus Geest: wezen, tweevoudig: term: geminus (adj.) (L/R) 

Tuistonem Geest: wezen, tweevoudig: term: tuisto (Germ.) 

Yama Geest: wezen, tweevoudig: term: yama, yamī (Ind.) 

Yima Geest: wezen, tweevoudig: term: Yəm̄ā > yima (myth. koning) 

(Ir.) 

Ýmir is eveneens een Geest: wezen, tweevoudig: term: ymir (Germ.) 

wolf en de slang als demonen Geest: wolfdemon: gewone wolf als demonisch wezen 

Puruṣa Geest: zelf: term: puruṣa (Ind.) 

dodengeesten Geest: ziel: dodengeest 

Vaderen Geest: ziel: dodengeest: ‘Vader’ (alg.) 
Αιδης, Αιδος Geest: ziel: dodengeest: Αιδης, Αιδος (Gr.) 
blazen op de Gjallarhoorn Geluid: blazen op een hoorn 
bruisende Geluid: bruisen 
brullende Geluid: brullen 

schreeuwende Geluid: brullen 
hellehond Garmr in Gnípahellir huilt Geluid: huilen van wolven of honden 

kraaien Geluid: kraaien van hanen 

hanen in alle werelden kraaien Geluid: kraaien van hanen 

donderende Geluid: lawaai (gedreun, gedonder) 
dreunende Geluid: lawaai (gedreun, gedonder) 
lawaai Geluid: lawaai (gedreun, gedonder) 

wereldboom siddert en kraakt Geluid: lawaai (gedreun, gedonder) 
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–gelmir Geluid: lawaai:  term: –gelmir, –gjöll (nom. ag.) (Germ.) 
–gjöll Geluid: lawaai:  term: –gelmir, –gjöll (nom. ag.) (Germ.) 
geluid van een kolkende rivier Geluid: water, ~ van het: bruisen (kolken) 
ætternisstapi (zw. ättestupa) Germ. termen: ætternisstapi 

monding van de rivier (ár-óss) Germ. termen: ár-óss 

ásjóna (‘uiterlijk’) Germ. termen: ásjóna 

Askr en Embla verwijzen mogelijk Germ. termen: Askr 

wereldboom askr Yggdrasils Germ. termen: askr Yggdrasils 

voorstelling van de oerkoe Auðumla Germ. termen: Auðumla 

‘helder heilvocht’ Germ. termen: aurr 

Aurr (on.) Germ. termen: aurr 

aurgo baki ‘met een vochtige rug’ Germ. termen: aurr: aurugr fors 
aurgom forsi ‘waterval van heilvocht’ Germ. termen: aurr: aurugr fors 
ausinn Germ. termen: ausa 

sás öll regin eygja í böndum Germ. termen: band: sás öll regin eygja í böndum 

barnstokkr Germ. termen: barnstokkr 
barr ‘naaldboom’ Germ. termen: barr 
Bilröst of Bifröst of ásbrú Germ. termen: Bilröst of Bifröst 

Himinbjörg, waar Heimdallr woont Germ. termen: bjarg 
berg van Suttungr Germ. termen: bjarg 
Himinbjörg, waar Heimdallr woont Germ. termen: bjarg: Himinbjörg 
broðurbani ‘broedermoord’ Germ. termen: broðurbani 

Dagr (blonde zoon) Germ. termen: dagr 

Eikþyrnir Germ. termen: Eikþyrnir 

Einherjar: Germ. termen: einherjar 

irmin ‘groot’ Germ. termen: ermina-*, *ermana- 
oe. eormengrund ‘geweldig grote aarde’ Germ. termen: ermina-*: eormengrund 

‘geweldig groot toverdier’ Germ. termen: ermina-*: iörmungandr 

on. iörmungrund ‘geweldig grote aarde’ Germ. termen: ermina-*: iörmungrund 

Germaanse Irminzuil als imitatie van de Germ. termen: ermina-*: Irmin 
Saksische Irminsūl stelde zo’n wereldzuil Germ. termen: ermina-*: Irmin 
fimbulvetr Germ. termen: fimbulvetr 

fimbul-winter Germ. termen: fimbulvetr 

–gelmir-reuzen worden geassocieerd Germ. termen: galan: gjalla: -gelmir en –gjöll 
Gap var ginnunga Germ. termen: gap 

Ásgarðr, het rijk der goden Germ. termen: garda: Ásgarðr 

Ásgarðr, waarbinnen de godenwoningen Germ. termen: garda: Ásgarðr 
‘hof van het midden’ Germ. termen: garda: miðgarðr 
Útgarðr, het ‘buitenrijk’ Germ. termen: garda: Útgarðr 

gína Germ. termen: gina 

betekenis van ginnung Germ. termen: ginna 

ginnungagap is ‘de met magische Germ. termen: ginna: Ginnungagap 

Gnípahellir Germ. termen: Gnípahellir 

Góinn die ‘de aardse’ Germ. termen: Góinn 

van de voorstelling van Hel Germ. termen: halja: Hel 

vreselijker dodenrijk, is Niflhel Germ. termen: halja: Hel 
Harii zien eruit als dodengeesten Germ. termen: harja*: Hariërs (nl.), Harii (lat.) 

Heiðr (gen. heiðrs) Germ. termen: heiðr 

Heiðdraupnir ‘heiðr-druppelaar’ Germ. termen: heiðr: Heiðdraupnir 

Heiðrún, die van Læráðrs bladeren eet Germ. termen: heiðr: Heiðrún 

heiðvanr ‘gewend aan het ‘heldere’ Germ. termen: heiðr: heiðvanr 

nío heima (‘negen werelden’) Germ. termen: heimr 

hélo þrungit Germ. termen: héla: hélo þrungit 

Helgrind Germ. termen: Helgrind 

weg naar het dodenrijk is de ‘helweg’ Germ. termen: helweg 

Heorot te Hleiðr Germ. termen: Heorot 

heyrn (‘gehoor’) Germ. termen: heyrn 
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um himiniöður (-iodyr, Codex Regius) Germ. termen: himiniodyr 

hórdómr ‘hoererij’ Germ. termen: hórdómr 

Hræsvelgr (‘Lijkverslinder’) Germ. termen: Hræsvelgr 

Nótt rijdt op haar paard Hrímfaxi Germ. termen: Hrímfaxi 

rijpreuzen (hrímþursar) Germ. termen: hrímþurs 

hrœring (‘beweeglijkheid’) Germ. termen: hrœring 

Hunangfall ‘honingdauw’ Germ. termen: hunangfall 

Hvítramannaland Germ. termen: Hvítramannaland 

IJzerwoud (Iárnviðr) Germ. termen: Iárnviðr 

nío íviði (‘negen demonen’) Germ. termen: íviði 

ero ni uuas Germ. termen: Jörð fannz æva /né uphiminn 

iarþ s(k)al rifna uk ubhimin Germ. termen: Jörð fannz æva /né uphiminn 

Jörð fannz æva Germ. termen: Jörð fannz æva /né uphiminn 

Jötunheimr, de ‘wereld der Germ. termen: Jötunheimr 

reuzen (jötnar) in het oosten Germ. termen: jötunn 

Krüzboom Germ. termen: Kroezeboom: Krüzboom 

Læráðr Germ. termen: Læráðr 
Líf ‘leven’ Germ. termen: líf 

betekenis van lúðr Germ. termen: lúðr 

dār ni mac denne māk andremo Germ. termen: māk 
Mannus Germ. termen: Mannus 
mál (‘spraak’) Germ. termen: maþla*: mál 

Menglöðs Germ. termen: Menglöð 

Hoddmímir Germ. termen: Mímir = Mímr = Mími (on.): Hoddmímir 
Betekenis van Hoddmímis holt Germ. termen: Mímir = Mímr = Mími (on.): Hoddmímis holt 

Mimameiðr, die bij de Mímisbrunnr staat Germ. termen: Mímir = Mímr = Mími (on.): Mímameiðr 
mythische boom Mímameiðr Germ. termen: Mímir = Mímr = Mími (on.): Mímameiðr 
mjötviðr Germ. termen: mjötviðr 

muspilli ‘wereldbrand’ Germ. termen: muspilli 

begrip Muspilli Germ. termen: muspilli 

verklaring van Muspilli Germ. termen: muspilli 

twee passages m.b.t. de term Muspilli Germ. termen: muspilli: Mūdspelli (Mūtspelli) 
Múspell Germ. termen: muspilli: Múspell 
Múspellsheimr ‘de wereld van Múspell’ Germ. termen: muspilli: Múspellsheimr 

Myrkviðr (Ls.) (donker) Germ. termen: Myrkviðr 

Násheimr (‘Lijkenland’) Germ. termen: Násheimr 

Nástrandir (‘Lijkenstranden’) Germ. termen: Nástrandir 

Niðafjöll Germ. termen: Niðafjöll 

Niflheimr Germ. termen: Niflheimr 

Nótt (Nacht Germ. termen: nótt 

vit (‘bewustzijn, intellect’) Germ. termen: óðr 

vargöld Germ. termen: öld: vargöld 

önd (‘adem’) Germ. termen: önd 

öndvegi in het boerenhuis Germ. termen: öndvegi 
öndvegi: Germ. termen: öndvegi 
Konungs hásæti Germ. termen: öndvegi: Konungs hásæti var á langpallinn, þann 

er vissi í móti sólu 

functies van de hogezetelzuilen in de Germ. termen: öndvegissúla 
hogezetelzuilen (öndvegissúlur) Germ. termen: öndvegissúla 
örn Germ. termen: örn 

Vígríðr Germ. termen: Óskópnir 

Óskópnir Germ. termen: Óskópnir 

regindómi Germ. termen: regindómr 

reginnaglar eig. ‘godennagels’ Germ. termen: reginnagl 

inn ríki Germ. termen: ríkr 

menr rynasta a miþkarþi Germ. termen: runeninscriptie: menr rynasta a miþkarþi 
seiðberendr (‘tovenaars’) Germ. termen: seiðberendr 
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sifjaspell ‘overspel’ Germ. termen: sifjaspell 

sjón (‘gezicht’) Germ. termen: sjón 

Skinfaxi Germ. termen: Skínfaxi 

stafgólf Germ. termen: stafgólf 

stūatago Germ. termen: stūatago 
Tuisto is een Germaans Germ. termen: Tuistonem of Tuisconem 

eikinn fúr ‘wildvuur’ of ‘donker vuur’ Germ. termen: vafrloga 

valdögg sleginn Germ. termen: valdögg: valdögg sleginn 

Walhalla, de woning der gestorven Germ. termen: Valhöll 
vargr heeft bovendien een bijzondere Germ. termen: vargr 

Vargr hangir Germ. termen: vargr: Vargr hangir/fyr vestan dyrr/ ok drúpir örn 
yfir 

veraldar goð Germ. termen: veraldar goð 

vitkar (‘wijze tovenaars’) Germ. termen: vitki 

weide Iðavöllr Germ. termen: völlr: Iðavöllr 

Niðavellir (de ‘velden der duisternis’ Germ. termen: völlr: Niðavellir 

kosmos als de wereldboom Yggdrasil  Germ. termen: Yggdrasil 
Ýmir is eveneens een Germ. termen: Ýmir 
on. ýr < *igwa-: *īhwa- ‘ijf’ Germ. termen: ýr 

gebeurtenis Geschiedenis 

lotgevallen Geschiedenis 

verloop Geschiedenis: aspect: verloop 

voltrekken Geschiedenis: aspect: verloop 

begin jaartelling Geschiedenis: begin van de Chr. jaartelling 

Bronstijd Geschiedenis: Bronstijd 
Christelijke periode Geschiedenis: Christelijke periode (Scand.) 

heidense naar de Christelijke periode Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het (Germ.) 

heidense tijd Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het (Germ.) 

IE periode Geschiedenis: IE periode (= proto-IE periode) 

IE tijd. Geschiedenis: IE periode (= proto-IE periode) 
bekeringsperiode Geschiedenis: kersteningsperiode (bekeringsperiode) (Germ.-Chr.) 

 ME- [voorafgegaan door een spatie] Geschiedenis: Middeleeuwen (Eur.) 

voor-Christelijke Geschiedenis: pre-Christelijk 
prehistorie Geschiedenis: prehistorie 

prehistorisch Geschiedenis: prehistorie 

vóór-Homerisch Geschiedenis: pre-Homerische periode (Gr.) 

geschiedenis van Bergelmir Geschiedenis: type: biografie: Bergelmir (Germ.) 

gebeurtenis in de geschiedenis Geschiedenis: type: legendarische (mythische) ~ 

herkomst Geschiedenis: type: ontstaansgeschiedenis 

ontstaansgeschiedenis Geschiedenis: type: ontstaansgeschiedenis 

godsdiensthistoricus Geschiedenis: type: religieuze ~ (godsdienstgeschiedenis, 

godsdiensthistoricus) 

werelddrama Geschiedenis: type: wereldgeschiedenis 

Vikingtijd Geschiedenis: Viking-periode (Germ.) 
volksverhuizingsperiode Geschiedenis: Volksverhuizingstijd (Eur.) 

kind Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling (zeer jong) 

maagd Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

meisjes Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

de man [+ spatie] Geslacht en rijpheid: man 

een man Geslacht en rijpheid: man 

man’ Geslacht en rijpheid: man 

mannelijk Geslacht en rijpheid: man 

Mannus Geslacht en rijpheid: man 

manmoedig Geslacht en rijpheid: man 

mannen Geslacht en rijpheid: man 

Waralden Olmay ( de ‘wereldman’ Geslacht en rijpheid: man: term: olmay, waralden (‘wereldman’) 
(naam van de korengod) (Sam.) 
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oude mensen Geslacht en rijpheid: oude mens 

vrouw Geslacht en rijpheid: vrouw 

getal Getal 

100 Getal: ~ boven de twaalf 

15 x Getal: ~ boven de twaalf 

200 Getal: ~ boven de twaalf 

432.000 Getal: ~ boven de twaalf 

540 Getal: ~ boven de twaalf 

6.480.000 Getal: ~ boven de twaalf 

800 Getal: ~ boven de twaalf 

komt zeer veel voor Getal: aantal: groot aantal 

maat Getal: maat 

geweldig groot Getal: maat: reusachtigheid 

geweldig grote Getal: maat: reusachtigheid 
irmin ‘groot’ Getal: maat: reusachtigheid: term: ermina-, *ermana- (adj.) 

(Germ.) 
mjöt Getal: maat: term: mjöt (Germ.) 

meervoudigheid Getal: meervoudigheid 

negen Getal: negen 

 vier [voorafgegaan door een spatie] Getal: vier 

vier herten Getal: vier 

zes Getal: zes 

zeven Getal: zeven 

god God 

Hemera God: ‘Dag’ (Ήμερα) (Gr.) 

geminus God: ‘Dubbele’ (Geminus) (L/R) 

‘tweeling’ of ‘tweegeslachtelijk’ God: ‘Dubbele’ (Yama,Yamī) (Ind.) 

Erebos God: ‘Duisternis’ (Ερεβος) (Gr.) 

Ether (Aither) God: ‘Ether’ (Αιθηρ) (Gr.) 

Christus God: ‘Gezalfde’ (Μεσσιας) (Chr.-Gr.) + (Māšîaḥ) (Isr.) + (Χριστος) 

(Chr.-Gr.) 
Brahmā God: ‘Heilige’ (Brahmā, Bhagavān, Bhagavat, Bhagavad) (Ind.) 

Hathor God: ‘Huis van Horus’ (Hathor) (Ind.) 

Ishtar als koe God: ‘Koe van de maangod Sīn’ (Mes.) 

Herjann God: ‘Legerleider’ (Herjann) (Germ.) 

de Machtige God: ‘Machtige’ (inn Ríki) (Germ.) 

Machtige (inn ríki) God: ‘Machtige’ (inn Ríki) (Germ.) 

Nótt God: ‘Nacht’ (Nótt) (Germ.) 

Nyx God: ‘Nacht’ (Νυξ) (Gr.) 

Anagkè God: ‘Noodlot’ (Αναγκη) (Gr.) 

Moiren God: ‘Noodlot’ (Μοιρα) (Gr.) 

Nornen God: ‘Prevelaarster’ (Norn) (Ind.) 

Aśvins God: ‘Ruiter’ (Aśvin) (Ind.) 

‘honingrijk’ en ‘honingschenkend’ God: ‘Schenker van honingdauw’ (Ind.) 

Skírnir God: ‘Schitterende’ (Skírnir) (Germ.) 

Hermes God: ‘Steenhoopgod’ (Έρμης) (Gr.) 

Surabhī God: ‘Welriekend’ (Surabhī) (Ind.) 

veraldar goð, een bijnaam van God: ‘Wereldgod’ (veraldar goð) (Germ.) 

Waralden Olmay ( de ‘wereldman’ God: ‘Wereldgod’ (Waralden Olmay) (Lapl.) 

Auharmazd God: ‘Wijze heer’(Ahura Mazdā) (Ir.) 

dodengod God: aardgod 

aardgodin God: aardgodin 

heerseres van Hel God: aardgodin 

dondergod God: donder en/of bliksem, god van 

noodlotsgodinnen God: noodlot, godin van het (schikgodin) 

schepper God: schepper 

Vruchtbaarheidsgoden God: vruchtbaarheidsgod 
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Moiren Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Moirai’ (Μοιραι) 
(Gr.) 

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.) 

regin Godenstelsel: godengroep: 01.: term: regin = rögn (n. pl.) 
(‘heersende machten’) (Germ.) 

ginnregin Godenstelsel: godengroep: 01.: term: regin, ginn- (‘goden met 
magische krachten’) (Germ.) 

