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De bekeringsgeschiedenis van de Germaanse volkeren

De Oud-Germaanse religie - De bekeringsgeschiedenis van de Germaanse volkeren

1.1 (§ 599) Inleiding tot de bekeringsgeschiedenis van de Germaanse volkeren
a. Bij het onderzoek van de Oud-Germaanse religie is het van belang de reacties van de heidenen
op het Christelijke missiewerk vast te stellen.
b. Het karakter van de Christelijke missie bepaalde de wijze waarop de Germanen het
Christendom hebben aangenomen:
1. Er is heftige tegenstand wanneer dwang gebruikt wordt.
2. Er kan sprake zijn van gegrepenheid door het nieuwe geloof.
3. Ook zien we een oppervlakkige bekering van hele volkeren.
c. Uit de worsteling die beide religies met elkaar ondergaan hebben, kunnen belangrijke
elementen van de heidense religie aan het licht komen, want zowel de publieke als de private
heidense instellingen waren diep geworteld.
d. Conclusies:
1. Het karakter van de bekering bepaalde in hoeverre heidense elementen in het volksgeloof
en het volksgebruik bewaard zijn gebleven.
2. Het is nodig de bekeringsgeschiedenis van de afzonderlijke Germaanse volkeren te
onderzoeken.
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1.2 De Arianistische missie door de Goten
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1.2.1 (§ 600-1) De bekering van de Oost-Goten
De Oost-Goten waren reeds vroeg gekerstend:
a. Bij hun aankomst in het gebied ten noorden van de Zwarte Zee troffen ze al een bevolking aan
die vergaand gekerstend was.
b. Reeds in 325 (concilie van Nicaea) was er een Gotische bisschop Theophilus, wat een hoge
graad van Christelijke organisatie toont.
c. Vooral Christelijke gevangenen uit m.n. Cappadocië traden op als middelaars van het
Katholieke geloof.
d. (§ 602-1) De eigenlijke bekering geschiedde tussen 405 en 450:
1. In 405 was koning Radagais nog heiden.
2. Daarna volgde de bekering tot het Arianisme door de West-Goten.
3. In 488 vertrok koning Theoderik als Christelijke vorst vanuit Moesië naar Italië.

De Oud-Germaanse religie - De bekeringsgeschiedenis van de Germaanse volkeren - De Arianistische missie door de Goten

1.2.2 De bekering van de West-Goten
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1.2.2.1 (§ 600-2) Het West-Gotische Christendom in de derde en vierde eeuw
De West-Goten waren eveneens reeds vroeg gekerstend, maar daarna is er een hevige heidense
reactie op gang gekomen, gevolgd door een overgang naar het Arianisme:
1. Ze waren reeds vergaand gekerstend toen ze door de Hunnen naar Walachije (Zuid-Roemenië)
werden verdreven.
2. Onder koning Athanarik kwam het, vooral tussen 368 en 372, tot Christenvervolgingen, zoals
de verbranding van 26 West-Gotische Christenen in een kerk. Vergelijk de opmerkingen in de
Gotische kalender:
a. 23 oktober:
þize ana Gutþiudai managaize martyre jah Friþareikeis (‘van de vele martelaren onder het
Gotische volk en van Frederik’).
b. 29 oktober:
gaminþi martyre þize bi Werekan papan jah Batwin bilaif, aikklesjons fullaizos ana
Gutþiudai gabrannidai (‘De herinnering blijft aan de martelaren, aan de ouderlingen
Werekan en Batwin, van de volle kerk die in brand gestoken werd in het land der Goten.’).
3. (§ 600-4) Door de vervolgingen vluchtten Christelijke West-Goten naar Moesië (NoordBulgarije, dus ten zuiden van de Donau):
a. Bisschop Wulfila vluchtte in 348 hierheen en verbreidde een enigszins afwijkende vorm van
het Arianisme onder deze Kleingoten, die daardoor volgens Jordanes veranderd werden in
een weinig krijgshaftig volk (zie ook 2.3.1-1).
b. In 369 vluchtte de West-Gotische leider Fritigern voor Athanarik naar Moesië, waar hij uit
politieke overwegingen het (zuivere) Arianisme aannam.
4. (§ 600-5) De Arianisering van de West-Goten heeft ertoe geleid dat bijna alle Germanen deze
vorm van Christendom hebben overgenomen.
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1.2.2.2 (§ 600-3) Het belang van de werkzaamheid van bisschop Wulfila
a. Biografische gegevens van Wulfila:
1. Geboren in 311 in Cappadocië.
2. Zijn familie werd als krijgsgevangenen naar Walachije gebracht.
3. In 341 werd hij door Eusebius van Nicomedia tot bisschop gewijd.
4. In 348 vluchtte hij met zijn gemeente naar Moesië.
5. Hij stierf in 382 of 383 in Constantinopel.
b. Wulfila’s standpunt t.a.v. het Arianisme:
1. Reeds Eusebius had een afwijkende mening t.o.v. het Arianisme, die Wulfila beïnvloedde.
2. Synode van Rimini in 359:
In zijn geloofsbelijdenis geeft Wulfila blijk van een ‘rechts-origenistische’ opvatting:
i. De orthodox-Katholieke zienswijze van de goddelijke natuur zowel van de Vader als van
de Zoon blijft gehandhaafd.
ii. De stelling όμοιος κατα τας γραφας (‘voor de Schrift gelijk’) laat echter wel een
verschil bestaan in de mate van goddelijkheid tussen de Vader en de Zoon, welke
laatste ondergeschikt wordt gemaakt aan de eerste.
3. Commentaar door K.D. Schmidt:
Het genoemde verschil is veroorzaakt door heidens-Germaanse veronderstellingen.
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1.2.2.3 (§ 601-1) Het West-Gotische Christendom in de periode 395 – 589
1. Koning Alarik vertrok in 395 met zijn volk uit Moesië en zwierf door Griekenland en Illyrië naar
Italië. Als fanatiek Christelijk volk verwoestten ze de Grieks-Romeinse heidense cultusplaatsen
in deze gebieden.
2. In 410 werd Rome ingenomen en geplunderd, maar de kerken werden zo veel mogelijk
gespaard.
3. De West-Goten vestigden zich uiteindelijk in Spanje en Zuid-Frankrijk, en bleven Arianisten tot
589 toen koning Rekkared tot het Katholicisme overging.
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1.2.3 (§ 601-2) De bekering van de Vandalen
1. Reeds vóór 400 zijn de Vandalen bekeerd in hun vestigingsgebied in Hongarije, waarschijnlijk
als gevolg van de werkzaamheid van bisschop Wulfila, want na hun vertrek konden ze niet zijn
bekeerd.
2. In 429 waren ze reeds Arianisten toen koning Geiserik hen naar Afrika voerde.
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1.2.4 (§ 601-3) De bekering van de Bourgondiërs
Ammianus Marcellinus:
1. In 370 waren de Bourgondiërs nog heidens.
2. Rond 400 werden ze bekeerd toen ze in het gebied van de Rijn verbleven, misschien onder
invloed van koning Gundewech, die volgens Gregorius van Tours stamt uit het West-Gotische
geslacht van Athanarik, zodat Gotische missie vanuit Moesië mogelijk is.
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1.2.5 (§ 602-2) De bekering van de Langobarden en de Rugiërs
1. Vanuit Zuid-Polen valt koning Odoaker in 487 het gebied der Rugiërs in Tsjechië binnen en in
505 werden de Herulen in Slowakije verslagen.
2. Historia Langobardorum codicis Gothani:
a. De Rugiërs hebben de Langobarden gekerstend (ad suam dogmam perduxerunt).
b. Commentaar:
i. De Rugiërs zouden al vóór 482 (bericht van H. Severin) Arianisten zijn geweest.
ii. De bekering van de Rugiërs is waarschijnlijk door de Gotische missie tot stand
gebracht.
iii. De bekering van de Langobarden vond dus plaats na 487.
3. Tussen 505 en 568 vergrootten de Langobarden hun macht en veroverden Italië.
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1.2.6 (§ 602-3) De bekering van de Alamannen, de Thüringers en de Beieren
a. Arnobius van Sicca (‘Adversus Nationes’):
De Alamannen hebben reeds ca 300 kennisgemaakt met het Christendom.
b. De Alamannen, de Thüringers en de Beieren zijn in ieder geval door de Gotische missie tot het
Arianisme overgegaan, getuige de Christelijke woordenschat uit die tijd:
1. Germaanse termen die een Christelijke betekenis hebben gekregen:
i. ohd. wīh ‘heilig’;
ii. ohd. touffen ‘dopen’;
iii. ohd. armherz ‘barmhartig’;
iv. ohd. gilouben ‘geloven’.
2. Leenwoorden uit het Grieks:
i. ohd. pfaffo ‘priester’;
ii. ohd. tiufal ‘duivel’;
iii. ohd. fimfchustim ‘pinksteren’;
iv. ohd. Pfinztag ‘donderdag’, eig. ‘vijfde dag’;
v. ohd. Sambaztag ‘zaterdag’. d. Samstag < gr. σαμβατον < σαββατον ‘sabbat’, dat alleen
op de Balkan voorkwam, dus afkomstig van de Kleingoten uit Moesië.
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1.2.7 (§ 603) Conclusie: de kracht en de zwakte van de Arianistische missie
1. Het karakter der bekering is in ’t algemeen dat van vrijwilligheid:
a. Alleen in het geval van Fritigern bij de Kleingoten is er sprake van een gedwongen overgang
naar het Arianisme (zie 1.2.2.1-b).
b. De andere bovengenoemde stammen zijn vrijwillig door prediking tot het Arianisme
overgegaan.
c. De bekering werd vergemakkelijkt door de bijbelvertaling door Wulfila, die werd verspreid
door Kleingotische predikers.
2. Het Arianisme kenmerkt zich i.t.t. het Katholicisme door de nadruk die het legt op de
menselijkheid van de Christusfiguur, wat beter past in de zienswijze van de Germanen,
hoewel juist bij Wulfila de verhouding Vader-Zoon niet op de voorgrond treedt.
3. De bijbelvertaling in de volkstaal is eveneens een verschil met het Katholicisme, dat aan de
Latijnse bijbel vasthield, en gaf aan de Germanen meer zelfbewustzijn en trots.
4. De tegenstelling tussen Rooms (Romeinse) Katholieken en de Arianistische Germanen werd
vergroot door een eigen kerkelijke organisatie, waardoor beide volksgroepen niet konden
versmelten:
Koning Theoderik liet de Germanen dienstplicht vervullen en bracht het bestuur onder bij de
Romeinen.
5. Conclusie:
a. Door de confessionele tegenstelling tussen Arianisten en Katholieken konde de beide
groepen niet tot één natie versmelten, waardoor bijvoorbeeld het Vandaalse rijk
ineenstortte.
b. Uiteindelijk won het orthodoxe Katholieke geloof wegens de zwakte van het Arianistische
volksdeel (en niet wegens de, weliswaar zwak ontwikkelde, Arianistische theologie).
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1.3 De Katholieke missie in West-Europa
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1.3.1 (§ 604) De bekering van de Franken
a. De Arianistische zegetocht bij de Germanen werd verhinderd en liep zelfs ten einde door de
overgang van de Franken tot het Katholicisme.
b. Ondanks de druk die de Arianist Theoderik de Grote op zijn zwager Chlodwig (Clovis =
Chlodovech) uitoefende, bekeerde de laatste zich tot het Katholieke geloof om de volgende
redenen:
1. De kerkelijke organisatie van de inheemse Katholieken had zich tijdens de Volksverhuizing
staande gehouden.