Aśvins Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar: 
tweelinggoden: ‘Aśvins’ of ‘Nāsatya’s’ (1) (Ind.) 

graf Graf 
graven Graf 

Kivik-grafheuvel Graf: 1. loc.: Kivik (‘Kungagraven’, ‘Kiviksgraven’, ‘Bredarör’), 
grafheuvel te (Zw.) 

scheepsgraven van Oseberg Graf: 1. loc.: Oseberg, scheepsgraf te (Germ.) 

scheepsgraven van Oseberg en Sutton Graf: 1. loc.: Sutton Hoo, grafheuvel(s) te (Germ.) 

Kivik-grafheuvel Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus, heuvelgraf) 

dodenhal Graf: 3. type: grafkamer (dodenhal) 

dodenzaal Graf: 3. type: grafkamer (dodenhal) 

Éljúðnir Graf: 3. type: grafkamer: ‘Éljúðnir’ (Germ.) (myth. dodenhal) 

Valhöll de onderaardse dodenhal Graf: 3. type: grafkamer: term: valhöll (oorspr.) (Germ.) 
scheepsgraven Graf: 3. type: scheepsgraf [zie ook Boot: grafschip] 

Scheepsvormige graven Graf: 3. type: scheepsvormig ~ 

gr. αετος 1. ‘arend’, 2. ‘gevel’ Griekse termen: αετος 

Ether (Aither) Griekse termen: αιθηρ 

αμβροσιη Griekse termen: αμβροτος 

Anagkè (‘noodzakelijkheid’) Griekse termen: αναγκη 

Duisternis (Erebos) Griekse termen: Ερεβος 

Dag (Hemera) Griekse termen: ήμερα 

Nacht (Nyx) Griekse termen: νυξ 

held [+ spatie] Halfgod: held (heldendom, heroïsch) 

helden Halfgod: held (heldendom, heroïsch) 

heersen Heerschappij (heersen, regering) 

heerst Heerschappij (heersen, regering) 

geordend Heerschappij: beheren 

waken over Heerschappij: beheren 

 eren [voorafgegaan door een spatie] Heerschappij: eer 

stand, rang, eer Heerschappij: eer 

Heiðr betekent eigenlijk ‘stand, rang, Heerschappij: eer: term: heiðr (Germ.) 

laudem Heerschappij: eer: term: laus (L/R) 

koning Heerser: koning 

leiders Heerser: leider 

pater familias Heerser: leider, familie-: term: pater familias (alg. term) 

heerseres Heerser: leidster (vrouwe, meesteres, heerseres) 

heerseres van Hel Heerser: leidster, demonen- (dodengeesten) 

van) Hel (halvarps hlífi-Nauma) Heerser: leidster, demonen-: term: ‘hallvarps Nauma’ 
(omschrijving) (Germ.) 

kerk in Nylarsker (Bornholm) Heiligdom: loc.: Nylarsker (Bornholm), kerk te (Den.) 

tempel van Wollin Heiligdom: loc.: Wollin, tempel te (Polen) 

tempel van Uppsala Heiligdom: tempel van Odin, Thor en Freyr te Uppsala (Zw.) 

fanum Heiligdom: type: ~ alg.: term: fanum (L/R) 

kerk Heiligdom: type: kerk (Chr.) 

feestzaal van de hof Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.) 

hemellichamen Hemellichaam 

planeten Hemellichaam: planeet 
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himiniöður (-iodyr, Codex Regius) Hemellichaam: planeet: term: ‘himinjódýr’ (‘hemelpaard’) 
(kenning) (Pipping) (Germ.) 

es van de ster Hemellichaam: ster 

sterren Hemellichaam: ster 

poolster Hemellichaam: ster: ‘Poolster’ 

dhruva Hemellichaam: ster: ‘Poolster’: ‘Dhruva’ (Ind.) 

Melkweg Hemellichaam: sterrenstelsel: ‘Melkweg’ 

hoofd [+ spatie] Hoofd 

koppig Hoofd 

hersenen Hoofd: deel: hersenen (brein) 

schedel Hoofd: deel: schedel 

Paardenschedels Hoofd: deel: schedel, paarden- 

zeskoppige Hoofd: koppig, veel-  (meer dan drie) 

kop [+ spatie] Hoofd: paardenkop 

Heiðdraupnir Hoofd: reuzenhoofd: ‘Mímshöfuð’: ‘Heiðdraupnir’ (Germ.) 

Gjallarhoorn Hoorn: blaashoorn: ‘Gjallarhorn’ (Germ.) 

gewei Hoorn: gewei, herten- 

hoornloze Hoorn: hoornloos (v. koe = tam) 

huid [+ spatie] Huid 

huid; Huid 

mensenpaar Huwelijk: echtpaar (bruidspaar, stel) 

instellingen Instelling en organisatie: instelling 

dingvergadering Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding (Germ.) 

‘Donker vuur’ Iraanse termen: ‘donker vuur’ 
Iraanse term voor ‘wolfstijd’ Iraanse termen: ‘wolfstijd’ 
Bundahišn ‘oerschepping’ Iraanse termen: Bundahišn 

Gāw ī ēwdād Iraanse termen: Gāw ī ēwdād 

Harā-bərəzaitī Iraanse termen: Harā-bərəzaitī 
Yima Iraanse termen: Yima 

vrees Karakter en gedrag: angst (huivering, paniek) 

angst Karakter en gedrag: angst (huivering, paniek) 

bang Karakter en gedrag: angst (huivering, paniek) 

afschuwlijker Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

vreselijker Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

verblinding, misleiding Karakter en gedrag: bedrog 

= ‘verblinding, misleiding, betovering’ Karakter en gedrag: bedrog: term: ginnung (Germ.) 

verlangt naar Karakter en gedrag: begeerte 

bekwaamste runenritsers Karakter en gedrag: bekwaamheid in het ritsen van runen 
bloeddorstige Karakter en gedrag: bloeddorstigheid 

eerbied Karakter en gedrag: eerbied (respect) 

hoop Karakter en gedrag: hoop 

karakter Karakter en gedrag: karakter 

kenmerkend Karakter en gedrag: karakter 
afschuwlijker trekken Karakter en gedrag: karakter 

typisch Karakter en gedrag: karakter 

tweevoudig wezen Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur (ambivalentie, 
tweeslachtigheid) 

tweegeslachtelijk oerwezen Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur (ambivalentie, 
tweeslachtigheid) 

tweegeslachtelijk’ oerwezen Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur (ambivalentie, 
tweeslachtigheid) 

Manmoedig Karakter en gedrag: moed 

optimisme Karakter en gedrag: optimisme 

optimistische Karakter en gedrag: optimisme 

ondergangsstemming Karakter en gedrag: sfeer: ondergangsstemming 

snel Karakter en gedrag: snelheid 

Zwaarmoedige Karakter en gedrag: somberheid 
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vastberadenheid Karakter en gedrag: standvastigheid 

langzaam Karakter en gedrag: traagheid 

getrouwen Karakter en gedrag: trouw 

vertrouwen Karakter en gedrag: trouw 

Vertrouwensbreuk Karakter en gedrag: trouweloosheid 

vrome Karakter en gedrag: vroomheid (godsvrucht) 

gunstig Karakter en gedrag: welgezindheid 

positief Karakter en gedrag: welgezindheid 

woeste Karakter en gedrag: woestheid (in wilde staat, wildheid) 
Meedogenloosheid Karakter en gedrag: wreedheid (meedogenloosheid) 

kist Kist 

blonde Kleur: blond 

gele, Kleur: geel 

Śabala Kleur: gevlektheid: term: śabala (-ī) (adj.) (dier/godin) (Ind.) 

groen Kleur: groen 

wit Kleur: wit (blank) 

hvíta Kleur: wit: term: hvítr (Germ.) 

 aarde [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: aarde (chtonisch, onderaards, grond) 

- vlees; Kosmografie en geografie: aarde (chtonisch, onderaards, grond) 

aardse Kosmografie en geografie: aarde (chtonisch, onderaards, grond) 

aards [+ spatie] Kosmografie en geografie: aarde (chtonisch, onderaards, grond) 

onderaardse Kosmografie en geografie: aarde (chtonisch, onderaards, grond) 

eormengrund Kosmografie en geografie: aarde: term: eormengrund (‘geweldig 
grote aarde’) (Germ.) 

Góinn die ‘de aardse’ Kosmografie en geografie: aarde: term: gói, góinn (adj.) (tevens 
naam v.e. myth. slang) (Germ.) 

iörmungrund Kosmografie en geografie: aarde: term: jörmungrund (‘geweldig 
grote aarde’) (Germ.) 

in het midden Kosmografie en geografie: centrum (midden) 

dhruva Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldas: term: dhruva (Ind.) 

centrum van de kosmos Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 

kosmos 
midden van de kosmos Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 

kosmos 
midden van Ginnungagap Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 

kosmos 

hemelas Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldas (wereldpaal, hemelzuil, hemelas) ter 
ondersteuning van de hemel 

hemelzuil Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldas (wereldpaal, hemelzuil, hemelas) ter 
ondersteuning van de hemel 

hemelsteun Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldas (wereldpaal, hemelzuil, hemelas) ter 
ondersteuning van de hemel 

kosmische paal als ondersteuning van de Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldas (wereldpaal, hemelzuil, hemelas) ter 
ondersteuning van de hemel 

paal in het midden onder de hemel Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldas (wereldpaal, hemelzuil, hemelas) ter 
ondersteuning van de hemel 

wereldas Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldas (wereldpaal, hemelzuil, hemelas) ter 
ondersteuning van de hemel 

wereldzuil Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldas (wereldpaal, hemelzuil, hemelas) ter 
ondersteuning van de hemel 
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‘de spindel (spil) der noodzakelijkheid’ Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldas: ‘Spindel (spil) der noodzakelijkheid’ (Gr.) 

wereldzuil ‘Paardenpaal’ Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldas: ‘Paardenpaal’ (Altaïsch) 

midden van het vertrek Kosmografie en geografie: centrum van het huis of heiligdom 

centrale paal door een veranderde Kosmografie en geografie: centrum van het huis of heiligdom 

stafgólf Kosmografie en geografie: centrum van het huis of heiligdom: 
term: stafgólf (Germ.) 

chaos Kosmografie en geografie: chaos i.t.t. kosmos (toestand vóór de 
schepping) 

oerruimte Kosmografie en geografie: chaos i.t.t. kosmos (toestand vóór de 
schepping) 

toestand van het zijn vóór de schepping Kosmografie en geografie: chaos i.t.t. kosmos (toestand vóór de 
schepping) 

toestand vóór de Kosmografie en geografie: chaos i.t.t. kosmos (toestand vóór de 
schepping) 

Ghinmendegop Kosmografie en geografie: chaos: ‘Ghinmendegop’ (Germ.) 

Gap var ginnunga Kosmografie en geografie: chaos: ‘Ginnungagap’ (Germ.) 

Ginnungagap Kosmografie en geografie: chaos: ‘Ginnungagap’ (Germ.) 
immane baratrum abyssi Kosmografie en geografie: chaos: term: immane baratrum abyssi 

(‘ontzaglijke diepte van een afgrond’) (L/R) 

eiland Kosmografie en geografie: eiland 

eilanden in het westen als dodenrijk Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of 
gelukzaligen, westelijk - der 

opduikende en wegzinkende eilanden Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of 
gelukzaligen, westelijk - der 

rijk van eilanden der zaligen Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of 
gelukzaligen, westelijk - der 

Hvítramannaland Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of 
gelukzaligen, westelijk - der: ‘Hvítramannaland’ (Germ.) 

gebied Kosmografie en geografie: gebied 
Ásgarðr Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, Ás- 

(‘gebied der Asen’) (godenrijk) (Germ.) 
Midgard Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, 

Mið- (‘middenwal’) (gtebied der menselijke bewoning) (Germ.) 
Miðgarðr Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, 

Mið- (‘middenwal’) (gtebied der menselijke bewoning) (Germ.) 
Útgarðr Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, Út- 

(‘buitengebied’) (wereld der demonen) (Germ.) 

gebied van de grote cultuurvolkeren Kosmografie en geografie: gebied, cultuur- 

binnenland Kosmografie en geografie: gebied, landinwaarts (binnenland, niet 
aan de kust) 

landinwaarts Kosmografie en geografie: gebied, landinwaarts (binnenland, niet 
aan de kust) 

het midden waar de mensen wonen Kosmografie en geografie: gebied, woon- 
inheems Kosmografie en geografie: gebied: binnenland 

vreemde Kosmografie en geografie: gebied: buitenland 

grens Kosmografie en geografie: gebied: grens 

grenzend Kosmografie en geografie: gebied: grens 
grens tussen het rijk van het midden en Kosmografie en geografie: gebied: grens tussen de centraal 

gelegen ordelijke wereld der mensen en de chaotische, 
demonische buitenwereld 

grens van Miðgarðr Kosmografie en geografie: gebied: grens tussen de centraal 
gelegen ordelijke wereld der mensen en de chaotische, 
demonische buitenwereld 

scheidt Miðgarðr aan de oostzijde van Kosmografie en geografie: gebied: grens tussen de centraal 
gelegen ordelijke wereld der mensen en de chaotische, 
demonische buitenwereld 
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grensrivier tussen de wereld der goden Kosmografie en geografie: gebied: grens tussen de centraal 
gelegen ordelijke wereld der mensen en de chaotische, 
demonische buitenwereld: water (rivier, zee e.d.) 

rivier (of meerdere rivieren) scheidt Kosmografie en geografie: gebied: grens tussen de centraal 
gelegen ordelijke wereld der mensen en de chaotische, 
demonische buitenwereld: water (rivier, zee e.d.) 

 rand [+ spatie] Kosmografie en geografie: gebied: grens: eind (rand) van de aarde 
(wereld) 

kust Kosmografie en geografie: gebied: kust (strand) 

strand Kosmografie en geografie: gebied: kust (strand) 

Nástrandir Kosmografie en geografie: gebied: kust: term: strandir, Ná- (pl.) 
(‘Lijkenstranden’) (naam voor het dodenrijk) (Germ.) 

vasteland Kosmografie en geografie: gebied: vasteland 

weide Kosmografie en geografie: gebied: veld (weide) 

slagveld Kosmografie en geografie: gebied: veld, slag- 
Óskópnir Kosmografie en geografie: gebied: veld, slag-: ‘Óskópnir’ (Germ.) 

Vígríðr Kosmografie en geografie: gebied: veld, slag-: ‘Vígríðr’ (Germ.) 

Iðavöllr Kosmografie en geografie: gebied: veld: ‘Iðavöllr’ (Germ.) 

Iðavöllr Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: völlr, Iða- (‘Iða-
veld’) (naam van een weide in Asgard) (Germ.) 

Niðafjöll Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: völlr: vellir, Niða- 
(‘velden der duisternis’) (deel van het universum) (Germ.) 

hemel Kosmografie en geografie: hemel 

hemelgewelf Kosmografie en geografie: hemelkoepel (hemelgewelf) 

orbis Kosmografie en geografie: hemelkoepel: term: orbis (L/R) 

himiniöður Kosmografie en geografie: hemelrand: term: himinjöðurr (Germ.) 

hemelsferen Kosmografie en geografie: hemelsfeer 

horizon Kosmografie en geografie: horizon (wereldkim) 

kosmologische systeem van de Germanen Kosmografie en geografie: kosmologie, Germaanse (Germ.) 

IE-Oeraalse Kosmografie en geografie: kosmologie, IE-Oeraalse 
 land [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: land 
binnenland Kosmografie en geografie: land 
vasteland Kosmografie en geografie: land 
luilekkerland Kosmografie en geografie: land 
 rijk [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: land 

rijken Kosmografie en geografie: land 

dodenrijk Kosmografie en geografie: land 

Hvítramannaland Kosmografie en geografie: land: term: land, Hvítramanna- (‘land 
van de witte mensen’) (myth. eiland) (Germ.) 

woeste landschap Kosmografie en geografie: landschap, woest (wilde natuur) 
woeste landschap als Útgarðr Kosmografie en geografie: landschap, woest: ‘Útgarðr’ (Germ.) 
plaats der doden Kosmografie en geografie: plaats van de doden (voorouders) 

plaats van de voorouders Kosmografie en geografie: plaats van de doden (voorouders) 

plaats van straf Kosmografie en geografie: plaats van straf en pijniging (in de hel) 

plaats waar Niðhöggr de doden pijnigt Kosmografie en geografie: plaats van straf en pijniging (in de hel) 

rivier waar de leugenaars gestraft Kosmografie en geografie: plaats van straf en pijniging (in de hel) 

die van de plaats van Kosmografie en geografie: plaats van verering 

oosten worden de demonen geboren Kosmografie en geografie: plaats, geboorte- (alg.) 

uitkijkpost Kosmografie en geografie: plaats, heersers-: uitkijkpost 
wachttoren Kosmografie en geografie: plaats, heersers-: uitkijkpost 
Hliðskjálf Kosmografie en geografie: plaats, heersers-: uitkijkpost: 

‘Hliðskjálf’ (Germ.) 
Harā-bərəzaitī Kosmografie en geografie: plaats, heersers-: uitkijkpost: term: 

harā-bərəzaitī (‘hoge uitkijkpost’) (Ir.) 
paardenplaats Kosmografie en geografie: plaats, paarden- 
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aśvattha: Kosmografie en geografie: plaats, paarden-: term: aśvattha 
(heilige boom) (Ind.) 

dingplaats Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: ding- (Germ.) 

leeft gelukkig in Gimlé Kosmografie en geografie: plaats, woon- 

verblijft Kosmografie en geografie: plaats, woon-  

verblijven 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- 

zijn huis Kosmografie en geografie: plaats, woon- 
 lucht [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: ruim, lucht- 

ruimte tussen de zuilen Kosmografie en geografie: ruimte rond het centrum 

dieper Kosmografie en geografie: ruimte: diepte 

diepte Kosmografie en geografie: ruimte: diepte 

Ether Kosmografie en geografie: ruimte: ether 

Aither Kosmografie en geografie: ruimte: ether: term: αιθηρ (Gr.) 

kosmische Kosmografie en geografie: universum 
kosmos Kosmografie en geografie: universum 
universeel Kosmografie en geografie: universum 
wereld Kosmografie en geografie: universum 

delen van de wereld Kosmografie en geografie: universum: deel 

allerlei delen van de Kosmografie en geografie: universum: deel 
Niðafjöll Kosmografie en geografie: universum: deel: ‘Niðafjöll’ (Germ.) 

Niðavellir Kosmografie en geografie: universum: deel: ‘Niðavellir’ (Germ.) 

Niflheimr Kosmografie en geografie: universum: deel: ‘Niflheimr’ (Germ.) 

in alle werelden Kosmografie en geografie: universum: delen, 09: negenledige 
wereld 

negen werelden Kosmografie en geografie: universum: delen, 09: negenledige 
wereld 

negende wereld Kosmografie en geografie: universum: delen, 09: negenledige 
wereld 

nío heima Kosmografie en geografie: universum: delen, 09: negenledige 
wereld: term: heimar, nío (Germ.) 

Jötunheimr, de ‘wereld der Kosmografie en geografie: universum: term: heimr, Jötun- 
(‘wereld der reuzen’) (naam voor het reuzenrijk) (Germ.) 

Múspellsheimr ‘de wereld van Múspell’ Kosmografie en geografie: universum: term: heimr, Múspells- 
(‘wereld van Múspell’) (naam voor het zuidelijke demonenrijk) 
(Germ.) 

Násheimr Kosmografie en geografie: universum: term: heimr, Nás- (‘wereld 
der lijken’) (naam voor het dodenrijk) (Germ.) 

Niflheimr Kosmografie en geografie: universum: term: heimr, Nifl- (‘wereld 
nevel’) (naam voor koude deel van het universum) (Germ.) 

makrokosmos Kosmografie en geografie: universum: type: makrokosmos 

mikrokosmos Kosmografie en geografie: universum: type: mikrokosmos 

nieuwe wereld Kosmografie en geografie: universum: type: nieuwe wereld na de 
ondergang van de oude wereld 

nieuwe, (ethisch) betere wereld Kosmografie en geografie: universum: type: nieuwe wereld na de 
ondergang van de oude wereld 

die van de nieuwe, betere Kosmografie en geografie: universum: type: nieuwe wereld na de 
ondergang van de oude wereld 

nieuwe, goede wereld Kosmografie en geografie: universum: type: nieuwe wereld na de 
ondergang van de oude wereld 

toekomstige wereld Kosmografie en geografie: universum: type: nieuwe wereld na de 
ondergang van de oude wereld 

uit deze boze Kosmografie en geografie: universum: type: oude (huidige, 
slechte) wereld 



De Oud-Germaanse religie 

huidige wereld Kosmografie en geografie: universum: type: oude (huidige, 
slechte) wereld 

oude wereld Kosmografie en geografie: universum: type: oude (huidige, 
slechte) wereld 

oude, maar verdorven wereld Kosmografie en geografie: universum: type: oude (huidige, 
slechte) wereld 

oude, slechte wereld Kosmografie en geografie: universum: type: oude (huidige, 
slechte) wereld 

buitenwereld Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen 

die der reuzen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen 

rijk van demonen en reuzen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen 

rijk van reuzen en demonen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen 

wereld daarbuiten Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen 
wereld der reuzen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen 
Jötunheimr, de ‘wereld der Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen 
reuzen kregen een woonplaats langs de Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen 

(reuzen) 

rijk der reuzen en demonen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen 
(reuzen) 

Jötunheimr Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’, noordelijke: ‘Jötunheimr’ (Germ.) 

Útgarðr Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’ (alg.) (Germ.) 

noordelijke Útgarðr Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 

‘Útgarðr’, noordelijke (Germ.) 
rijk der rijpreuzen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 

‘Útgarðr’, noordelijke (Germ.) 

oostelijke Útgarðr Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’, oostelijke (Germ.) 

rijken van Hymir, þrymr en Hrymr liggen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’, oostelijke (Germ.) 

land der reuzen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’, oostelijke (Germ.) 

deze doden- en demonenwereld Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’, westelijke (Germ.) 

doden bevinden zich in de westelijke Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’, westelijke (Germ.) 

westelijke Útgarðr Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’, westelijke (Germ.) 

zuidelijke Útgarðr Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’, zuidelijke (Germ.) 

Múspellsheimr Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’, zuidelijke: ‘Múspellsheimr’ (Germ.) 

demonenwereld in het zuiden Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 

zuiden (Ir.) 
zuiden als demonenwereld Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 

zuiden (Ir.) 
zuiden de plaats is waar het kwade Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 

zuiden (Ir.) 

rijk der goden Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden 
wereld der goden Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden 

Ásgarðr Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden: 
‘Ásgarðr’, het rijk der Asen (Germ.) 

rijk der Asen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden: 
‘Ásgarðr’, het rijk der Asen (Germ.) 

wereld van de Asen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden: 
‘Ásgarðr’, het rijk der Asen (Germ.) 

dagelijkse werkelijkheid Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen 
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rijk der mensen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen 
rijk van het midden waar de mensen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen 
‘hof van het midden’ Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen: 

‘hof van het midden’ (Germ.) 
Midgard Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen: 

‘hof van het midden’: ‘Miðgarðr’ (en var.) (Germ.) 
Miðgarðr Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen: 

‘hof van het midden’: ‘Miðgarðr’ (en var.) (Germ.) 
rijk der mensen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen: 

‘hof van het midden’: ‘Miðgarðr’ (en var.) (Germ.) 

wereld van de Asen en die der mensen Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen: 
‘hof van het midden’: ‘Miðgarðr’ (en var.) (Germ.) 

route Kosmografie en geografie: weg (pad, route) 

weg waarlangs de doden naar de hemel Kosmografie en geografie: weg naar de hemel 

weg naar het dodenrijk is de ‘helweg’ Kosmografie en geografie: weg naar het graf en/of het dodenrijk: 
helweg (dodenweg, noodweg) 

helvegr Kosmografie en geografie: weg naar het graf en/of het dodenrijk: 
helweg: term: helvegr (Germ.) 

helweg Kosmografie en geografie: weg naar het graf en/of het dodenrijk: 
helweg: term: helweg (Germ.) 

weg waarlangs de doden naar de hemel Kosmografie en geografie: weg: pad der doden 

met het gezicht naar de zon Kosmografie en geografie: weg: richting (oriëntering) 

Oriëntering Kosmografie en geografie: weg: richting (oriëntering) 

horizontale Kosmografie en geografie: weg: richting: horizontaal 
niðr Kosmografie en geografie: weg: richting: neerwaarts: term: niðr 

(Germ.) 

verticale Kosmografie en geografie: weg: richting: verticaal 

Bilröst of Bifröst of ásbrú Kosmografie en geografie: weg: term: bilröst = bifröst (‘vluchtige 
weg’) (brug naar Walhalla) (Germ.) 

voornaamste punten Kosmografie en geografie: windstreek (hemel-) 

windstreken Kosmografie en geografie: windstreek (hemel-) 

noord Kosmografie en geografie: windstreek: noorden 

arctische Kosmografie en geografie: windstreek: noorden: arctische streken 

oost Kosmografie en geografie: windstreek: oosten (oriëntaals) 

oriëntaalse Kosmografie en geografie: windstreek: oosten (oriëntaals) 

west Kosmografie en geografie: windstreek: westen 

zuid Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden 

zich rond bomen windt Kringloop 

vaste stand of hun vaste baan Kringloop: hemel: hemellichamen, ~ der 

wentelingen ervan Kringloop: hemel: hemellichamen, ~ der 

met de godenbeelden rond zijn gebied Kringloop: rite: locale ~: beeldenommegang 

periodieke Kringloop: tijd: periode (bep. tijdscirkel, periodiek) 

afwisseling van wereldschepping en Kringloop: wereld: periodieke ~ van vernietiging en herrijzing van 
de wereld 

afbeelding Kunst en schrift: afbeelding 
afbeelding ervan Kunst en schrift: afbeelding: muurschildering 

Afbeelding van de harpspelende reus Kunst en schrift: afbeelding: reliëf 
Afbeeldingen op Zweedse Kunst en schrift: afbeelding: reliëf 
Figuren van dieren Kunst en schrift: afbeelding: reliëf 

zuilen waren voorzien van een beeltenis Kunst en schrift: afbeelding: reliëf 

zuilen zijn voorzien van menselijke Kunst en schrift: afbeelding: reliëf 

beelden versierd Kunst en schrift: beeld (sculptuur, cultusbeeld, idool) 

idool Kunst en schrift: beeld (sculptuur, cultusbeeld, idool) 

houten vogel Kunst en schrift: beeld, dieren-: vogel 

godenbeelden Kunst en schrift: beeld, goden- 

afgodsbeeld Kunst en schrift: beeld, goden-: afgodsbeeld 
idolum Kunst en schrift: beeld, goden-: afgodsbeeld: term: idolum (L/R) 
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godenbeeld van Horagalles Kunst en schrift: beeld, goden-: Horagalles (Lapl.) 

voorouderbeelden Kunst en schrift: beeld, voorouder- 

inkervingen Kunst en schrift: compositie: inkerving 

 ronde [voorafgegaan door een spatie] Kunst en schrift: compositie: rond 

gestileerd Kunst en schrift: compositie: stilering 

iconografie Kunst en schrift: kunst: iconografie (m.n. het antropomorf 
afbeelden van een godheid) 

Geschreven Kunst en schrift: schrift 
ginnurúnar Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rúnar, ginno- 

(‘toverrunen’) (Germ.) 

schrijfwijzen Kunst en schrift: schrift: schrijfwijze 

harpspelende reus Eggþér Kunst en schrift: voorstelling: Eggþér, de harpspelende reus, op 

Ierse en Schotse kruizen (Germ.-Chr.) 
Herten aan beide zijden van een boom Kunst en schrift: voorstelling: herten aan beide zijden van een 

boom, op een sieraad uit Novocherkassk (Zuid-Rusland)  

Loki geboeid Kunst en schrift: voorstelling: Loki geboeid, op het Gosforth-, 

Penrith- en Thorwald-kruis (Germ.-Chr.) 
voorzien van een beeltenis van Thor Kunst en schrift: voorstelling: Thor, op hogezetelzuilen in tempels 

(Germ.) 
Thor vangt de wereldslang Kunst en schrift: voorstelling: Thors strijd met de wereldslang 

(vangst-episode), op het Gosforth-kruis (Germ.-Chr.) 
Viðarr doodt Fenrir Kunst en schrift: voorstelling: Víðarrs strijd met Fenrir, op het 

Gosforth-kruis (Germ.-Chr.) 
Gosforth-kruis Kunst en schrift: voorwerp: kruis [Gosforth-] met div. Germaanse 

mythologische afbeeldingen (Germ.-Chr.) 
Penrith-kruis Kunst en schrift: voorwerp: kruis [Penrith -] met div. Germaanse 

mythologische afbeeldingen (Germ.-Chr.) 

Thorwald-kruis Kunst en schrift: voorwerp: kruis [Thorwald -] met div. Germaanse 

mythologische afbeeldingen (Germ.-Chr.) 
Ierse en Schotse kruizen Kunst en schrift: voorwerp: kruis, Iers (Chr.) 
Ierse en Schotse kruizen Kunst en schrift: voorwerp: kruis, Schots (Chr.) 
Sieraad uit Novocherkassk (Zuid-Rusland) Kunst en schrift: voorwerp: sieraad uit Novocherkassk (Zuid-

Rusland) met herten aan beide zijden van een boom 

immane baratrum abyssi Latijnse termen: abyssus: immane baratrum abyssi 

aenea Latijnse termen: aeneus 

Aesculus in primis quae Latijnse termen: aesculus: ‘Aesculus in primis quae quantum 

vortice ad auras aetherias, tantum radice in Tartara tendit’ 
aenea aquila Latijnse termen: aquila: ‘aenea aquila, quae in vertice palatii a 

Karolo magno acsi volans fixa erat’ 

In capite infigunt clavum ferreum Latijnse termen: clavus: ‘In capite infigunt clavum ferreum, cum 
silicis particula, ut si videatur ignem Thor excutiat’ 

colossus ‘kolos’ Latijnse termen: colossus 

ad laudem vel ad vituperationem Latijnse termen: columna: ‘nomine Martem, effigie columnarum 
imitantes Herculem’ 

nomine Martem, effigie columnarum Latijnse termen: columna: ‘nomine Martem, effigie columnarum 
imitantes Herculem’ 

universalis columna, quasi sustinans Latijnse termen: columna: ‘universalis columna, quasi sustinans 
omnia’ 

columna mirae magnitudinis Latijnse termen: columna: columna mirae magnitudinis 

fanum et lucum eorum famosum Irminsul Latijnse termen: fanum: ‘fanum et lucum eorum famosum 
Irminsul subvertit’ 

geminus Latijnse termen: geminus 

idolum, quod vocabatur Irminsul Latijnse termen: idolum: ‘idolum, quod vocabatur Irminsul’ 
laudem Latijnse termen: laus ‘lof, eerbetoon’ [zie Heerschappij: eer: laus 

(L/R) 

Si fractus illabatur orbis Latijnse termen: orbis: ‘Si fractus illabatur orbis’ 

particula Latijnse termen: particula 
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pyramida ‘piramide’ Latijnse termen: pyramida 

silicis Latijnse termen: silex 

stipes erat magnus diversis imaginibus Latijnse termen: stipes: ‘stipes erat magnus diversis imaginibus 

figuratus atque ibi in terram magna virtute immissus’ 

lichaam Lichaam 

lichamen Lichaam 

benen Lichaam: been (poot) 

Bláinns benen Lichaam: been: dwergenbeen 

beide benen Lichaam: been: reuzenbeen 

uier Lichaam: borst: uier 

botten Lichaam: bot (been) 

botten  [+ 2 spaties] Lichaam: bot (been), mensen- 

botten [+ spatie] Lichaam: bot (been), reuzen- 

gebroken botten Lichaam: bot (been), reuzen- 

botten; Lichaam: bot (been), reuzen- 

buik Lichaam: buik: paardenbuik 

plaatsnemen Lichaam: gestalte: zittende houding 

zit Lichaam: gestalte: zittende houding 

bomen, bloemen en Lichaam: haar: godenhaar 

zijn manen Lichaam: haar: manen (v.h. paard) 

Hrímfaxi Lichaam: haar: manen: term: faxi, hrím- (‘rijp-maan’) 
(paardennaam) (Germ.) 

Skínfaxi Lichaam: haar: manen: term: faxi, skín- (‘schijn-maan’) 
(paardennaam) (Germ.) 

bladeren en gras Lichaam: haar: mensenhaar 

planten Lichaam: haar: mensenhaar 

gras en bomen Lichaam: haar: paardenhaar 

haar; Lichaam: haar: reuzenhaar 

de bomen Lichaam: haar: reuzenhaar 

hart Lichaam: hart 

delen van Ýmir Lichaam: lichaamsdeel 

schuim Lichaam: lichaamssap: speeksel (schuim) 

tranen Lichaam: lichaamssap: traan 

zweet Lichaam: lichaamssap: zweet 

zweet onder Lichaam: lichaamssap: zweet: reuzenzweet 

mond [+ spatie] Lichaam: mond: godenmond 

neusgaten Lichaam: neus: neusgat: godenneusgat 

oksel Lichaam: oksel 

linkeroksel Lichaam: oksel: godenoksel, linker- 

gezicht Lichaam: oog (gezichtsvermogen) 

bronnen; Lichaam: oog: godenoog 

oog [+ spatie] Lichaam: oog: paardenoog 

diens ogen Lichaam: oog: reuzenoog 

sjón Lichaam: oog: term: sjón (Germ.) 

gehoor Lichaam: oor 

heyrn Lichaam: oor: term: heyrn (‘gehoor’) (Germ.) 

rug’ Lichaam: rug: godenrug 

rug [+ spatie] Lichaam: rug: paardenrug 

schouders Lichaam: schouder: godenschouder 

staart Lichaam: staart 

kiezen Lichaam: tand: kies 

tanden Lichaam: tand: reuzentand 

linkerteen Lichaam: teen: godenteen, linker- 

rechterteen Lichaam: teen: godenteen, rechter- 

lijken tussen zijn veren Lichaam: veer: drakenveer 

-  aarde; Lichaam: vlees: mensenvlees 

- wolken; Lichaam: vlees: paardenvlees 
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- de aarde; Lichaam: vlees: reuzenvlees 

vlees; Lichaam: vlees: reuzenvlees 

vlees. Lichaam: vlees: reuzenvlees 

vleugels Lichaam: vleugel 

voeten, Lichaam: voet 

voeten. Lichaam: voet: reuzenvoet 

wenkbrauwen Lichaam: wenkbrauw: reuzenwenkbrauw 

donker Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

duisterder Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

duisternis Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

zwart Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

Surtr Licht en duisternis: duisternis: term: svartr (surtr; tevens naam 
van een reus) (Germ.) 