2. Veel Franken waren reeds bekeerd tot het Katholieke geloof, hoewel anderen, onder wie
Chlodwig, nog heiden waren.
3. Chlodwig huwde de Katholieke Bourgondische prinses Chrodichilde (Clothilde) en liet zijn
zonen, van wie de eerste al snel stierf, Katholiek dopen.
4. Bekering tot het Katholieke geloof zou binnenlands-politiek voor Chlodwig het verstandigst
zijn om zijn (toekomstige) onderdanen voor zich te winnen.
5. De overwinning op de Alamannen in de slag bij Zülpich sterkte Chlodwig in zijn overtuiging
dat hij tot het (Katholieke) Christendom moest overgaan en in 498 liet hij zich dopen
tesamen met 3000 krijgers. (Het bewaren van de eenheid tussen koning en volk is een
typisch Germaanse trek; zie ook 2.3.3.2.)
c. Conclusie:
1. De bekering tot het Katholieke geloof betekende het begin van het einde van het Arianisme
en tevens het begin van de kerstening van de overige heidense Germanen.
2. De bekering had een vreedzaam karakter en de kerk kreeg een zelfstandig bestuursorgaan
o.l.v. de koning.
3. De clerici hadden wel de plicht in het leger te dienen en belasting te betalen, zodat ze
onder het wereldlijk gezag bleven.
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1.3.2 (§ 605) De bekering van de Angelsaksen
1. De bekeringsgeschiedenis van Kent en Essex:
a. Paus Gregorius de Grote wilde de kerstening van Engeland in eigen hand houden en zond
bisschop Augustinus in 596 naar Kent.
b. De omstandigheden voor een kerstening waren gunstig:
i. Koning Æþelberht was met een Katholieke Frankische prinses getrouwd, die Christelijke
erediensten aan het hof te Canterbury liet voltrekken.
ii. Er waren zelfs nog kerken uit de Romeinse tijd.
c. In 601 liet koning Æþelberht zich dopen tot het Katholieke geloof.
d. Na de dood van Æþelberht volgde in 616 een heidense reactie. De bisschoppen van
Rochester (Kent) en Londen moesten vluchtten en Essex moest worden opgegeven. Alleen
Kent bleef Christelijk.
2. De bekeringsgeschiedenis van Northumbrië:
a. Koning Edwin huwde in 625 Æþelburga, de Katholieke dochter van Æþelberht. Zij nam de
geestelijke Paulinus mee, die bisschop van York werd. In 627 bekeerde hij de koning en
zijn volk tot het Christendom.
b. Na de dood van Edwin volgde in 633 een heidense reactie. De koningin en Paulinus moeste
vluchten.
c. Koning Oswald, de zoon van Edwin, nam nu de bekering ter hand m.b.v. Ierse
missionarissen, waarna een oppervlakkige massakerstening tot stand kwam. (Vergelijk de
Oostangelse koning Rædwald (593-617) die zowel heidense goden als Christus vereerde.)
d. Koning Oswin koos in 664 tijdens de synode van Streanæshealh (Whitby) definitief voor het
Rooms-Katholicisme (en niet voor het Ierse Christendom).
3. De definitieve vestiging van het Christendom in Engeland:
a. Wilfrith werd bisschop van York en vestigde zich daar m.b.v. Theodorus, de aartsbisschop
van Canterbury in 669.
b. Hierna werd het Christendom verbreid naar de Friezen door Willibrord op instigatie van
Wilfrith, die reeds in 678 en 679 onder de Friezen gepredikt had.
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1.3.3 (§ 606) De bekering van de Friezen
a. Willibrord kreeg ondersteuning van bisschop Wilfrith van York, de paus en hofmeier Pippijn II
van Herstal. Hij kerstende de bewoners van de Rijnmondingen in de periode 692-739.
b. De heidense koning Redbad der Friezen vervolgde echter Christenen en Franken, en kon tot
Keulen doordringen, maar werd in 717 bij Dorestad door Karel Martel verslagen.
c. Bonifatius (Wynfrith) nam vervolgens de kerstening van de Friezen ter hand, maar werd in 754
te Dokkum vermoord.
d. Daarna volgden als Angelsaksische missionarissen:
1. Alubert;
2. Liafwin, die in Deventer predikte;
3. Willehad, die voorbij de Lauwers predikte.
e. Ten slotte volbracht de Fries Liudger, die in York had gestudeerd, de kerstening van de
Friezen omstreeks 800.
De bekering verliep dus vreedzaam door prediking.
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1.3.4 (§ 607) De bekering van de Saksen
a. De Saksen werden met geweld bekeerd door de Frankische koning Karel de Grote in een oorlog
(772-804):
1. 772: vernietiging van de Irmin-zuil;
2. Massabekeringen:
i. 776: bij de Lippe;
ii. 777: in Paderborn;
iii. 779-780: bij de Wezer en de Ocker;
3. 782: bloedbad van Verden (4500 edelen onthoofd) en deportaties van duizenden mensen;
4. 785: bekering van de Saksische leider Widukind;
5. 785-804: uitroeiing van het heidendom door harde maatregelen, zoals de Indiculus
superstitionum et paganiarum toont (zie § 20).
b. Een mildere verbreiding van het evangelie vond later plaats door de publicatie van de Hēliand
(geschreven 822-840) op instigatie van Lodewijk de Vrome. Hieruit blijkt het zachtaardige
karakter van het missiewerk der Angelsaksen.