Erebos Licht en duisternis: duisternis: term: ερεβος (Gr.) 

licht Licht en duisternis: licht 

verlicht Licht en duisternis: licht, dag- 

poollicht Licht en duisternis: licht, pool- 

nacht Licht en duisternis: nacht 

Nótt Licht en duisternis: nacht: term: nótt (godin) (Germ.) 

Nyx Licht en duisternis: nacht: term: νυξ (godin) (Gr.) 

regenboog Licht en duisternis: regenboog 

glanst Licht en duisternis: schittering 

glanzende Licht en duisternis: schittering  

helder Licht en duisternis: schittering  

Heiðr (gen. heiðrs) Licht en duisternis: schittering: term: heiðr (adj.) (mede-naam) 
(Germ.) 

heið Licht en duisternis: schittering: term: heiðr (adj.) (mede-naam) 
(Germ.) 

Zonsverduisteringen Licht en duisternis: verduistering, zons- 

Het zwart worden van de zon Licht en duisternis: verduistering, zons- 

zon wordt zwart Licht en duisternis: verduistering, zons- 

Andreas Literatuur: Andreas (Germ.) 

Annales Fuldenses (door Einhard) Literatuur: Annales Fuldenses (door Einhard) (L/R) 

Bijbel Literatuur: Bijbel (Isr.) 

Bundahišn Literatuur: Bundahišn (verzameling Zoroastrische 
scheppingsmythen) (Bund.) (Ir.) 

Chronicon Laurissense breve (AD 806) Literatuur: Chronicon Laurissense breve (AD 806) (L/R) 

Codex Trajectinus Literatuur: Codex Trajectinus (CT) (Germ.) 

CT) Literatuur: Codex Trajectinus (CT) (Germ.) 

Codices latini monacenses 14098 Literatuur: codex: Codices latini monacenses 14098 (L/R) 
Hauksbók Literatuur: codex: Hauksbók (hs.) (Germ.) 

Íslendingabók Literatuur: codex: Íslendingabók (Ísl.) (hs.) (Germ.) 
Morkinskinna Literatuur: codex: Morkinskinna (hs.) (Germ.) 

De bello Gallico Literatuur: Commentarii de bello Gallico (door C.J. Caesar) (L/R) 

Crist Literatuur: Crist (Germ.) 

Ebonis Vita Ottonis Episcopi Literatuur: Ebonis Vita Ottonis Episcopi Bambergensis (door Ebbo 
of Ebo, bisschop van Reims) (L/R) 

Edda-liederen Literatuur: Edda, Poëtische (Germ.) 

Bdr. Literatuur: Edda, Poëtische: Baldrs draumar (Bdr., niet in Codex 
Regius) (Germ.) 

Fm. Literatuur: Edda, Poëtische: Fáfnismál (Fm.) (Germ.) 

Grm. Literatuur: Edda, Poëtische: Grímnismál (Grm.) (Germ.) 

Hrb. Literatuur: Edda, Poëtische: Hárbarðsljóð  (Hrb.) (Germ.) 

Háv. Literatuur: Edda, Poëtische: Hávamál (Háv.) (Germ.) 

HH II Literatuur: Edda, Poëtische: Helgakviða Hundingsbana önnur (HH 
II) (Germ.) 

Hym. Literatuur: Edda, Poëtische: Hymiskviða (Hym.) (Germ.) 
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Ls. [+ spatie] Literatuur: Edda, Poëtische: Lokasenna (Ls.) (Germ.) 

Rm. 4: Literatuur: Edda, Poëtische: Reginsmál (Rm.) (Germ.) 

Sd. Literatuur: Edda, Poëtische: Sigrdrifumál (Sd.) (Germ.) 

Sg. Literatuur: Edda, Poëtische: Sigurðarkviða inn skamma (Sg.) 
(Germ.) 

Skm. Literatuur: Edda, Poëtische: Skírnismál = För Skírnis (Skm.) 
(Germ.) 

Sv. Literatuur: Edda, Poëtische: Svipdagsmál (Sv., niet in Codex 
Regius) (Germ.) 

Fj. Literatuur: Edda, Poëtische: Svipdagsmál: Fjölsvinsmál (Fj., niet 
in Codex Regius) (Germ.) 

Vm. Literatuur: Edda, Poëtische: Vafþrúðnismál (Vm.) (Germ.) 

Völuspá Literatuur: Edda, Poëtische: Völuspá (Vsp.) (Germ.) 
Vsp. Literatuur: Edda, Poëtische: Völuspá (Vsp.) (Germ.) 
SnE [+ spatie] 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, Literatuur: Edda, Proza = Snorra Edda (door Snorri Sturluson) (SnE) 
(Germ.) 

Gylfaginning Literatuur: Edda, Proza: Gylfaginning (Germ.) 

Fabulae Aesopiae Literatuur: Fabulae Aesopiae (door Phaedrus) (L/R) 

Georgica Literatuur: Georgica (door Vergilius) (L/R) 
Tacitus (Germania) Literatuur: Germania = De origine et situ Germanorum (door 

Tacitus) (L/R) 

Hēliand Literatuur: Hēliand (Germ.) 

Boek Henoch (begin jaartelling) Literatuur: Henoch 2 [?] (Gr.) 

Historiarum Libri Quatuor Literatuur: Historiarum Libri Quatuor (door Richerus van Saint-
Remy (of van Reims)) (L/R) 

Ilias Literatuur: Ilias (door Homerus) (Gr.) 

Žāmāspnāmak Literatuur: Jāmāsp Nāmeh = Jāmāsp Nāmag = Žāmāspnāmak = 

Ayādgār ī Jāmāspīg = Ayātkār-ī Jāmāspīk (Zor.) (Ir.) 
Kalevala Literatuur: Kalevala (Finl.) 

Mahābhārata Literatuur: Mahābhārata (Ind.) 

gedicht ‘Muspilli’ Literatuur: Muspilli (Germ.) 

mythe van Nergal en Ereškigala Literatuur: Nergal en Ereškigala (Mes.) 

Horatius (Odes) Literatuur: Odes (door Horatius) (L/R) 

Odyssee Literatuur: Odyssee (door Homerus) (Gr.) 

Plutarchus (‘Over Isis en Literatuur: Over Isis en Osiris (Περι Ισιδος και Οσιριδος) (door 
Plutarchus) (Gr.) 

Politeia Literatuur: Politeia (door Plato) (Gr.) 

Viṣṇu Purāṇa Literatuur: Purāṇa, Vaiṣṇava: Viṣṇu Purāṇa (Ind.) 

Res gestae Saxonicae Literatuur: Res gestae Saxonicae sive annalium libri tres (door 
Widukind van Corvey) (L/R) 

Egs. Literatuur: saga: Egils saga Skallagrímssonar (Egs.) (Germ.) 

Herv. Literatuur: saga: Hervarar saga ok Heiðreks (Herv.) (Germ.) 

Sturl. Literatuur: saga: Sturlunga saga (Sturl.) (verzameling saga’s) 
(Germ.) 

Völs. Literatuur: saga: Völsunga saga (Völs.) (Germ.) 

De diis Lapponum paganicis Literatuur: secundaire ~: De diis Lapponum paganicis (door 
Scheffer, AD 1673) 

Rel. des Veda Literatuur: secundaire ~: Die Religionen des Veda (door 
Oldenberg) 

Clemen 3 Literatuur: secundaire ~: Fontes Historiae Religionis Germanicae 

(door C. Clemen) 
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E. Reuterskiöld, Källskriften till Literatuur: secundaire ~: Källskriften till Lappernas Mytologi (door 
E. Reuterskiöld) 

H. Zimmer (Maya, Der indische Mythos) Literatuur: secundaire ~: Māyā, Der indische Mythos (door H. 

Zimmer) 
The journal of classical and sacred Literatuur: secundaire ~: The journal of classical and sacred 

philology, vol. 2, ed. J.B. Lightfoot e.a., Cambridge University 

Press, 2012 (ts.) 

Eiríksmál Literatuur: skaldenpoëzie: Eiríksmál (anon.) (Germ.) 

Hákonarmál Literatuur: skaldenpoëzie: Hákonarmál (door Eyvindr skáldaspillir 
Finnsson) (Germ.) 

Sonatorrek Literatuur: skaldenpoëzie: Sonatorrek (door Egill Skallagrímsson) 
(Germ.) 

Shkand-Gumanig Vizar Literatuur: Škand Gumānīg Wizār = Šak-ud-Gumānīh-vizār (door 

Marḍān-Farrukh) (Ir.)                              [Shikand-gumanik Vichar, 

Shikandgû-mânîk Vijār, kand-gumānīk Vičār, Sikand-gûmnânîk 
Vigâr, Šikand Gumānī Vazār, Shkand-Gumanig Vizar, Mardan-
Farrukh] 

Translatio Alexandri Literatuur: Translatio Alexandri (door Rudolf van Fulda) (L/R) 
Oud-Noordse literatuur Literatuur: type: Oud-Noorse ~ (Germ.) 
RV  Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.) 

RV) Literatuur: Veda, Ṛg (Ind.) 

Vita S. Walarici abbatis Leuconaensis Literatuur: Vita S. Walarici abbatis Leuconaensis 

Werken en Dagen Literatuur: Werken en Dagen (Εργα και ήμεραι) (door Hesiodos) 
(Gr.) 

Wessobrunner gebed Literatuur: Wessobrunner gebed (WG) (Germ.) 

WG Literatuur: Wessobrunner gebed (WG) (Germ.) 

lot [+ spatie] Lot 

lot, Lot 

lot. Lot 

lots Lot 

lotstaafjes Lot: lotsvoorwerp: lotstokje 

tafel van het lot Lot: lotsvoorwerp: speelbord: tafel van het lot 

noodlot Lot: noodlot (noodlotsmacht) 

Anagkè Lot: noodlot: term: αναγκη (Gr.) 

noodzakelijkheid Lot: noodzakelijkheid 

Voortekenen: Lot: voorteken, slecht 

ethisch verdorven Lot: voorteken, slecht: algemeen moreel verval 

Moreel verderf Lot: voorteken, slecht: algemeen moreel verval 

moreel verval Lot: voorteken, slecht: algemeen moreel verval 

Bloedschande Lot: voorteken, slecht: bloedschande en seksuele uitspattingen 

hórdómr ‘hoererij’ Lot: voorteken, slecht: bloedschande en seksuele uitspattingen 

Seksuele uitspattingen en bloedschande Lot: voorteken, slecht: bloedschande en seksuele uitspattingen 

sifjaspell ‘overspel’ Lot: voorteken, slecht: bloedschande en seksuele uitspattingen 

Broedermoord Lot: voorteken, slecht: broederstrijd 

Broederstrijd Lot: voorteken, slecht: broederstrijd 

hanen in alle werelden kraaien Lot: voorteken, slecht: hanengekraai 

hellehond Garmr in Gnípahellir huilt Lot: voorteken, slecht: hondengehuil 

Meedogenloosheid Lot: voorteken, slecht: meedogenloosheid 

ruw weer Lot: voorteken, slecht: ruw weer 

Vertrouwensbreuk jegens de reuzen Lot: voorteken, slecht: vertrouwensbreuk 

demonen buiten Miðgarðr bereiden zich Lot: voorteken, slecht: vijanden (demonen) bereiden zich voor op 
de strijd 

Zonsverduisteringen Lot: voorteken, slecht: zonsverduistering 

nieuwemaan Maan: maanfase: nieuwemaan (donkere ~) 

tere kruiden Macht en kracht: aspect: zwakte 

onderwereld geboeide Christelijke duivel Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad, 

onderwereldmonster), macht van de 
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krachten die het bestaan van de huidige Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad, 

onderwereldmonster), macht van de 
onderwereldmonster Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad, 

onderwereldmonster), macht van de 
geneeskrachtig Macht en kracht: genezende kracht (heilzaam) 
kracht van degene die de hitte zond Macht en kracht: levenbevestigende en –gevende kracht (macht) 

levenskracht Macht en kracht: levenskracht 

Machtige Macht en kracht: macht 

ríki Macht en kracht: macht: term: ríkr (adj.) (Germ.) 

kracht van degene die de hitte zond Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana) 

magische kracht Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana) 

mana Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana) 

regenererende krachten Macht en kracht: scheppende macht 

betoverde Magie en mantiek: magie 

betovering Magie en mantiek: magie 

magie Magie en mantiek: magie 

= ‘verblinding, misleiding, betovering’ Magie en mantiek: magie: term: ginnung (Germ.) 

toverij Magie en mantiek: magie: type: zwarte - (hekserij, 
schadeberokkenende magie) 

gandr Magie en mantiek: magie: type: zwarte -: term: gandr (Germ.) 

godenbeelden te plaatsen aan de grens Magie en mantiek: magische handeling: plaatsen van 
godenbeelden aan de grens van het gebied (dorp, land) 

een ploegvoor te trekken langs de grens Magie en mantiek: magische handeling: trekken van een ploegvoor 
langs de grens van het gebied (dorp, land) 

voorspelt Magie en mantiek: mantiek 

kiest de lotstaafjes Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling: gooien van het lot (lotsorakel) 

spelen weer op de tafel van het lot Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van zowel een 
technische handeling als een wedstrijd, het bord- en dobbelspel: 
werpen van de dobbelsteen (spelorakel) 

mens Mens 

bewoners van het binnenland Mens: inwoner: bewoner van het binnenland 

eiland- kustbewoners Mens: inwoner: eilandbewoner 

kustbewoners Mens: inwoner: kustbewoner 

mensenpaar Mens: mensenpaar 

mensengeslacht Mens: ras (mensheid, mensengeslacht) 

mensheid Mens: ras (mensheid, mensengeslacht) 

stammen in Noord-Duitsland Mens: volk (stam) 

volk Mens: volk (stam) 

herdersvolk Mens: volk, herders- 
natuurvolken Mens: volk, natuur- 

harpspelende Muziek en dans: harp 
mythe Mythe 

Baldrs dood Mythe: Baldr: ep. 1: Baldrs dood (Germ.) 

Banio-mythe Mythe: Banio (Z.-Vietnam) 

Eschatologische motieven in de Oud Mythe: De Ragnarök (Vsp., SnE, e.a.) (Germ.) 
29 – 60 m.b.t. de wereldondergang Mythe: De Ragnarök (Vsp., SnE, e.a.) (Germ.) 
Ragnarök-mythe Mythe: De Ragnarök (Vsp., SnE, e.a.) (Germ.) 
herkomst van de Ragnarök Mythe: De Ragnarök (Vsp., SnE, e.a.) (Germ.) 
van de schepping van Askr en Embla Mythe: De schepping van Askr en Embla (Vsp. en SnE) (Germ.) 

Geboorte der dwergen uit de maden in Mythe: De schepping van de dwergen (SnE) (Germ.) 

geboorte der dwergen uit Brimirs Mythe: De schepping van de dwergen (Vsp.) (Germ.) 

Geboorte der mensen uit het ongedierte Mythe: De schepping van de mensen uit Pan-ku (Chin.) 

mythe van de schepper Pan-ku Mythe: De schepping van de mensen uit Pan-ku (Chin.) 

Pan-ku-mythe Mythe: De schepping van de mensen uit Pan-ku (Chin.) 

mythe van de wereldschepping Mythe: De wereldschepping (Bund.) (Ir.) 

mythe van Gefjon Mythe: Gefjon (Hkr.) (Germ.) 
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Gullveig-episode Mythe: Gullveig (Germ.) 

overleving van Líf en Lífþrasir in Mythe: Líf en Lífþrasir (Vm.) (Germ.) 

mythe van Líf en Lífþrasir Mythe: Líf en Lífþrasir (Vm.) (Germ.) 

mythe van Loki’s boeiing Mythe: Loki’s boeiing (Ls., SnE) (Germ.) 

Bijbelverhaal van Noach Mythe: Noach en de zondvloed (Isr.) 

mythe van Nótt en Dagr Mythe: Nótt en Dagr (SnE) (Germ.) 

mythe van Puruṣa’s offer (RV) Mythe: Puruṣa’s offer (RV) (Ind.) 

Sigurds slachting van Fáfnir Mythe: Sigurds slachting van Fáfnir (Fm.) (sage) (Germ.) 

mythe van Thors slachting van Hrungnir Mythe: Thors slachting van Hrungnir (SnE) (Germ.) 

mythe van Ýmir (SnE) Mythe: Ýmir (SnE) (Germ.) 

Ýmir-mythe Mythe: Ýmir (SnE) (Germ.) 
overeenkomen met de Ýmir Mythe: Ýmir (SnE) (Germ.) 

Episode 1: de toestand vóór de schepping Mythe: Ýmir: ep. 1: de toestand vóór de schepping en het onstaan 
van Ýmir en de rijpreuzen (SnE) (Germ.) 

Vm. 29 – 35 Mythe: Ýmir: ep. 1: de toestand vóór de schepping en het onstaan 
van Ýmir en de rijpreuzen (Vm.) (Germ.) 

Episode 2: Auðumla en de schepping der Mythe: Ýmir: ep. 2: Auðumla en de schepping der goden (SnE) 
(Germ.) 

doding van Ýmir door Odin, Vili en Vé Mythe: Ýmir: ep. 3: de slachting van Ýmir, de redding van 
Bergelmir en de schepping van de wereld (SnE) (Germ.) 

Episode 3: de slachting van Ýmir en de Mythe: Ýmir: ep. 3: de slachting van Ýmir, de redding van 
Bergelmir en de schepping van de wereld (SnE) (Germ.) 

episode van Bergelmir uit de Ýmir-mythe Mythe: Ýmir: ep. 3: de slachting van Ýmir, de redding van 
Bergelmir en de schepping van de wereld (SnE) (Germ.) 

geschiedenis van Bergelmir Mythe: Ýmir: ep. 3: de slachting van Ýmir, de redding van 
Bergelmir en de schepping van de wereld (SnE) (Germ.) 