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1.4 De bekeringsgeschiedenis van de Noord-Germanen
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1.4.1 De bekering van de Denen
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1.4.1.1 (§ 608) De bekering van de Denen in de periode 830-888
a. Om politieke redenen zond Lodewijk de Vrome de missionaris Anskar naar Denemarken (en
Zweden) om de Deense macht door bekering te breken:
1. Anskars missiearbeid 826-831:
i. Hij bekeerde velen.
ii. Hij bekeerde de Deense koning Klakk-Haraldr (Herioldus) in 826 in Mainz, maar deze
moest al snel Denemarken verlaten.
iii. Koning Hárekr I (Horik) bleef vijandig tgo. de Franken, maar hield zich afzijdig.
iv. In 831 stichtte Anskar het aartsbisdom Hamburg.
2. Aanvallen van de Deense Vikingen tussen 834 en 845 op de Frankische kusten en
verwoesting van Hamburg. Verplaatsing van de bisschopszetel naar Bremen.
3. Door interne twisten verzwakte de positie van Hárekr I in de periode 845-854:
i. Bouw van een kerk in Sleeswijk.
ii. Anskar reist naar Zweden om te prediken.
iii. Hárekr I sterft in 854.
4. Een korte heidense reactie onder Hárekr II na 854.
5. Anskar blijft bisschop in Bremen tot zijn dood in 865.
b. Rimberts missiewerk ca 855-888:
1. Rimbert was priester in een kerk te Ribe.
2. Een andere Rimbert predikte succesvol in Zweden.
3. Rimbert werd bisschop van Bremen in 865.
4. Hij sterft in 888.
c. Conclusies:
1. Na 888 hield het missiewerk op.
2. Jutland was in hoge mate gekerstend.
3. In Zweden waren enkele havenplaatsen gekerstend.
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1.4.1.2 (§ 609) De bekering van de Denen in de periode 900-1000
a. Vooral de oorlogen met de Duitsers en de Zweden hebben ertoe bijgedragen dat de Denen tot
het Christendom overgingen:
1. In de periode 900-934 vond er onder de Deense koning Gormr de Oude een heidense
reactie plaats.
2. In 934 viel de Duitse keizer Heinrich I de Denen aan en dwong hen zich te bekeren, waarna
aartsbisschop Unni naar Zweden ging om missiewerk te verrichten.
3. Keizer Otto I viel de Denen weer aan en stichtte bisdommen in Sleeswijk, Ribe en Aarhus.
Ook liet hij kerken bouwen.
4. In 947 viel Haraldr Gormsson samen met de Noorse jarl Hákon Otto II aan, maar hij leed
een grote nederlaag en liet zich door een vuurproef van bisschop Poppo overtuigen van de
kracht van het Christendom (waarschijnlijk niet historisch). In 980 richtte hij de
Jellingesteen op voor zijn ouders, een teken van zijn bekering.
5. Haralds zoon Sveinn Gaffelbaard (tjuguskegg) verdreef zijn vader in 985, waarna een
heidense reactie volgde.
6. Sveinn moest echter vluchten voor de Zweden o.l.v. Eiríkr inn sigrsæli en stichtte
koninkrijken in Engeland.
7. Na Eiríkrs dood keerde Sveinn in 998 terug en huwde Eiríkrs weduwe Sigríðr in stórráða.
Misschien om politieke redenen bekeerde hij zich tot het Christendom.
8. Onder Knut de Grote werd het Christendom stevig gevestigd in het Deens-Engelse rijk.
b. Conclusies:
1. De bekering van Denemarken duurde ruim 170 jaar.
2. Het volk ging langzaam maar zeker tot het Christendom over.
3. De leidende klasse, die in het geloof der voorvaderen een bolwerk van nationale
zelfstandigheid zagen, moest uiteindelijk zich ook aan de veranderde omstandigheden
aanpassen en zich bekeren.
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1.4.2 (§ 610) De bekering van de Zweden
a. De werkzaamheid van Anskar, Rimbert en Unni, en later (ca 980) van Odinkar beperkte zich
hoofdzakelijk tot de havenplaatsen, zoals Birka.
b. Västergötland ging vanaf ca 1000 tot het Christendom over en kenmerkte zich 50 jaar lang door
het oprichten van runenstenen voor de doden op begraafplaatsen, langs wegen of op
dingplaatsen, omdat men zijn doden nog niet op het kerkhof wilde begraven. Daarna volgen
Östergötland en Svealand.
c. In de 11e eeuw vonden er heidense reacties plaats, waarschijnlijk telkens naar aanleiding van
de negenjaarlijkse offerfeesten in Uppsala. Ze uitten zich door onrust of conflicten met de
koningen:
1. Óláfr skötkonungr (1019-20);
2. Steinkell (1066-67);
3. Önundr (1075-76).
d. Rond 1100 kreeg de kerkelijke organisatie vaste voet aan de grond, maar in afgelegen gebieden
heeft het heidendom nog lang standgehouden.
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1.4.3 De bekering van de Noren
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1.4.3.1 (§ 611-1) Inleiding tot de bekering van de Noren
a. De bekering van de Noren kwam tot stand door
1. acties van de eigen koningen;
2. de invloed van de tot het Christendom bekeerde Noorse kolonisten in Brittannië en Ierland.
b. De landelijke bevolking en met name de hereboeren bleven vasthouden aan hun voorvaderlijk
geloof, dat immers de basis vormde van hun sociale organisatie.
c. Conclusie:
De bekering van Noorwegen kenmerkt zich door een politieke en culturele strijd, waaruit het
moderne koningschap als overwinnaar te voorschijn kwam.
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1.4.3.2 (§ 611-2) De bekering onder Hákon Haraldsson
a. Aangezien koning Hákon Haraldsson (of Hákon inn Aðalsteinsfostri of Hákon de Goede) zijn
opvoeding aan het hof van de Christelijke koning Æþelstān, waar ook de latere koning
Lodewijk IV verbleef, genoten had, wilde hij het Christendom in Noorwegen verbreiden.
b. Terug in Noorwegen liet hij enige kerken bouwen, maar in Trondheim ondervond hij
tegenstand. Tijdens het offerfeest in Hlaðir moest jarl Sigurðr hem tegen de volkswoede
beschermen en hij werd gedwongen de offerhoorn leeg te drinken en de damp uit de offerketel
in te ademen.
c. Wegens zijn goede gedrag heette Hákon voortaan de Goede en Eyvindr skáldaspillir laat hem
in Hákonarmál het Walhalla betreden, zoals hij ook deed met Erik Bloedbijl.
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1.4.3.3 (§ 611-3) De heidense reactie onder jarl Hákon
De heidense reactie begon in 970 onder blótjarl Hákon:
a. Hij herstelde de heidense heiligdommen.
b. In 947 leed hij een nederlaag bij het Danewerk (zie 1.4.1.2-a.4), maar hij ging plunderend langs
de Gautische kust, wist Harald van Denemarken van zich af te houden en overwon de
Jómsvíkingar.
c. Hoewel hij zo onafhankelijk was geworden, behandelde hij zijn volk wreed. Hij moest daarom
plaatsmaken voor Óláfr Tryggvason.
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1.4.3.4 De bekering onder Óláfr Tryggvason
a. (§ 611-4) De Christelijke Óláfr Tryggvason nam uit Engeland de priesters Sigurðr (of Johannes),
þangbrandr (Dankbrand) en þormóðr mee en bekeerde de Noren in de jaren 996-999 vanuit
het zuiden tot in Hálogaland.
b. (§ 612-1) Óláfr Tryggvasons bekeringsmethode:
1. Hij bekeerde d.m.v. dwang:
Mensen werden verminkt, gedood of verdreven.
2. Deze methode herinnert aan die van koning Wladimir van Rusland, aan wiens hof Olaf heeft
verkeerd:
i. Hij liet het beeld van de god Perun naar de Dnjepr slepen.
ii. Hij dwong de bewoners van Kiev zich in de Dnjepr te laten dopen.
c. Olaf verbreidde het Christendom ook op de Faeröer, de Orcaden en IJsland (zie 1.4.4). Hij
sneuvelde in 1000 in de slag bij Svolder.
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1.4.3.5 (§ 612-2) De bekering onder Óláfr Haraldsson
a. In de periode 1000-1014 werd het heidendom met rust gelaten onder de zonen van jarl Hákon,
want de kerstening bleef wegens het gedwongen karakter oppervlakkig en de weerstand dus
groot.
b. In de periode 1014-1030 toen Óláfr Haraldsson regeerde, voltooide hij deze de kerstening,
maar weer met dwang, als gevolg waarvan de boeren in opstand kwamen en de koning in de slag
bij Stiklastaðir sneuvelde.
c. Toch kreeg Olaf na zijn dood de bijnaam ‘de Heilige’ en als zodanig bleef men hem vereren.

De Oud-Germaanse religie - De bekeringsgeschiedenis van de Germaanse volkeren - De bekeringsgeschiedenis van de NoordGermanen

1.4.4 De bekering van de IJslanders
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1.4.4.1 (§ 613-1) De eerste Christenen in IJsland
Reeds in het begin van de kolonisatie van IJsland waren er Christenen in het land:
1. De familie van Ketill flatnefr:
a. Genealogie van Ketill flatnefr:
Ketill flatnefr
│
┌───────────┼────────────┐
Helgi bjóla
þórunn hyrna Auðr hin djúpauðga x Óláfr inn hvíti
x
│
Helgi inn magri
Ketill inn fíflski (‘de dwaas’)
b. Op de Shetland-eilanden had Ketill zich laten dopen.
c. Vooral Auðr is bekend geworden als vrome Christin. Ze liet zich aan de vloedlijn begraven
wegens het ontbreken van heilige grond.
d. Haar zoon, die in Kirkjubœr woonde, zonderde zich af en werd daarom ‘de dwaas’
genoemd.
e. Commentaar Berends:
De Vries noemt als dochter van Ketill ‘þorynn hyrna’.
2. De familie van Ørlygr Hrappsson:
a. Hij was gedoopt op de Shetland-eilanden en richtte in Kjalarnes een kerk op.
b. Zijn kinderen waren niet gedoopt, maar geloofden in Columba. Ze keerden langzaam terug
naar het heidendom, zoals vaak gebeurde door de scheiding met de Christelijke wereld.
3. IJslanders die handel dreven in Christelijke gebieden lieten zich, om het contact te
vergemakkelijken, door het teken van het kruis zegenen (prímsigning). Ze mochten daarom
niet meer aan heidense offers deelnemen. In dit opzicht bekende IJslanders waren:
a. Egill Skallagrímsson, die heiden bleef;
b. Gísli Súrsson, die heiden bleef, maar niet meer aan de goden offerde;
c. Kolskeggr Hámundarson, die zich liet dopen;
d. þórvarðr Spak-Böðvarsson, die zich eveneens liet dopen.
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1.4.4.2 Het eerste missiewerk in IJsland
Gedurende de 10e eeuw bleven de meeste IJslanders heiden en hadden pogingen tot kerstening
weinig resultaat:
1. (§ 613-2) þorvaldr Koðránsson bekeerde na zijn terugkeer in 981 het westelijke deel van het
eiland, maar op het Alding werd hij gedwongen het land te verlaten. Toch had hij þórvarðr
Spak-Böðvarsson zozeer beïnvloed dat deze een kerk liet bouwen.