Menglöðs burcht Mythische woning: bewoner: Menglöð, burcht van (Germ.) 

Odins woning Mythische woning: bewoner: Odin, ~ van (Germ.) [zie ook 
Walhalla] 

paleis van hun vader Mythische woning: bewoner: Odin, ~ van (Germ.) [zie ook 
Walhalla] 

zaal van de dwerg Sindri Mythische woning: bewoner: Sindri, zaal van de dwerg (Germ.) 

Yama’s woning Mythische woning: bewoner: Yama, de ~ van (= Vaderen, ~ der; = 
derde of hoogste hemel) (Ind.) 

Breiðablik Mythische woning: naam: ‘Breiðablik’, de ~ van Baldr (Germ.) 
Gimlé Mythische woning: naam: ‘Gimlé’ (godenwoning in de nieuwe 

wereld) (Germ.) 

Himinbjörg Mythische woning: naam: ‘Himinbjörg’, de ~ van Heimdallr 

(Germ.) 
rijk der goden en gestorven helden in de Mythische woning: naam: ‘Walhalla’ = ‘Valhöll’, de ~ van Odin en 

gestorven helden (Germ.) 

Walhalla Mythische woning: naam: ‘Walhalla’ = ‘Valhöll’, de ~ van Odin en 
gestorven helden (Germ.) 

godenwoningen Mythische woning: type: godenwoning 

godenzetel Mythische woning: type: godenwoning 

Mythologie Mythologie 
mythologische Mythologie 

Germaanse mythologie Mythologie: geo/rel/temp: Germaanse ~ (Germ.) 

Noord-Germaanse mythe Mythologie: geo/rel/temp: Germaanse ~ (Germ.) 

scheppingsmythen der Kalmukken Mythologie: geo/rel/temp: Kalmukken, ~ der (Sib.) 

Manicheïstische mythe Mythologie: geo/rel/temp: Manicheïstische ~ (Ir.) 

mythe dan de Manicheïstische Mythologie: geo/rel/temp: Manicheïstische ~ (Ir.) 

mythen dan de Manicheïstische Mythologie: geo/rel/temp: Manicheïstische ~ (Ir.) 

mythologie van Yggdrasil en Heimdallr Mythologie: Heimdallr en Yggdrasil, ~ van (Germ.) 
motief Mythologie: motief, mythologisch (mythologem) 

motieven Mythologie: motief, mythologisch (mythologem) 

die tijdens de ondergang Mythologie: motief: eschatologisch - 
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eschatologisch motief Mythologie: motief: eschatologisch - 

eschatologische motieven Mythologie: motief: eschatologisch - 

gebaseerd op heidense motieven Mythologie: motief: eschatologisch - 

De afdaling van de Machtige Mythologie: motief: eschatologisch -: afdaling van de Machtige 
(Germ.) 

Baldrs dood Mythologie: motief: eschatologisch -: Baldrs dood (Germ.) 

Het blazen op de Gjallarhoorn Mythologie: motief: eschatologisch -: blazen op de Gjallarhoorn 
(Germ.) 

demonen buiten Miðgarðr bereiden zich Mythologie: motief: eschatologisch -: demonen verzamelen zich en 
vallen aan 

demonen vallen aan Mythologie: motief: eschatologisch -: demonen verzamelen zich en 
vallen aan 

motieven m.b.t. natuurverschijnselen Mythologie: motief: eschatologisch -: dreigende 
natuurverschijnselen (alg.) 

natuur geeft voortekenen Mythologie: motief: eschatologisch -: dreigende 
natuurverschijnselen (alg.) 

verslechtering der wereld, fysiek Mythologie: motief: eschatologisch -: dreigende 
natuurverschijnselen (alg.) 

Bergen storten in Mythologie: motief: eschatologisch -: dreigende 
natuurverschijnselen: instorting van bergen 

De neerstorting der sterren Mythologie: motief: eschatologisch -: dreigende 
natuurverschijnselen: neerstorting der sterren 

val van de sterren Mythologie: motief: eschatologisch -: dreigende 
natuurverschijnselen: neerstorting der sterren 

sterren verdwijnen Mythologie: motief: eschatologisch -: dreigende 
natuurverschijnselen: neerstorting der sterren 

ruw weer Mythologie: motief: eschatologisch -: dreigende 
natuurverschijnselen: ruw weer 

De Fenrisúlfr die de zon verslindt Mythologie: motief: eschatologisch -: dreigende 
natuurverschijnselen: zon wordt verslonden door de wolf 

boeiing van het onderwereldmonster Mythologie: motief: eschatologisch -: gebonden monster dat zich 
losrukt aan het eind der tijden 

De Fenrisúlfr ligt aan de monding van de Mythologie: motief: eschatologisch -: gebonden monster dat zich 
losrukt aan het eind der tijden: Fenrir (Germ.) 

De Fenris-wolf. Mythologie: motief: eschatologisch -: gebonden monster dat zich 
losrukt aan het eind der tijden: Fenrir (Germ.) 

geboeide Fenrir Mythologie: motief: eschatologisch -: gebonden monster dat zich 
losrukt aan het eind der tijden: Fenrir (Germ.) 

boeiing van Fenrir Mythologie: motief: eschatologisch -: gebonden monster dat zich 
losrukt aan het eind der tijden: Fenrir (Germ.) 

boeiing van Loki Mythologie: motief: eschatologisch -: gebonden monster dat zich 
losrukt aan het eind der tijden: Loki (Germ.) 

De ontsnapping van Loki Mythologie: motief: eschatologisch -: gebonden monster dat zich 
losrukt aan het eind der tijden: Loki (Germ.) 

geboeide Loki Mythologie: motief: eschatologisch -: gebonden monster dat zich 
losrukt aan het eind der tijden: Loki (Germ.) 

Loki en de zonen van Múspell komen Mythologie: motief: eschatologisch -: gebonden monster dat zich 
losrukt aan het eind der tijden: Loki (Germ.) 

Loki geboeid Mythologie: motief: eschatologisch -: gebonden monster dat zich 
losrukt aan het eind der tijden: Loki (Germ.) 

Loki zal zich tijdens het wereldeinde van Mythologie: motief: eschatologisch -: gebonden monster dat zich 
losrukt aan het eind der tijden: Loki (Germ.) 

hellehond Garmr in Gnípahellir huilt Mythologie: motief: eschatologisch -: gehuil van de hellehond 

Níðhöggr komt aangevlogen Mythologie: motief: eschatologisch -: komst van de draak Níðhöggr 
(Germ.) 

Einherjar verlaten Walhalla voor de strijd Mythologie: motief: eschatologisch -: komst van de Einherjar 
vanuit Walhalla voor de strijd (Germ.) 
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De Múspell-mensen Mythologie: motief: eschatologisch -: komst van de zonen van 
Múspell (Germ.) 

zonen van Múspell rijden door Myrkviðr Mythologie: motief: eschatologisch -: komst van de zonen van 
Múspell (Germ.) 

komt met de Múspellszonen Mythologie: motief: eschatologisch -: komst van de zonen van 
Múspell (Germ.) 

zonen van Múspell komen in het schip Mythologie: motief: eschatologisch -: komst van de zonen van 
Múspell (Germ.) 

Surtr komt eraan Mythologie: motief: eschatologisch -: komst van Surtr (Germ.) 

Surtr, de vuurreus, komt Mythologie: motief: eschatologisch -: komst van Surtr (Germ.) 

het laatste oordeel Mythologie: motief: eschatologisch -: laatste oordeel 

Sigurds slachting van Fáfnir Mythologie: motief: eschatologisch -: Sigurds slachting van Fáfnir 
(Germ.) 

mensen sterven Mythologie: motief: eschatologisch -: sterfte onder de mensen 

De wereldslang. Mythologie: motief: eschatologisch -: strijd met de wereldslang 
(Germ.) 

Thor vangt de wereldslang Mythologie: motief: eschatologisch -: strijd met de wereldslang 
door Thor (Germ.) 

Thor vecht met de Miðgarðsormr Mythologie: motief: eschatologisch -: strijd met de wereldslang 
door Thor (Germ.) 

Thors strijd met de slang Mythologie: motief: eschatologisch -: strijd met de wereldslang 
door Thor (Germ.) 

Freyr gaat de eindstrijd zonder zwaard in Mythologie: motief: eschatologisch -: strijd tussen Freyr en Surtr 
(Germ.) 

Freyr vecht met Surtr Mythologie: motief: eschatologisch -: strijd tussen Freyr en Surtr 
(Germ.) 

De strijd tussen Odin en Fenrir is het Mythologie: motief: eschatologisch -: strijd tussen Odin en Fenrir 
(Germ.) 

Odin vecht met Fenrir Mythologie: motief: eschatologisch -: strijd tussen Odin en Fenrir 
(Germ.) 

sibbeverband verbroken Mythologie: motief: eschatologisch -: verbreking van het 
sibbeverband 

natuurverschijnselen en de nieuwe Mythologie: motief: eschatologisch -: verwijzingen naar de nieuwe 
wereld (alg.) 

arend zoekt weer naar prooi Mythologie: motief: eschatologisch -: verwijzingen naar de nieuwe 
wereld: arend zoekt weer naar prooi 

Baldr en Höðr verzoenen zich Mythologie: motief: eschatologisch -: verwijzingen naar de nieuwe 
wereld: Baldrs terugkeer en verzoening met Höðr (Germ.) 

Baldrs terugkeer Mythologie: motief: eschatologisch -: verwijzingen naar de nieuwe 
wereld: Baldrs terugkeer en verzoening met Höðr (Germ.) 

van getrouwen leeft gelukkig in Gimlé  Mythologie: motief: eschatologisch -: verwijzingen naar de nieuwe 
wereld: Gimlé, de godenwoning in de nieuwe wereld (Germ.) 

wonen in het paleis van hun vader Mythologie: motief: eschatologisch -: verwijzingen naar de nieuwe 
wereld: Gimlé, de godenwoning in de nieuwe wereld (Germ.) 

aarde verheft zich weer uit de zee Mythologie: motief: eschatologisch -: verwijzingen naar de nieuwe 
wereld: herrijzing van de aarde 

Hœnir kiest de lotstaafjes Mythologie: motief: eschatologisch -: verwijzingen naar de nieuwe 
wereld: lot opnieuw bepaald 

spelen weer op de tafel van het lot Mythologie: motief: eschatologisch -: verwijzingen naar de nieuwe 
wereld: lot opnieuw bepaald 

Het nieuwe godengeslacht Mythologie: motief: eschatologisch -: verwijzingen naar de nieuwe 
wereld: nieuw godengeslacht 

Viðarr en Váli, Móði en Magni Mythologie: motief: eschatologisch -: verwijzingen naar de nieuwe 
wereld: nieuw godengeslacht 

overleving van Líf en Lífþrasir in Mythologie: motief: eschatologisch -: verwijzingen naar de nieuwe 
wereld: overleving van een mensenpaar tijdens de 
wereldondergang 
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de overleving van het mensenpaar Mythologie: motief: eschatologisch -: verwijzingen naar de nieuwe 
wereld: overleving van een mensenpaar tijdens de 
wereldondergang 

aarde zinkt terug in de zee Mythologie: motief: eschatologisch -: wegzinken van de aarde 

Het wegzinken van de aarde Mythologie: motief: eschatologisch -: wegzinken van de aarde 

wereldboom siddert en kraakt Mythologie: motief: eschatologisch -: wereldboom beeft en breekt 

wereldslang beweegt Mythologie: motief: eschatologisch -: wereldslang beweegt 

Viðarr doodt Fenrir Mythologie: motief: eschatologisch -: wraak van Viðarr en dood 
van Fenrir (Germ.) 

Viðarr vecht met Fenrir, die hij doodt Mythologie: motief: eschatologisch -: wraak van Viðarr en dood 
van Fenrir (Germ.) 

Viðarr zal zijn vader Odin wreken en Mythologie: motief: eschatologisch -: wraak van Viðarr en dood 
van Fenrir (Germ.) 

voornaamste punten door vier dwergen Mythologie: motief: ondersteuning van de hemel door dwergen 

onderwereldmonster dat later losbreekt Mythologie: thema: geboeid onderwereldmonster dat aan het 
einde der tijden losbreekt 

onderwereldmonster dat aardbevingen Mythologie: thema: geboeid onderwereldmonster dat 
aardbevingen veroorzaakt 

Het ontstaan van de toekomstige wereld Mythologie: thema: ontstaan van een nieuwe wereld 

kosmogonische mythen Mythologie: thema: scheppings~ (kosmogonische ~) en ~ van de 
vroegste geschiedenis van de mens 

scheppingsmythen Mythologie: thema: scheppings~ (kosmogonische ~) en ~ van de 
vroegste geschiedenis van de mens 

scheppingsverhaal Mythologie: thema: scheppings~ (kosmogonische ~) en ~ van de 
vroegste geschiedenis van de mens 

bestaan van de huidige wereld bedreigen Mythologie: thema: verderfelijkheid 

Het verloop van de Ragnarök Mythologie: thema: wereldondergangs ~ 

mythen van het wereldeinde Mythologie: thema: wereldondergangs ~ 
aardbevingen Natuurverschijnsel: beving, aard- 

wereldboom siddert Natuurverschijnsel: beving, kosmische 

 ijs [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Natuurverschijnsel: ijs (rijp) 

ijskoude Natuurverschijnsel: ijs (rijp) 

IJszee Natuurverschijnsel: ijs (rijp) 

 rijp [voorafgegaan door een spatie] Natuurverschijnsel: ijs (rijp) 

hélo þrungit Natuurverschijnsel: ijs: term: héla (Germ.) 

natuur Natuurverschijnsel: natuur (alg.) [zie ook Dood en leven: leven 
der aarde (natuur)] 

ruw weer Natuurverschijnsel: noodweer 

smolt Natuurverschijnsel: smelten 

sneeuw Natuurverschijnsel: sneeuw(val) 

kou Natuurverschijnsel: termperatuur: koude 
hitte Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte 

 

bevriest Natuurverschijnsel: vriezen (bevriezen, vorst) 

bevroren Natuurverschijnsel: vriezen (bevriezen, vorst) 

wind [+ spatie] Natuurverschijnsel: wind (storm) 

wind; Natuurverschijnsel: wind (storm) 

offerritueel Offer: asp.: offerhandeling (alg. en div.) 

streken het offerbloed op maylmen Offer: asp.: offerhandeling: besprenkeling ((of begieting) van 
godenbeelden, tempelwanden en deelnemers) met bloed of water 
ed. 

doen herleven van het offerdier Offer: asp.: offerhandeling: tot leven wekken van het offerdier 

Aśvamedha Offer: naam: ‘Aśvamedha’ (Ind.), Āśvamedhika (lit.) 

dieren en mensen als offers Offer: obj.: dierenoffer 

mensen als offers Offer: obj.: mensenoffer 

offer of zelfmoord van een oerwezen Offer: obj.: reuzenoffer 

offers in de boom gehangen Offer: wijze: hangoffer 



De Oud-Germaanse religie 

IE √*med ‘schatten, oordelen’ Overige IE termen: med * 

osk. meddis, medix ‘magistraat, rechter’ Overige IE termen: meddis, medix 

IE *sṃu̯id ‘samenzijn met de Vaderen’ Overige IE termen: sṃu̯id* 

wereldzuil ‘Paardenpaal’ Overige niet-IE termen: ‘Paardenpaal’ 

maylmen stytto (‘wereldzuil’) Overige niet-IE termen: maylmen stytto 

paard Paard 

Dagr rijdt op zijn paard Paard: Dagr, ~ van (Germ.) 

Freyrs paard Paard: Freyr, ~ van (Germ.) 

paarden van de hemel Paard: hemelpaard (sterrenpaard) 

sterrenpaarden Paard: hemelpaard (sterrenpaard) 

himiniöður Paard: hemelpaard: term: himinjódýr (Pipping) (Germ.) 

Nótt rijdt op haar paard Paard: Nótt, ~ van (Germ.) 

offerpaard Paard: offerpaard 

paleis Paleis 

Heorot Paleis: ‘Heorot’ te Hleiðr (Gammel Lejre) (De.) 

koningshal Paleis: zaal (hal, koningshof, godenhal) 

Odins hal Paleis: zaal (hal, koningshof, godenhal) 

hal van Völsungr Paleis: zaal (hal, koningshof, godenhal) 

van de hal: Paleis: zaal (hal, koningshof, godenhal) 

Valhöll Paleis: zaal: term: höll, Val- (‘zaal der gevallenen’) (woning van 

Odin) (Germ.) 

Einherjar bevinden zich in een Paradijs: algemeen: krijgersparadijs 

luilekkerland Paradijs: algemeen: luilekkerland 

deuren Poort 

poort Poort 

toegangshek Poort 

þrymgjöll Poort: god: Menglöð, ~ van de burcht van: ‘þrymgjöll’ (Germ.) 

Helgrind Poort: loc.: Hel, ~ van het dodenrijk: ‘Helgrind’ (Germ.) 

Nágrind Poort: loc.: Hel, ~ van het dodenrijk: ‘Nágrind’ (Germ.) 

Thebe heeft 100 poorten Poort: loc.: Thebe, ~ van (Gr.) 

540 deuren Poort: loc.: Walhalla, ~ van het dodenrijk (Germ.) 

hoofdpoort van Walhalla Poort: loc.: Walhalla, ~ van het dodenrijk (Germ.) 

poorten van de hal Poort: loc.: Walhalla, ~ van het dodenrijk (Germ.) 