2. Vervolgens zond koning Óláfr Tryggvason missionarissen:
a. Stefnir þorgilsson trachtte heidense heiligdommen te verstoren. Hij werd sekr (‘tot
verbanning veroordeeld’) verklaard en moest het land verlaten. Sindsdien mocht wegens
een beslissing van het Alding niemand meer de goden belasteren.
b. Kjartan Óláfsson, Bolli þorleiksson, Hallfrøðr Óttarsson en andere voorname IJslanders
waren in Noorwegen gedoopt en steunden de kerstening in IJsland.
c. þangbrandr, een Duitse priester, werd in 997 naar IJsland gezonden en bekeerde de
hoofdman Siðu-Hallr en enige anderen. Na enkele jaren verliet hij IJsland weer.
d. Hjalti Skeggjason beledigde in 999 de goden (zie § 326) en werd verbannen.
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1.4.4.3 (§ 614-2) De voltooiing van de kerstening in IJsland
a. Óláfr Tryggvason wilde uit wraak voor de mislukte bekeringen een groep IJslanders in Niðaros
doden, maar er waren twee IJslanders die hem ervan afbrachten en aanboden de groep te
bekeren. De groep mocht terugkeren naar IJsland met achterlating van een gijzelaar. De twee
missionarissen waren:
1. Hjalti Skeggjason;
2. Gissur hvíti Teitsson.
b. In het jaar 1000 keerden beiden naar IJsland terug en brachten op het Alding de boodschap van
de koning over. Om strijd te vermijden, besliste de verstandige wetspreker þorgeirr
Ljósvetningagoði het volgende:
1. Er zou één wet en één geloof, het Christendom, in IJsland heersen.
2. Het praktiseren van het heidense geloof was niet strafbaar, maar moest in het geheim
gebeuren.
3. Toegestaan werd:
i. het uitzetten van kinderen;
ii. het eten van paardenvlees.
c. Conclusies t.a.v. de bekering van de IJslanders:
Het waren politieke motieven die leiden tot de bekering:
1. Men wilde een burgeroorlog voorkomen en daarom moest men voor één geloof kiezen.
2. De keuze viel op het Christendom omdat dit beter bij de (Christelijke) tijdgeest paste.
3. Men wilde koning Óláfr Tryggvason geen gelegenheid bieden zich in IJslandse zaken te
mengen.
4. Goði þorgeirr was zelf heiden en heeft desondanks een verstandige beslissing genomen.
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De verhouding tussen het heidendom en het Christendom
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2.1 (§ 615) Inleiding tot de verhouding tussen het heidendom en het
Christendom
a. Het contact tussen het heidendom en het Christendom kan meer inzicht geven in de OudGermaanse religie.
b. De getuigenissen uit Scandinavië zijn belangrijk omdat deze beter bekend zijn dan die uit ZuidGermanië, die echter wel het Noordse beeld bevestigen.
c. Door handelscontacten en vreedzaam samenleven met Christelijke volkeren konden er
mengvormen van geloof ontstaan:
1. Ldn.:
Helgi inn magri geloofde in Christus, maar in moeilijke omstandigheden riep hij Thor aan.
2. Historiae Francorum (door Gregorius van Tours):
De gezanten van de West-Gotische koning Leovigild meenden dat het geen kwaad kon beide
geloven eer aan te doen.
3. Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum (door Beda):
De Oostangelse koning Rædwald (7e eeuw) liet in de tempel zowel een heidens als een
Christelijk altaar plaatsen.
4. Vita Columbani (door Jonas van Bobbio):
In 610 waren in Bregenz (bij de Bodensee) Christenen en heidenen samen aanwezig bij een
bieroffer voor Wodan.
5. Ldn.:
De heidense þorkell máni laat zich in zijn stervensuur in het licht van de zon brengen, wier
schepper hij zich overgeeft (een binnendringen van Christelijke voorstellingen in het
heidense geloof).
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2.2 (§ 616) De religieuze geestestoestand tijdens de overgangstijd
a. De invloed van het Christendom kan verschillende uitwerkingen hebben op het gemoed:
1. Verinnerlijking van het zieleleven, zoals bij
i. de wijze Njáll;
ii. Gísli Súrsson;
iii. þorkell máni.
2. Twijfel en godloochening:
i. Mensen hebben geen houvast meer en neigen soms naar atheïsme.
ii. Sommigen geloven slechts in de eigen kracht en macht (zie § 196).
3. Profanisering van het bestaan:
i. Runeninscripties dienen niet meer om de demonen af te schrikken (een magisch
perspectief), maar om de lof over de dode te verkondigen (een religieus perspectief).
ii. Wegens de tochten van de Vikingen werden de sociale verbanden losser en daarmee het
sibbegevoel, de band met het vaderland en het oude geloof.
b. De iconografie laat ook een vermenging zien van heidense en Christelijke voorstellingen:
1. Zweedse runenstenen uit de 11e eeuw:
Afbeeldingen van gestileerde kruizen en teksten die Christelijke invloed vertonen.
2. Beeldstenen uit Hunnestad:
Afbeeldingen van mogelijk de reuzin Hyrrokkin (DR 284) en een kruis (DR 283).
3. Vondst uit een graf in Birka:
Kruis en Thor-hamer.
4. Rotstekening uit Ramsundsberg (Zw.):
i. Runeninscriptie:
Sigrid heeft een brug laten bouwen voor de ziel van haar overleden man.
ii. Afbeelding:
(1) Band in de vorm van een draak met drakenkoppen aan de uiteinden, waarin een
man zijn zwaard steekt.
(2) Commentaar:
De afbeelding kan tegelijkertijd twee voorstellingen weergeven:
(a) Sigurd die Fáfnir doodt;
(b) Christus die het onderwereldmonster doodt.
c. Conclusie:
De Vikingperiode is niet de tijd van het ontstaan van de heidense mythologie, maar van het
verval van het heidense geloof.