Valgrind Poort: loc.: Walhalla, ~ van het dodenrijk: ‘Valgrind’ (Germ.) 

poort der Hel Poort: type: dodenrijk, ~ van het 

toegangshek van Hel Poort: type: dodenrijk, ~ van het 

bisschoppen Priester: term: bisschop (Chr.) (rel. leider) 

pater familias Priester: term: pater familias (L/R) (huispriester) 

psychologisch Psychologie 
gedachten Psychologie: gedachte (denken) 

overpeinzingen Psychologie: gedachte (denken) 

Gevoelsmatig Psychologie: gevoel 

sibbegevoel Psychologie: gevoel, gemeenschaps- (sibbegevoel) 
levensgevoel Psychologie: gevoel, levens- 

levenshouding Psychologie: houding t.o.v. het leven 

bewustzijn, intellect Psychologie: intellect 

vit [+ spatie] Psychologie: intellect: term: vit (Germ.) 

dichterlijke fantasie Psychologie: verbeelding 

verbeeldingen Psychologie: verbeelding 

bereisd Reis 

als reis naar de hemel Reis: andere wereld, ~ naar de (hemel of hel in sjamanisme; 
eilanden der gelukzaligen) 

de wereldzee, waarheen ze per schip Reis: andere wereld, ~ naar de (hemel of hel in sjamanisme; 
eilanden der gelukzaligen) 

betreden Reis: binnengaan 

naar de hemel klimmen Reis: hemel, ~ naar de 

reis naar de hemel Reis: hemel, ~ naar de 
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naar de hemel trekken Reis: hemel, ~ naar de 

beklimt de stam Reis: klimmen: boom 

langs een steeds hoger groeiende boom Reis: klimmen: boom 

aankwam Reis: komst (aankomst, komen) 

komen in Reis: komst (aankomst, komen) 

voorschijn komen Reis: komst (aankomst, komen) 

samenkomen Reis: komst (aankomst, komen) 

komt [passim] Reis: komst (aankomst, komen) 

de wereldzee, waarheen ze per schip Reis: metempsychosis: naar de andere wereld 

afdaling Reis: nederdaling (vallen) 

in Walhalla ontvangen Reis: ontmoeten (bezoeken, ontvangst) 

door meerdere rivieren waden Reis: oversteken 

oversteken Reis: oversteken 

aangereden Reis: rijden (berijden, rit) 

 rijden [voorafgegaan door een spatie] Reis: rijden (berijden, rit) 

rijdt Reis: rijden (berijden, rit) 

terugkeer Reis: terugkeer (wederkeer, terugvoeren) 

door elk waarvan 200 mannen trekken Reis: uittreden (naar buiten gaan, brengen) 

komen uit elk Reis: uittreden (naar buiten gaan, brengen) 

naar buiten Reis: uittreden (naar buiten gaan, brengen) 

verlaten Reis: vertrekken 

aangevlogen Reis: vliegen (vlucht) 

vlucht Reis: vluchten (vluchteling) 

zoekt Reis: zoektocht (queeste) 

religie Religie 

Christelijk Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen 

Pauliciaanse Religie: Christendom: Paulicianisme, Paulicianistisch, Pauliciaan 

(Chr.-Arm.) 
religieuze overtuiging Religie: geloof 
geloof hechtte aan het bestaan van een Religie: geloof in het bestaan van een wereldzuil 

 heiden [voorafgegaan door een spatie] Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

(heiden Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

Oud-Germaanse religie Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

religie van de Germanen Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.) 

Manicheeërs Religie: Iran, ~ van: Manicheïsme (Ir.) 

Manicheïstische Religie: Iran, ~ van: Manicheïsme (Ir.) 

Zoroastrische Religie: Iran, ~ van: Mazdeïsme = Zoroastrisme (Ir.) 
Mandeïstisch Religie: Mesopotamië, ~ van: Mandeïsme (Mes.) 

volksgeloof Religie: type: volksgeloof 

gewijd Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging 

ginnheilagr Religieus fenomeen: heiligheid: term: heilagr, ginn- (‘zeer heilig’) 
(adj.) (epith.) (Germ.) 

heilige voorwerpen Religieus voorwerp 
kruis Religieus voorwerp: kruis, Christelijk (Chr.) 

kruizen Religieus voorwerp: kruis, Christelijk (Chr.) 

hogezetelzuilen als heilige voorwerpen Religieus voorwerp: zuil, heilige: term: öndvegissúla (in de 

boerenwoning) (Germ.) 
rituele Rite 

waar de gevallen krijgers bijgezet Rite: behandeling van de dode: begrafenis (van lijk of as) 
doden in een brandend schip de zee op Rite: behandeling van de dode: neerlegging van de dode op een 

schip (op zee) 

boogproeven Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
beproevingen door kracht 

heldenproef Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
beproevingen 

welke alleen Sigmundr eruit kan trekken Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
beproevingen door kracht 
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gebruik Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte) 

praktijk Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte) 

koe Rund: koe 

hemelkoe Rund: koe, hemel- 

hemelse koe Rund: koe, hemel- 

hoornloze koe Rund: koe, tamme (hoornloze, melkgevende) 

kosmische koe Rund: koe, wereld- (oer-) 

oerkoe Rund: koe, wereld- (oer-) 

Auðumla Rund: koe: term: auðumla (‘rijke, hoornloze koe’) (Germ.) 

Sabardughā Rund: koe: term: dughā, sabar- (‘melkkoe’) (hemelse koe) (Ind.) 

 ossen [voorafgegaan door een spatie] Rund: stier: os 

rund Gāw ī ēwdād Rund: stier: os, kosmische 

Gāw ī ēwdād Rund: term: gāw ī ēwdād (‘rund als enige geschapen’) (oerrund) 
(Ir.) 

amṛta (skt.), de ‘onsterfelijkheidsdrank’ Sansk. termen: amṛta 

heilige boom aśvattha Sansk. termen: aśvattha 

dhruva (‘poolster’) Sansk. termen: dhruva 

drapso madhumāṃ (‘mederijke druppel’) Sansk. termen: madhu: ‘drapso madhumāṃ’ 
Sabardughā Sansk. termen: Sabardughā 

Sārameyā’s Sansk. termen: Sārameyā 

somasavana ‘soma-druppelend’ Sansk. termen: somasavana 

Surabhī Sansk. termen: su (2): Surabhī 

Yama Sansk. termen: yama 

geschapen Schepping 

schepping van de mensen Schepping: antropogenie (mens, ~ van de) 

schepping van de wereld en de mensen Schepping: antropogenie (mens, ~ van de) 

schepping van Adam uit de delen van de Schepping: antropogenie: uit delen van de kosmos: Adam (Isr.) 

boomstammen en schiepen er mensen Schepping: antropogenie: uit hout (bomen) 

eerste mens kwam voort uit essenhout Schepping: antropogenie: uit hout (bomen) 

schepping van mensen uit bomen Schepping: antropogenie: uit hout (bomen) 

Askr en Embla geheten, uit Schepping: antropogenie: uit hout: Askr en Embla (Germ.) 
scheppen Askr en Embla Schepping: antropogenie: uit hout: Askr en Embla (Germ.) 
Schepping van Askr en Embla Schepping: antropogenie: uit hout: Askr en Embla (Germ.) 
van degene die de hitte zond, leven Schepping: biogenese: uit de polariteit van koude en hitte (ijs en 

vuur) 

leven uit de polariteit van hitte en koude Schepping: biogenese: uit de polariteit van koude en hitte (ijs en 
vuur) 

polaire scheppingsmethode Schepping: biogenese: uit de polariteit van koude en hitte (ijs en 
vuur) 

schiepen uit het samenkomen van ijs en Schepping: biogenese: uit de polariteit van koude en hitte (ijs en 
vuur) 

smolt, ontstond het leven Schepping: biogenese: uit de polariteit van koude en hitte (ijs en 
vuur) 

ook een kosmische koe, Auðumla Schepping: biogenese: uit de polariteit van koude en hitte: 
Auðumla (Germ.) 

schepping van de reuzen Schepping: demonen (en reuzen), ~ van de 

schepping van reuzen Schepping: demonen (en reuzen), ~ van de 

Aurgelmir ontstaat uit de druppels uit de Schepping: demonen, ~ van de: uit de polariteit van koude en 
hitte: Ýmir (Germ.) 

Ontstaan van Ýmir Schepping: demonen, ~ van de: uit de polariteit van koude en 

hitte: Ýmir (Germ.) 
wezen door het likken van de zoute Schepping: demonen, ~ van de: uit een steen door likken 

het likken van Auðumla een reus, Búri Schepping: demonen, ~ van de: uit een steen door likken: Búri 
(Germ.) 

reuzen uit de hermafrodiet Ýmir Schepping: demonen, ~ van de: uit het lichaam van een god (of 
reus) 
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van reuzen, goden en mensen uit een Schepping: demonen, ~ van de: uit het lichaam van een god (of 
reus) 

zoon, ontstaan uit de wrijving van zijn Schepping: demonen, ~ van de: uit het lichaam van een god (of 
reus) 

Ontstaan van de rijpreuzen Schepping: demonen, ~ van de: uit het lichaam van een god (of 

reus): rijpreuzen 
zweet onder zijn linkeroksel ontstonden Schepping: demonen, ~ van de: uit het lichaam van een god (of 

reus): rijpreuzen 

Zijn beide benen verwekten Schepping: demonen, ~ van de: uit het lichaam van een god (of 
reus): rijpreuzen 

geschapen rund Schepping: dieren, ~ van de 

dwergen uit de maden in Ýmirs Schepping: dwergen, ~ van de: uit het ongedierte in het lichaam 
van een reus (of god) 

Geboorte der mensen uit het ongedierte Schepping: dwergen, ~ van de: uit het ongedierte in het lichaam 
van een reus (of god) 

schepping van de aarde Schepping: geogenie 

schepping van de kosmos en de aarde Schepping: geogenie 

aarde wordt uit de zee geheven Schepping: geogenie: door verheffing uit de wateren 

geschapen hagedis Schepping: hagedis, ~ van de (Ir.) 

sterren geschapen Schepping: hemellichamen, ~ der 

hemellichamen geschapen Schepping: hemellichamen, ~ der: uit slakken van het kosmische 
vuur 

kosmogonische Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

oerschepping Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

schepping en ondergang Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

schepping van de kosmos Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

schepping van de wereld Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

Ýmir en de schepping van de Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

wereldschepping Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

Eerst was er het niets Schepping: kosmogonie: ex nihilo 

Bundahišn ‘oerschepping’ Schepping: kosmogonie: term: bundahišn (Ir.) 

materie eerst geschapen wordt en daarna Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een god (reus) door 
ontleding 

schepping uit Ýmir Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een god (reus) door 
ontleding 

van de aarde uit de delen van Ýmir Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een god (reus) door 

ontleding 
wereld uit het lichaam van een Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een god (reus) door 

ontleding 

wereld uit het lichaam van Ýmir Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een god (reus) door 
ontleding 

van Ýmir maakten de goden de wereld Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een god (reus) door 
ontleding 

Uit de lichamen van twee tovenaars Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een god (reus) door 
ontleding 

kosmos als offer of zelfmoord van een Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een god (reus) door 
ontleding 

wereld was nog niet uit hem geschapen Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een god (reus) door 
ontleding 

wereld uit het lichaam van de aardgodin Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een godin door 
ontleding 

offerpaard verandert in Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een paard 

materie eerst geschapen Schepping: kosmogonie: uit zichzelf 

Toen werd Múspellsheimr gemaakt Schepping: kosmogonie: uit zichzelf 

scheppingsmethode Schepping: methode 
aarde wordt uit de zee geheven Schepping: methode: ~ door verheffing uit de wateren 

geschapen wordt en daarna geordend Schepping: methode: door verdeling (ontleding) 

Eerst was er het niets Schepping: methode: ex nihilo (L/R) 
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polariteit waaruit iets anders ontstaat Schepping: methode: polaire scheppingsmethode (these – 
antithese – synthese) 

voortplanting, zoals uit de oksel en uit Schepping: methode: uit het lichaam van een god (of reus) 

ontstaan van de goden Schepping: theogonie (goden, ~ van de) 

schepping der goden Schepping: theogonie (goden, ~ van de) 

Uit Brahmā’s rechterteen wordt Dakṣa Schepping: theogonie: uit het lichaam van een god: Dakṣa (Ind.) 

Brahmā’s linkerteen wordt Dakṣa’s vrouw Schepping: theogonie: uit het lichaam van een god: Dakṣa’s vrouw 

(Ind.) 

voortplanting Schepping: voortbrengen 

produkt Schepping: voortbrengsel, product 

Seksuele Seksualiteit 

hermafrodiet Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-(hermafroditisme, 
androgynie) 

hermafroditisch Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-(hermafroditisme, 
androgynie) 

twee geslachten in zich moet verenigen Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-(hermafroditisme, 
androgynie) 

tweegeslachtelijk Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-(hermafroditisme, 
androgynie) 

geminus Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-: term: geminus (adj.) (L/R) 

Zijn naam is verwant met: Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-: term: ýmir (Germ.) 

geslachtsdaad Seksualiteit: geslachtsdaad 

Bloedschande Seksualiteit: incest (bloedschande) 

bloedschande Seksualiteit: incest (bloedschande) 

overspel Seksualiteit: orgie (losbandigheid) 

Seksuele uitspattingen Seksualiteit: orgie (losbandigheid) 

hoererij Seksualiteit: promiscuïteit 

overspel Seksualiteit: promiscuïteit 

sifjaspell Seksualiteit: promiscuïteit: term: sifjaspell (Germ.) 

hoererij Seksualiteit: prostitutie (prostituée) 

hórdómr Seksualiteit: prostitutie: term: hórdómr (Germ.) 

zwanger Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

Sieraad Sieraad 

slang Slang (slangendemon) 

wolf en de slang als demonen Slang (slangendemon) 

slang die in zijn staart bijt Slang: ~ die in zijn eigen staart bijt 

aardslang Slang: aarde, ~ der (onderwereldslang) 

slang van het in de aarde verborgen Slang: aarde, ~ der: eeuwigheid (eeuwige leven), ~ der 

draak Slang: draak (slangachtig monster) 

Miðgarðsormr Slang: term: ormr, miðgarðs- (‘slang van Middengaarde’) (naam 
van de wereldslang) (Germ.) 

wereldslang Slang: wereldslang: wateren, ~ van de aardse (~ van de zee of de 
aarde omspannende ~) 

leger der doden Sociologie: gemeenschap van geesten (geestenleger, dodenschare) 

Einherjar Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Einherjar’ (Germ.) 

Harii Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Hariërs’ (Harii) 
(volksnaam) (Germ.) 

schare van getrouwen Sociologie: gemeenschap van getrouwen (trouw gezworenen) 

zijn gevolg Sociologie: gemeenschap van het gevolg 

Vikingen Sociologie: gemeenschap van zeerovers: ‘Vikingen’ = 

‘Noormannen’ (Germ.) 
leger Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia) 

militaire genootschappen Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia) 

verbonden van Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia) 

mannenbonden Sociologie: gemeenschap, religieuze: mannenbond, Germaanse 
(Odinische en latere) (Germ.) 

stok [+ spatie] Staf: stok 
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stokken Staf: stok 
steen Steen 

rots Steen 

stenen Steen 

Afbeeldingen op Zweedse (voor Steen: heilige opgerichte ~: beeldsteen 
Fyrby-inscriptie (Zweden) Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Fyrby (Zw.) 
runensteen uit Skarpåker (Zw.) Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Skarpåker (Zw.) 

steengruis Steen: steengruis (grind) 
vuursteen Steen: vuursteen 

silicis Steen: vuursteen: term: silex (L/R) 

wetsteen Steen: wetsteen (slijpsteen) 

aanvalt Strijd en vrede: aanval 

vallen aan Strijd en vrede: aanval 

onvrede Strijd en vrede: antagonisme 

beiden tegenover de Strijd en vrede: antagonisme 

vijand Strijd en vrede: antagonisme 

bedreig Strijd en vrede: bedreiging (dreigen) 

bescherm Strijd en vrede: beschermen 

beschutting Strijd en vrede: beschermen 
bewaakt Strijd en vrede: beschermen 

bewaken Strijd en vrede: beschermen 

wacht houdt Strijd en vrede: beschermen 
veroverde Strijd en vrede: inval (verovering) 

verslagen Strijd en vrede: nederlaag (verlies, verslagen zijn) 

losbreekt Strijd en vrede: ontsnapping (uitbraak, losbreken) 

ontsnapping Strijd en vrede: ontsnapping (uitbraak, losbreken) 

uitbraak Strijd en vrede: ontsnapping (uitbraak, losbreken) 

van zijn boeien bevrijden Strijd en vrede: ontsnapping (uitbraak, losbreken) 

losbreken Strijd en vrede: ontsnapping (uitbraak, losbreken) 

oorlog Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

strijden Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

vecht Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

Wanen-oorlog Strijd en vrede: strijd tussen goden: Asen en Wanen 
(Wanenoorlog) (Germ.) 

Elias treedt op tegen Satan Strijd en vrede: strijd tussen mensen en demonen 

eindstrijd Strijd en vrede: strijd, kosmische 

goden strijden met de demonen Strijd en vrede: strijd, kosmische 
godenstrijd Strijd en vrede: strijd, kosmische 

tegen de demonen. Strijd en vrede: strijd, kosmische 

Ragnarök-strijd Strijd en vrede: strijd, kosmische 
strijd tijdens het wereldeinde Strijd en vrede: strijd, kosmische 
strijd tussen goden en demonen Strijd en vrede: strijd, kosmische 

strijd tussen Odin en Fenrir Strijd en vrede: strijd, kosmische 

strijd, voorafgaande aan het wereldeinde Strijd en vrede: strijd, kosmische 
om de reuzen te bevechten Strijd en vrede: strijd, kosmische 
Viðarr zal zijn vader Odin wreken en Strijd en vrede: strijd, kosmische 

voor op de strijd Strijd en vrede: strijd, kosmische 
Broederstrijd Strijd en vrede: strijd: broedertwist (broederstrijd) 

twist Strijd en vrede: strijd: conflict: term: twist (Germ.) 
verwonden Strijd en vrede: treffen (slaan, verwonden, gewonde, mepper) 

Baldr en Höðr verzoenen zich Strijd en vrede: verzoening van Baldr en Höðr (Germ.) 

aurgom forsi ‘waterval van heilvocht’ Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘aurugr fors’ (Germ.) 
valdögg sleginn Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘valdögg’ (Germ.) 

spreekwoord Symboliek: beeldspraak: spreekwoord (gezegde) 

uitdrukking Symboliek: beeldspraak: weerspiegeling (weergave, uitdrukking) 
(fig.) 
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weerspiegeling Symboliek: beeldspraak: weerspiegeling (weergave, uitdrukking) 
(fig.) 

Deze ondersteunt de hemel Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas 

en (dus) die van hemelas Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas 

hemelas; ze ondersteunen dus Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas 

Irminsūl stelde zo’n wereldzuil voor Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas 

Irminzuil als imitatie van de wereldzuil Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas 

ruimte tussen de zuilen, de stafgólf Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas 

symboliek van de wereldzuil Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas 

symbool van de hemelas Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas 

verbeeldingen van wereldzuilen Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas 

wereldzuil en dat de imitaties Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas 

zuil van het feestgebouw is het symbool Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas 

hogezetelzuilen als wereldzuil Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas 

en (dus) die van hemelas Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas 

nabootsing van de harpspelende koning Symboliek: Eggþér als symbool van de harpspelende koning David 

(Germ.-Chr.) 

waarschijnlijk de ochtenddauw betekent Symboliek: honing als symbool van de dauw 

symbool van de zeven hemelsferen Symboliek: inkervingen [zeven] in de cultische paal als symbool 
van de zeven hemelsferen 

koe als symbool van de aarde en Symboliek: koe als symbool van de aarde 

koe als symbool van de aarde en Symboliek: koe als symbool van de vruchtbaarheid 

‘Loki’ is de in de onderwereld geboeide Symboliek: Loki als symbool van de Christelijke duivel die in de 

onderwereld geboeid is (Reitzenstein) (Germ.-Chr.) 
paarden van de hemel (= de planeten) Symboliek: paard [hemel-] als symbool van een ster of planeet 

sterren als paarden Symboliek: paard [hemel-] als symbool van een ster of planeet 

sterrenpaarden Symboliek: paard [hemel-] als symbool van een ster of planeet 

boom waaraan de sterrenpaarden Symboliek: paardenpaal als symbool van de wereldzuil 

paal waaraan de sterren als paarden Symboliek: paardenpaal als symbool van de wereldzuil 

paardenpaal als wereldzuil Symboliek: paardenpaal als symbool van de wereldzuil 

personificatie Symboliek: personificatie als symbool 
die een vestinggracht symboliseert Symboliek: ploegvoor als symbool van een vestinggracht 

ruimte tussen de zuilen Symboliek: ruimte [centrale] in een gebouw als symbool van de 
wereldas (Germ.) 

symbool van de poolster Symboliek: spijker [in de cultische paal of boom geslagen] als 
symbool van de noordpoolster 

symboliek van de wereldzuil Symboliek: symboliek van de wereldzuil 

Aśvamedha-symboliek Symboliek: symboliek van het offer: Aśvamedha-symboliek (Ind.) 

zegeteken Symboliek: teken, zege- 

‘Thor’ is Christus die de Leviathan Symboliek: Thor als symbool van Christus die de Leviathan aanvalt 

(Reitzenstein) (Germ.-Chr.) 
‘Viðarr’ is Christus die het Symboliek: Viðarr als symbool van Christus die het 

onderwereldmonster doodt (Reitzenstein) Germ.-Chr.) 
praktijk van het vuurboren, die als Symboliek: vuurboren als symbool van de geslachtsdaad 

wolf in deze strijd, die immers symbool Symboliek: wolf als symbool van het demonendom 
 taal [voorafgegaan door een spatie] Taal 

Berichten Taal: bericht (tijding, mare) 

bevelen Taal: bevel 

dialect Taal: dialect 
werelddrama Taal: epiek: epos 

legenden Taal: epiek: legende 

Sprookje Taal: epiek: sprookje (sprookjesachtig) 

verhaal Taal: epiek: verhaal (vertelling) 

gebed Taal: gebed (aanroeping, invocatie) 

klaaglied Taal: lied, klaag- (elegie) 

Ṛg Taal: lied, lof-: term: ṛc (ṛg, ṛk) (lit.) (Ind.) 

benaming Taal: naam (noemen) 
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genoemd Taal: naam (noemen) 

heette Taal: naam (noemen) 

naam Taal: naam (noemen) 

noemen Taal: naam (noemen) 

mythische naam Taal: naam, mythische 
persoonsnamen Taal: naam, persoons- 

persoonsnaam Taal: naam, persoons- 

titel Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton, appelativum) 
bijnaam Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton, appellativum) 

epitheton Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton, appellativum) 
reuzen op grond van hun namen Taal: naam, reuzen- (als zodanig genoemd) 
reuzennaam Taal: naam, reuzen- (als zodanig genoemd) 
riviernaam Taal: naam, rivier- 

namen van mythische wateren Taal: naam, water- 
eponieme Taal: naam: vernoeming (eponiem) 

overlevering Taal: overlevering 

gedicht Taal: poëzie (dichtkunst, gedicht) 

poëzie Taal: poëzie (dichtkunst, gedicht) 

spraak Taal: spraak 

 mál [voorafgegaan door een spatie] Taal: spraak: term: mál (Germ.) 

formules Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -) 

toverzegenspreuk Taal: spreuk, vruchtbaarheids- (zegen-) 

Christelijke visioensliteratuur Taal: tekst, visionaire (Chr.) 

Handschrift Taal: tekst: boek (document, manuscript, handschrift, codex, 
geschrift, schrijftafel) 

 werk [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Taal: tekst: boek (document, manuscript, handschrift, codex, 
geschrift, schrijftafel) 

Fyrby-inscriptie Taal: tekst: inscriptie (tablet, epigrafie) (alg.) 
Episode Taal: tekstgedeelte: episode (passage, verhaalelement) 

passages Taal: tekstgedeelte: episode (passage, verhaalelement) 

verhaalelementen Taal: tekstgedeelte: episode (passage, verhaalelement) 

verkondigd Taal: uitspraak 

verkondigt Taal: uitspraak 

lot wordt verkondigd Taal: uitspraak: noodlotsverkondiging 

verkondigt wijsheid Taal: uitspraak: wijsheidsverkondiging 

wijsheidsverkondiging Taal: uitspraak: wijsheidsverkondiging 

verzen Taal: vers(regel) 

vs. Taal: vers(regel) 

Vertaling Taal: vertaling 

glossen Taal: vertaling: glosse 

begrip Taal: woord: terminologie 
term Taal: woord: terminologie 

‘wolfstijd’ Tijd: ‘wolfstijd’ (Ir.) 

dag [+ spatie] Tijd: dag(indeling) 

dag) Tijd: dag(indeling) 

dagen Tijd: dag(indeling) 

daglicht Tijd: dag(indeling) 

elke dag Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag) 

overdag Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag) 

dagelijkse Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag) 

avonds Tijd: dag: avond 

ochtends Tijd: dag: ochtend (’s morgens) 

morgenrood Tijd: dag: ochtendschemering (dageraad, morgenstond, 
morgenrood) 

Dagr Tijd: dag: term: dagr (god) (Germ.) 

stūatago Tijd: dag: term: tago, stūa- (‘dag van de straf’) (Dag des 

Oordeels) (Germ.) 
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Hemera Tijd: dag: term: ήμερα (Gr.) 

eonenleer Tijd: eonenleer (leer der tijdperken of personificaties ervan) 

jaren Tijd: jaar(indeling) 

Malkosh-winter Tijd: jaargetijde: winter, malkosh- (Ir.) 

fimbulvetr Tijd: jaargetijde: winter: term: vetr, fimbul- (‘grote winter’) 
(wereldondergang) (Germ.) 

fimbul-winter Tijd: jaargetijde: winter: term: vetr, fimbul- (‘grote winter’) 
(wereldondergang) (Germ.) 

vargöld Tijd: periode van oorlog en neergang: term: vargöld (Germ.) 
drie dagen Tijd: periode: drie dagen 

vargöld Tijd: periode: term: öld, varg- (‘wolfstijd’) (naam voor een 

periode van oorlog en neergang) (Germ.) 
 heden [voorafgegaan door een spatie] Tijd: temporaliteit: heden 

huidige Tijd: temporaliteit: heden 

 oud [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oud- Tijd: temporaliteit: ouderdom 

 oud: [voorafgegaan door een spatie] Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oeroud Tijd: temporaliteit: ouderdom 

 oude [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oude, Tijd: temporaliteit: ouderdom 

ouder [+ spatie] Tijd: temporaliteit: ouderdom 

ouder, Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oudere Tijd: temporaliteit: ouderdom 

ouderdom Tijd: temporaliteit: ouderdom 

oudste Tijd: temporaliteit: ouderdom 

tijdstip Tijd: temporaliteit: tijdstip 

chronologisch Tijd: temporaliteit: tijdsverloop, lineair (chronologie) 

toekomstige Tijd: temporaliteit: toekomst 

wereldperioden Tijd: wereldtijdperk 

Kali Yuga Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Kali 

complete Totaliteit: compleetheid (zonder beschadiging) 

vervulde Totaliteit: vullen (vol maken, vol) 

erezetel Troon: zetel, hoge (ere-) 

hogezetel Troon: zetel, hoge (ere-) 

hásæti Troon: zetel, hoge: term: öndvegi = hásæti (Germ.) 

öndvegi Troon: zetel, hoge: term: öndvegi = hásæti (Germ.) 

paar [+ spatie] Twee 

twee Twee 

Iraanse dualisme Twee: dualisme, Iraanse (filosofische opvatting) 

geminus Twee: dualiteit: term: geminus (adj.) (L/R) 

on. tvistr Twee: dualiteit: term: tvistr (Germ.) 
Yama Twee: dualiteit: term: yama, yamī (god) (Ind.) 

polaire Twee: polariteit (tegengesteld en samenwerkend; complementair) 

polariteit Twee: polariteit (tegengesteld en samenwerkend; complementair) 

gescheiden Twee: splitsing (scheiding, loskoppeling) 

scheiden Twee: splitsing (scheiding, loskoppeling) 

meeltrog Vat: bak: meeltrog 

lúðr (‘meeltrog’) Vat: bak: meeltrog: term: lúðr (ouder onderzoek) (Germ.) 

lúðr Vat: bak: term: lúðr (ouder onderzoek) (Germ.) 

bekers Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker) 

houten voorwerp Vat: houten ~ 

ketel Vat: ketel, offer- 

Eldhrímnir Vat: ketel, offer-: Eldhrímnir (Germ.) 

gewassen Vegetatie 

kruiden Vegetatie 
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planten Vegetatie 

bladeren Vegetatie: blad 

bloemen Vegetatie: bloem (bloesem) 

Eikþyrnir Vegetatie: doorn: term: þorn: þyrnir, Eik- (‘eikdoornig’) (adj.) 
(myth. hert) (Germ.) 

gras Vegetatie: gras (takjes) 

hout Vegetatie: hout(en) 

parasietplant Vegetatie: parasietplant 

slingerplant Vegetatie: slingerplant 

vruchten Vegetatie: vrucht 
wijnrank Vegetatie: wijnstok (wijnrank) 

αμπελος Vegetatie: wijnstok: term: αμπελος (Gr.) 

oerwoud Vegetatie: woud 

lucum Vegetatie: woud, heilig: term: lucus (L/R) 

IJzerwoud (Iárnviðr) Vegetatie: woud: ‘Iárnviðr’ (Germ.) 

Myrkviðr Vegetatie: woud: ‘Myrkviðr’ (Germ.) 

Hoddmímis holt Vegetatie: woud: term: holt, Hoddmímis (‘het hout (= bos) van 
Hoddmímir’) (Germ.) 

Hoddmímisholt Vegetatie: woud: term: holt, Hoddmímis (‘het hout (= bos) van 
Hoddmímir’) (Germ.) 

IJzerwoud (Iárnviðr) Vegetatie: woud: term: viðr, Iarn- (‘ijzerwoud’) (myth. woud) 
(Germ.) 

Myrkviðr Vegetatie: woud: term: viðr, Myrk- (‘donker woud’) (myth. woud) 
(Germ.) 

van zijn boeien bevrijden Verlossing: separ.: banden (gebondenheid) 

zich te beschermen tegen het gevaar en Verlossing: separ.: demonen 

wereld van de ondergang gered is Verlossing: separ.: dood (ondergang) 

verlossing uit deze boze Verlossing: separ.: wereld, deze boze 

redding Verlossing: type: redding (behoud) 
gered [+ spatie] Verlossing: type: redding (behoud) 

redden Verlossing: type: redding (behoud) 

zich redt Verlossing: type: redding (behoud) 

doen herleven Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken 

opduikende Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

reikt naar de hemel Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

verheft zich Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

wedergeboren Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis, 
wederkeer, reïncarnatie) 

aanwezig Verschijning: aanwezigheid 

afwezigheid Verschijning: afwezigheid 

ontbreken Verschijning: afwezigheid 
uiterlijk Verschijning: alg. verschijningsvorm 

verschijningsvorm Verschijning: alg. verschijningsvorm 

vorm van Verschijning: alg. verschijningsvorm 
ásjóna Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: ásjóna (Germ.) 

gedaante van een man Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante) 

verblinding, misleiding, betovering Verschijning: illusie 

imitatie Verschijning: illusie: imitatie 
nabootsing Verschijning: illusie: imitatie 
= ‘verblinding, misleiding, betovering’ Verschijning: illusie: term: ginnung (Germ.) 

in een andere vorm Verschijning: nevenvorm (variant van de hoofdverschijning of de 
gewone vorm) 

Nevenvormen Verschijning: nevenvorm (variant van de hoofdverschijning of de 
gewone vorm) 

variant Verschijning: nevenvorm (variant van de hoofdverschijning of de 
gewone vorm) 

voorschijn komen Verschijning: openbaren, zich 
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verschijnen Verschijning: openbaren, zich 

omstandigheden Verschijning: situatie (sfeer, toestand, omstandigheid) 

toestand Verschijning: situatie (sfeer, toestand, omstandigheid) 

een wisseling van Verschijning: substitutie (vervanging) 

substitutie Verschijning: substitutie (vervanging) 

substituut Verschijning: substitutie (vervanging) 

veranderende houding t.o.v. de Verschijning: substitutie (vervanging) 

vervangen Verschijning: substitutie (vervanging) 

vertegenwoordig Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

arendsgedaante Verschijning: theriomorfisme 
Ishtar als koe Verschijning: theriomorfisme 

verdwijnen Verschijning: verdwijning (verloren gaan) 

toekomstvisie Verschijning: visioen 

visioen Verschijning: visioen 

oervorm Verschijning: voorbeeld (mythisch -, rolmodel, ideaalbeeld, 
prototype, klassiek) 

voorbeeld Verschijning: voorbeeld (mythisch -, rolmodel, ideaalbeeld, 
prototype, klassiek) 

vogel Vogel 

arend Vogel: arend 
aquila Vogel: arend: term: aquila (L/R) 

örn Vogel: arend: term: örn (Germ.) 