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2.3 Het karakter van de bekering
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2.3.1 (§ 617) Vreedzame en gewelddadige kerstening
1. Vreedzame kerstening:
a. Het kleine volk der Kleingoten heeft zonder politieke machtsmiddelen, maar met
overtuiging, veel Germaanse stammen tot in Duitsland bekeerd.
b. Het heidense geloof stond tolerant tegenover andere religies wegens zijn ondogmatische en
formalistische karakter.
2. Gewelddadige kerstening:
a. Wanneer echter geweld wordt gebruikt, keert men zich tegen de missionarissen, zoals
i. Bonifatius die de heilige bomen liet vellen in Geismar;
ii. Willibrord die heilige bronnen verontreinigde op Helgoland.
b. Karel de Grote gebruikte grof geweld tegen de Saksen.
c. Óláfr Tryggvason (en Óláfr Haraldsson) doodde en verminkte weerspannige onderdanen:
i. Rauðr hinn rammi kreeg een slang in zijn lichaam gedreven m.b.v. een gloeiende stang.
ii. Eyvindr kinnrifa stierf door een pan met gloeiende kolen, die op zijn buik werd gezet.
d. Commentaar:
De reden voor deze gewelddaden moet zijn dat Christenen werkelijk geloofden dat de
heidense goden duivels waren.
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2.3.2 (§ 618) Politiek gemotiveerde kerstening
1. Zuiver politiek gemotiveerde kerstening:
a. Clovis bekeerde zich tot het Katholicisme (zie 1.3.1) om politieke redenen, hoewel
werkelijke overtuiging niet uitgesloten is.
b. Guttorm, een Viking, liet zich in 878 dopen na de nederlaag tegen koning Alfred van
Wessex.
c. Rollo bekeerde zich in 911 om Normandië te verwerven, maar de baronnen bleven zich
verzetten tegen de hertogen en hielden vast aan hun heidense geloof.
d. De IJslanders bekeerden zich o.l.v. þorgeirr Ljósvetningagoði tot het Christelijke geloof uit
angst voor een burgeroorlog en voor de macht van Óláfr Tryggvason.
2. Martelaarschap als politiek middel tot kerstening:
Van de kant van de heidenen werd er weinig geweld gebruikt tegen Christenen, die dan, zo was
de hoop bij kerkelijke schrijvers, als martelaren konden dienen in de strijd tegen het
heidendom:
a. Bonifatius werd met vijftig volgelingen op 5 juni 755 bij Dokkum door de Friezen
vermoord, wegens de angst voor vergroting van de Frankische macht.
b. De heilige Sabbas van Walachije, priester Wereka en Batwin en 24 volgelingen werden door
de West-Goten onder Athanarik vermoord om nationaal-politieke redenen.
c. Door de Saksen werden uit wraak voor de Frankische gewelddaden gedood:
i. in 714:
de donkere Ewald en de blonde Ewald (twee Engelse missionarissen met dezelfde
naam);
ii. in 782:
Anskarii Vita S. Willehadi:
(1) priester Folkard in de gouw Leri;
(2) graaf Emmigo in de gouw Leri;
(3) graaf Benjamin in de gouw Up-Riustri bij de Jadeboezem;
(4) de geestelijke Atreban in Dithmarschen;
(5) Gerwald en volgelingen in Bremen;
iii. in 789 in Noord-Albingië (Holstein):
(1) Richolf;
(2) Rorich;
(3) Goteskalk;
(4) Had;
(5) Garich.
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2.3.3 Volksbekeringen o.l.v. de koning
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2.3.3.1 (§ 619-1) Korte geschiedenis van de volksbekeringen o.l.v. de koning
Door de eenheid die koning en volk of heer en gevolg ook in religieuze zaken vormden, verliepen
bekeringen van hele volkeren gemakkelijker:
1. Historiae Francorum (door Gregorius van Tours):
Koning Clovis der Franken vroeg toestemming aan zijn volk over te gaan tot het Christendom,
waarna 3000 man zich lieten dopen.
2. Historia Ecclesiastica (door Socrates van Constantinopel = Socrates Scholasticus):
Koning Fritigern der Kleingoten deed hetzelfde.
3. Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum (door Beda):
Koning Edwin van Northumbrië liet zich in 627 door zijn (heidense) priester Coifi overhalen
zich door Paulinus te laten bekeren, waarna zijn volk hem volgde door zich te laten dopen:
a. het volk van Bernicië in de rivier de Bowent;
b. het volk van Deira in de rivier de Swale;
c. het volk van Lindsey in de rivier de Trent.
4. De koning Sæberht der Oostsaksen en zijn volk bekeerden zich in 604. De Oostsaksen vielen
terug in het heidendom in 617 en bekeerden zich na 665 definitief onder koning Wulfhere van
Mercië, hun opperheer.
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2.3.3.2 (§ 619-2) Oorzaken van de volksbekeringen o.l.v. de koning
1. De religieuze eenheid van het volk:
De Germanen beleefden de eenheid van hun volksgemeenschap in hun geloof: religie is een
functie van de gemeenschap, uitgedrukt door de regel cuius regio, eius religio. Voorbeelden
van een dergelijke houding zijn:
a. De missionarissen bekeerden eerst de koning en de adel, zodat het volk zou volgen.
b. Karel de Grote liet Widukind en Abbi (of Abbio, een belangrijke krijgsman) in 785 dopen,
waarbij hij meende dat daarmee het hele volk der Saksen Katholiek was geworden.
c. De grote offerfeesten brachten het volk in gemeenschap bijeen, maar ieder individu moest
eraan deelnemen.
d. De West-Gotische vorst Atharid, zoon van koning Rothesteus, dwong de Christenen mee te
doen met het offerfeest.
e. In Zweden kon men zich van de plicht tot deelneming aan het offerfeest vrijkopen.
f.