αετος Vogel: arend: term: αετος (Gr.) 

hanen Vogel: haan 

havik Vogel: havik 

zonnevogel Vogel: zonne(leeuw)vogel (vuurvogel) 

wagenas Voorwerp: as (van een wiel, spil) 

balk Voorwerp: balk 
 banden [voorafgegaan door een spatie] Voorwerp: band 

boeien Voorwerp: band 

wieg Voorwerp: bed (wieg) 

lúðr Voorwerp: bed: term: lúðr (‘wieg’) (De Vries) (Germ.) 

gaffel of vork Voorwerp: gaffel (vork) 

messen Voorwerp: mes 

nagel Voorwerp: spijker (nagel, pin) 

pin Voorwerp: spijker (nagel, pin) 

heilige nagels Voorwerp: spijker, heilige 

clavum Voorwerp: spijker, heilige: term: clavus (L/R) 

reginnagl Voorwerp: spijker, heilige: term: reginnagl (Germ.) 

spindel Voorwerp: spinklos (spindel, spil) 

vergiftigd is Voorwerp: vergif (vergiftigen) 

vuurstok Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok 

vuurstok van harder hout Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok, mannelijke 

staande hout het mannelijke Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok, mannelijke 

liggende hout het vrouwelijke Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok, vrouwelijke 

vrouwelijke’ vuurstok Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok, vrouwelijke 

wielen Voorwerp: wiel (rad) 

gloeiende Vuur 

vlammende Vuur 

vuur Vuur 

brandend Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken 

staat in brand Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken 

vuurboren Vuur: branden: ontsteking door wrijving (vuurboren) 

gloeiende brokken Vuur: gloeiend object (slak) 

haard Vuur: haard 

ignem Vuur: heilig ~: term: ignis (L/R) 

donker vuur Vuur: vlammenwal (donker ~, wildvuur) 
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wildvuur Vuur: vlammenwal (donker ~, wildvuur) 

‘Donker vuur’ Vuur: vlammenwal: ‘donker ~’ (Ir.) 
eikinn fúr Vuur: vlammenwal: term: eikinn fúrr (‘wildvuur’) (Germ.) 

vonken Vuur: vonk 

Het vuur van Surtr Vuur: wereldbrand 

verwoesting van de aarde door vuur Vuur: wereldbrand 

Vuur reikt naar de hemel Vuur: wereldbrand 

wereldondergang door vuur Vuur: wereldbrand 

verbranding van de wereld Vuur: wereldbrand 
wereldbrand Vuur: wereldbrand 

Mudspell Vuur: wereldbrand: ‘Mūdspelli’ (Mūtspelli) (personificatie) 

(Germ.) 
mūdspelles Vuur: wereldbrand: ‘Mūdspelli’ (Mūtspelli) (personificatie) 

(Germ.) 
Mutspelli Vuur: wereldbrand: ‘Mūdspelli’ (Mūtspelli) (personificatie) 

(Germ.) 
Muspilli een personificatie van Vuur: wereldbrand: ‘Mūdspelli’ (Mūtspelli) (personificatie) 

(Germ.) 
muspilli Vuur: wereldbrand: term: muspilli (Germ.) 
beschouwer Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen, beschouwer) 

perspectief Waarneming: zien: perspectief (invalshoek) 

vanuit zijn huis, zijn dorp of zijn land Waarneming: zien: perspectief (invalshoek) 
wagen Wagen 

paard en wagen Wagen: wagenspan (paard en wagen) 

wapens Wapen 

 boog [voorafgegaan door een spatie] Wapen: boog 

Schilden Wapen: schild 
speren Wapen: speer 

zwaard Wapen: zwaard 

vlammende zwaard Wapen: zwaard van Surtr (Germ.) 

water Water 

dauw Water: dauw 

aurgom forsi ‘waterval van heilvocht’ Water: dauw: term: ‘aurugr fors’ (‘waterval van heilvocht’) 

(kenning) (Germ.) 
valdögg sleginn Water: dauw: term: dögg, val- (‘dauw der gesneuvelden’) 

(kenning voor bloed) (Germ.) 

druipvocht Water: druppel (druipvocht) 

druppel Water: druppel (druipvocht) 

drapso Water: druppel: term: drapsa (Ind.) 

vochtige aarde, modder Water: modder 
vocht Water: vocht (natheid, vochtigheid) 
bron [+ spatie] Wateren: bron 

bron, Wateren: bron 

bron. Wateren: bron 

bronnen van Wateren: bron 

drie bronnen Wateren: bron 

bronnen; Wateren: bron 

heilige bron Wateren: bron, heilige te Dodona (Gr.) 

bron met bevruchtend water Wateren: bron, heilige: levenbrengende bron 

bronnen van Yggdrasil Wateren: bron, mythische (oerbron) 

oerbron Wateren: bron, mythische (oerbron) 

bron Ardwi Sura Wateren: bron, mythische: ‘Ardwi Sura’ (Ir.) 

Mímisbrunnr Wateren: bron, mythische: ‘Mímisbrunnr’ (Germ.) 

bron met bevruchtend water Wateren: bron, mythische: bron bij de Boom der Hesperiden (Gr.) 

Hvergelmir Wateren: bron, mythische: Hvergelmir (Germ.) 

bron met soma (madhu, amṛta) Wateren: bron, mythische: medebron (levenbrengende -) 

levengevende bron Wateren: bron, mythische: medebron (levenbrengende -) 
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bron van het lot Wateren: bron, mythische: Urðar brunnr (bron van Urd) (Germ.) 

Urðarbrunnr Wateren: bron, mythische: Urðar brunnr (bron van Urd) (Germ.) 

Urðrs bron Wateren: bron, mythische: Urðar brunnr (bron van Urd) (Germ.) 

offerbron bij de boom Wateren: bron, offer-; te Uppsala (Zw.): ‘Odins brunn’ = ‘Odens 
Brunn’ = ‘Urdals brunn’ = ‘Ordals brunn’ (Germ.) 

Mímisbrunnr Wateren: bron: term: brunnr, Mímis- (‘bron van Mímir’) (naam 
voor de bron der wijsheid) (Germ.) 

golven Wateren: golf 

vestinggracht Wateren: kanaal (vaart, gracht) 

meer; Wateren: meer (vijver, poel, plas) 

meren Wateren: meer (vijver, poel, plas) 

moerassen Wateren: moeras (offermoeras) 

zee [+ spatie] Wateren: oceaan (zee, diepte) 

zee, Wateren: oceaan (zee, diepte) 

zee. Wateren: oceaan (zee, diepte) 

zeeën Wateren: oceaan (zee, diepte) 

wereldzee Wateren: oceaan die de aarde omgeeft 

wereldzee als Útgarðr Wateren: oceaan die de aarde omgeeft: Útgarðr (Germ.) 
melkzee Wateren: oceaan van melk (of mede) (Ind.) 

wateren bevinden zich in de Wateren: oerwateren 

rivieren Wateren: rivier (beek, stroom) 

Rivieren van honing Wateren: rivier van honing 

melkstromen Wateren: rivier van melk 

rivieren van melk Wateren: rivier van melk 

rivier (of meerdere rivieren) scheidt Wateren: rivier, mythische 

dodenrivier Wateren: rivier, mythische onderwereld- (rivier des doods, 
dodenrivier) 

hellerivier Wateren: rivier, mythische onderwereld- (rivier des doods, 
dodenrivier) 

onderwereldrivieren Wateren: rivier, mythische onderwereld- (rivier des doods, 
dodenrivier) 

onderwereldwateren Wateren: rivier, mythische onderwereld- (rivier des doods, 
dodenrivier) 

rivier naar de ingang van Hel Wateren: rivier, mythische onderwereld- (rivier des doods, 
dodenrivier) 

rivier waar de leugenaars gestraft Wateren: rivier, mythische onderwereld- (rivier des doods, 
dodenrivier) 

rivieren in de onderwereld Wateren: rivier, mythische onderwereld- (rivier des doods, 
dodenrivier) 

Geirvimul Wateren: rivier, mythische onderwereld-: ‘Geirvimul’ (Germ.) 

Valglaumnir of Valglaumr Wateren: rivier, mythische onderwereld-: ‘Valglaumnir’ of 
‘Valglaumr’ (Germ.) 

Élivágar Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’ (plur.) (Germ.) 

Formfimbul of Fiorm Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Formfimbul’ of ‘Fiorm’ 
(Germ.) 

Gjöll Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Gjöll’ (Germ.) 

Gunnþrá Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Gunnþrá’ (Germ.)  

Hríð Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Hríð’ (Germ.) 

Leiptr Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Leiptr’ (Germ.) 

Slíðr Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Slíðr’ (Germ.) 

Svöl Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Svöl’ (Germ.) 

Sylgr Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Sylgr’ (Germ.) 

þul of Fimbulþul Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘þul’ of ‘Fimbulþul’ 
(Germ.) 

Víð; Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Víð’ (Germ.) 

 Ylgr [voorafgegaan door een spatie] Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Ylgr’ (Germ.) 

Ífingr Wateren: rivier, mythische: ‘Ífingr’ (Germ.) 

Vaðgelmir Wateren: rivier, mythische: ‘Vaðgelmir’ (Germ.) 



De Oud-Germaanse religie 

vier rivieren van melk Wateren: rivier, mythische: vier mythische rivieren (Germ.) 

vier rivieren naar de vier windstreken Wateren: rivier, mythische: vier mythische rivieren (Mes.) 

monding van de rivier Wateren: riviermonding (estuarium) 

ár-óss Wateren: riviermonding: term: ár-óss (Germ.) 

mythische wateren Wateren: water, een mythisch 
aurgom forsi ‘waterval van heilvocht’ Wateren: waterval: term: fors, aurugr (‘waterval van heilvocht’) 

(kenning voor dauw) (Germ.) 

door vuur (en misschien door water Wateren: zondvloed(wateren) 

zondvloed Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische 

overstroming) 
gevaar Welzijn en ziekte: gevaar (risiko) 

gelukkig Welzijn en ziekte: heil 

heil van de familie Welzijn en ziekte: heil, familie- (sibbe-) 

hongerige Welzijn en ziekte: honger (hongersnood) 

gepijnigd Welzijn en ziekte: lijden 

lijden Welzijn en ziekte: lijden 

lijdt Welzijn en ziekte: lijden 
pijnigt Welzijn en ziekte: lijden 

verslechtering der wereld, fysiek Welzijn en ziekte: onheil 

rijke, Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed (gedijen) 

vruchtbaarheid Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid (viriliteit) 

ziekten Welzijn en ziekte: ziekte (zieke) 

prestatie Werkzaamheid 

veroorzaakt Werkzaamheid: aanzetten 

wekt ook eerbied op Werkzaamheid: aanzetten 

bedekt Werkzaamheid: bedekken 

beslagen Werkzaamheid: bedekken 

omarmt Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten) 

omspannende Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten) 

gekookt Werkzaamheid: bereiden: koken (brouwen) 

beweeglijkheid Werkzaamheid: bewegen (zich -, beweeglijkheid, beweging) 

beweegt Werkzaamheid: bewegen (zich -, beweeglijkheid, beweging) 

kronkelt Werkzaamheid: bewegen: kronkelen 

springen Werkzaamheid: bewegen: springen 

hrœring Werkzaamheid: bewegen: term: hrœring (nom. act.) (Germ.) 

rent; Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen (rennen, zich snel 
bewegen, voortstormen) 

drijven Werkzaamheid: bewegen: zwemmen, drijven 

boeiing Werkzaamheid: binden 

geboeid Werkzaamheid: binden 

bijeengehouden Werkzaamheid: binden: bevestigen 

om deze bijeen te houden Werkzaamheid: binden: bevestigen 

vastgebonden Werkzaamheid: binden: bevestigen 

verbonden waren Werkzaamheid: binden: bevestigen 

dhruva Werkzaamheid: binden: gebondenheid: term: dhruva (‘vast’) 
(poolster, god) (Ind.) 

vastzit Werkzaamheid: binden: kleven (vastzitten) 

 breken [voorafgegaan door een spatie] Werkzaamheid: breken (af-, plukken, breuk) 

gebroken Werkzaamheid: breken (af-, plukken, breuk) 

druipt Werkzaamheid: druipen (druppelen) 

druppelend Werkzaamheid: druipen (druppelen) 

druppelt Werkzaamheid: druipen (druppelen) 

druppelaar Werkzaamheid: druipen (druppelen, druppelaar) 

Heiðdraupnir Werkzaamheid: druipen: term: draupnir, heið-  (‘heiðr-
druppelaar’) (nom. ag.) (reuzennaam) (Germ.) 

somasavana Werkzaamheid: druipen: term: somasavana (adj.) (‘soma-
druppelend’) (Ind.) 
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gemolken Werkzaamheid: ec. ~: melken 

losploegt Werkzaamheid: ec. ~: ploegen 

vangt Werkzaamheid: ec. ~: visserij (visvangst) 

begoten Werkzaamheid: gieten 

gieten Werkzaamheid: gieten 

ausinn Werkzaamheid: gieten: term: ausa (Germ.) 

bijstaan Werkzaamheid: helpen (hulp) 

tegengehouden Werkzaamheid: hinderen (verhinderen, hindernis, tegenhouden) 

begrenzende Werkzaamheid: methode: meten: begrenzen 

instorten Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken, 
neerstorten) 

storten Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken, 
neerstorten) 

valt en Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken, 
neerstorten) 

boom valt. Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken, 
neerstorten) 

neerstorting Werkzaamheid: neervallen (zinken, wegzakken, neerstorten) 
de val Werkzaamheid: neervallen (zinken, wegzakken, neerstorten) 
zink Werkzaamheid: neervallen (zinken, wegzakken, neerstorten) 
stand te houden Werkzaamheid: onderhouden 
openstaande Werkzaamheid: openen (open zijn) 

gapen Werkzaamheid: openen: gapen 

gína Werkzaamheid: openen: gapen: term: gína (Germ.) 

scheppen water Werkzaamheid: scheppen (putten) 

sluiten Werkzaamheid: sluiten (dicht doen, gesloten zijn) 

geslagen Werkzaamheid: steken (stoten, inslaan) 

gestoken Werkzaamheid: steken (stoten, inslaan) 

slaan Werkzaamheid: steken (stoten, inslaan) 

gedragen Werkzaamheid: steunen (onder-, - op) 

ondersteun Werkzaamheid: steunen (onder-, - op) 

steunden Werkzaamheid: steunen (onder-, - op) 

stromen Werkzaamheid: stromen (vloeien) 

stroomden Werkzaamheid: stromen (vloeien) 

stroomt Werkzaamheid: stromen (vloeien) 

vliedend Werkzaamheid: stromen (vloeien) 

vloeien Werkzaamheid: stromen (vloeien) 

verborgen Werkzaamheid: verbergen (zich -) 

verhelende Werkzaamheid: verbergen (zich -) 

verhullende Werkzaamheid: verbergen (zich -) 

‘de verhelende, de verhullende’ Werkzaamheid: verbergen: term: hel (nom. agentis) (Germ.) 

verheffing van de aarde uit de zee Werkzaamheid: verheffen: aarde 

Deze ondersteunt de hemel Werkzaamheid: verheffen: hemelboog (of ondersteuning ervan) 

hemel ondersteunen Werkzaamheid: verheffen: hemelboog (of ondersteuning ervan) 

hemel ondersteunt Werkzaamheid: verheffen: hemelboog (of ondersteuning ervan) 

dragen. Werkzaamheid: verheffen: hemelboog (of ondersteuning ervan) 

ondersteuning van de erop rustende Werkzaamheid: verheffen: hemelboog (of ondersteuning ervan) 

ondersteuning van de hemel Werkzaamheid: verheffen: hemelboog (of ondersteuning ervan) 

wereldzuil ter ondersteuning van Werkzaamheid: verheffen: hemelboog (of ondersteuning ervan) 

bereiden zich voor Werkzaamheid: voorbereiden 

wacht op Werkzaamheid: wachten 

wrijving Werkzaamheid: wrijven (masseren, strijken) 

geworpen Werkzaamheid: zenden 

zenden Werkzaamheid: zenden 

komst van de nieuwe wereld Wet en orde: orde: restauratie, kosmische 

onsamenhangend Wet en orde: orde: wanorde: zonder samenhang 
ondergang Wet en orde: orde: wereldondergang 
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wereld die ten onder gaat Wet en orde: orde: wereldondergang 

wereldeinde Wet en orde: orde: wereldondergang 

Dag des Oordeels Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Dag des Oordeels’ (Chr.) 

dag van de straf Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Dag des Oordeels’ (Chr.) 

stūatago Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Dag des Oordeels’: term: 

stūatago (‘dag van de straf’) (Germ.-Chr.) 
fimbulvetr Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Fimbulvetr’ (Germ.) 

fimbul-winter Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Fimbulvetr’ (Germ.) 

ondergang der goden Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Ragnarök’ (‘lot der goden’) 
(Germ.) 

Ragnarök Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Ragnarök’ (‘lot der goden’) 
(Germ.) 

recht sprak Wet en orde: rechtspraak 

Archeologie Wetenschap: archeologie (opgraving) 

Archeologische vondsten Wetenschap: archeologie: bodemvondst 
onderzoek Wetenschap: onderzoek (empirisme) 

gereconstrueerd Wetenschap: reconstructie 

taalkundige Wetenschap: taalkunde (filologie, taalwetenschap) 

etymologie Wetenschap: taalkunde: etymologie 

verwant met Wetenschap: taalkunde: etymologie 

volkskundige (folklorist) Wetenschap: volkskunde (studie van de folklore) 
verandering Wisseling 
de wereldondergang werkelijkheid lijkt Wisseling: ideeën in werkelijkheid, verandering van 

later een hemelse uitkijkpost Wisseling: mythologische verandering 
veranderd t.o.v. de oorspronkelijke Wisseling: mythologische verandering 
verplaatst is o.i.v. Odins ‘verhuizing’ Wisseling: mythologische verandering 
verplaatst van een aan Miðgarðr Wisseling: mythologische verandering 

Walhalla later naar de hemel verplaatst Wisseling: mythologische verandering 

met de wortels omhoog geplaatst Wisseling: omkering: omdraaiing (onderstebovenplaatsing) 

laat ook een wisseling van Wisseling: perspectief, ~ van 

verdwijnen van het heidendom Wisseling: religieuze verandering 

verdwijnende heidendom Wisseling: religieuze verandering 

missie Wisseling: religieuze verandering: bekering 
wisseling van de heidense naar de Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.) 

in de IE periode overgenomen Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze of culturele elementen (ontlening) 

ontlening Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze of culturele elementen (ontlening) 

uit het oosten overgenomen Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze of culturele elementen (ontlening) 

van het heidendom weer actueel Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere overtuigingen 
 regen [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Wolk en regen: regen 

 regen. [voorafgegaan door een spatie] Wolk en regen: regen 

regen; Wolk en regen: regen 

regen heet Wolk en regen: regen 

regenboog Wolk en regen: regen 

drapso madhumāṃ Wolk en regen: regen: term: ‘drapso madhumāṃ’ (symb.) (TS 3, 

1, 10, 2a) (Ind.) 

wolken Wolk en regen: wolk 

 zon [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Zon 

zon. Zon 

zon; Zon 

zon’ Zon 

zons Zon 

zonne Zon 
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