Historia Ecclesiastica (door Sozomenos):
Athanarik dwong de Christenen een godenbeeld te vereren dat op een wagen werd
rondgereden.

g. Vápn.:
Op IJsland weigerde þorleifr inn kristni de verplichte hoftollr te betalen, waarna zijn
vijanden hem meenden te mogen aanvallen.
2. De religieuze eenheid van de familie:
a. De eenheid van het geloof gold nog sterker voor de structuur van de sibbe (zie § 131) met
haar offerriten.
b. Bekering van de enkeling tot een ander geloof gold als verraad, waardoor deze buiten de
gemeenschap kwam te staan, getuige de termen:
i. frændaskömm ‘schande voor de familie’;
ii. ættarspillir ‘veroorzaker van schande voor de familie’.
3. Voorbeelden van de schaamte en de angst voor het verlaten van het oude geloof:
a. Hkr.:
Ásbjörn van Meðalhús zegt tegen Hákon de Goede dat men het geloof der Vaderen uit de
brandtijd en de grafheuveltijd niet kan opgeven, want zij waren beter dan wij.
b. Koning Redbad der Friezen brandde liever met zijn verwanten in de hel dan dat hij met
vreemden in het hemelse paradijs moest vertoeven.
c. Russische Kroniek (door Nestor):
Sviatoslav wilde niet de risé worden door zich te bekeren tot het Christendom.
d. Epistula 46 aan Clovis (door bisschop Avitus van Vienne):
Clovis beroept zich telkens op zijn verecundia (‘eerbied’ voor zijn voorvaderen), vóór hij
zich eindelijk bekeert.
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2.3.4.1 (§ 620-1) Inleiding tot de innerlijke overtuiging bij de keuze voor het
Christendom
a. Werkelijke aanvaarding van het nieuwe geloof, dus door innerlijke overtuiging, werd niet
verkregen door:
1. vrijwillige massabekeringen wegens trouw aan de koning (zie 2.3.3);
2. onvrijwillige massabekeringen door de dwang van de heersende macht (zie 2.3.1-2);
3. Vergelijk de brief van paus Gregorius I aan bisschop Mellitus i.v.m. Augustinus van
Canterbury’s missiewerk (AD 601):
De paus beveelt zachte dwang en overreding aan d.m.v.:
i. de omvorming van een heidense tempel in een Christelijke kerk;
ii. het toestaan van heidense offerfeesten onder het mom van kerkelijke smulpartijen.
b. Innerlijke overtuiging kan wel plaatsvinden wanneer deze aansloot bij die van de heidense
Germanen:
1. Een god moet zijn kracht bewijzen (zie 2.3.4.2)
2. De vorm van de religie (cultushandelingen e.d.), niet het dogma (de inhoud), geeft vaak de
doorslag (zie 2.3.4.3).
3. Ontzag voor de hogere intellectuele cultuur waarvan het Christendom deel uitmaakte en
waarmee een krachtiger god verbonden werd (zie 2.3.4.4).
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2.3.4.2 (§ 620-2) De keuze voor de krachtigste god
Voor de Germanen is het belangrijk dat zijn god een vriend (zijn fulltrúi) is die hem helpt en
bijstaat in moeilijke tijden. Wanneer wegens onheil de god hem in de steek lijkt te laten, keert de
Germaan zich van deze af of hij belooft zich tot een andere god te wenden wanneer deze hem
steunt. Dit onheil heeft vooral betrekking op de volgende situaties:
1. Oorlogsomstandigheden:
a. Historiae Francorum (door Gregorius van Tours):
Clovis bekeerde zich pas toen hij de slag bij Zülpich gewonnen had, naar hij meende met
hulp van de Christelijke god.
b. Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum (door Beda):
Koning Edwin van Northumbrië bekeerde zich na de overwinning in de slag tegen de
Westsaksen in 625.
c. Njáls saga:
Óspakr bekeert zich na de ontsnapping van zijn vloot bij het eiland Man.
d. Hávarðar saga Ísfirðings:
De held bekeert zich nadat het hem gelukt is þorbjörn te doden.
e. Adam van Bremen:
si quando … anteponunt: wanneer krijgers van een bepaalde god hulp menen te krijgen in
de strijd, eren ze hem en de andere goden.
2. Economische omstandigheden:
a. Brief van bisschop Daniël van Winchester aan Bonifatius (723):
De Christenen wonen in vruchtbare streken, de heidenen in koude, onvruchtbare landen
wegens de onmacht van hun goden.
b. Bekeerde Germanen keerden terug naar hun heidense geloof wanneer misoogst of ziekten
hen getroffen hebben, zoals het verwijt bewijst dat de boeren Óláfr Tryggvason maken
i.v.m. de slechte weersomstandigheden.
3. Andere moeilijke omstandigheden:
a. Helgi inn magri richtte zich tijdens zeereizen tot Thor i.p.v. Christus.
b. Hrafnkell Freysgoði keerde zich van de oude goden af nadat zijn bezit verbrand was.
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2.3.4.3 (§ 620-3) De keuze voor de vorm van de religie
Katholieke cultushandelingen konden de doorslag geven om zich te bekeren; men sprak van de
nieuwe ‘zede’ (siðr) van het Christendom, niet van de geloofsinhoud:
a. Bisk. I:
Koðrán was geroerd door het klokkenspel, de wierooklucht en de prachtige priestergewaden.
b. Ld.:
Mensen waren gegrepen door Kjartans ascese toen deze alleen vis at tijdens de grote
vastentijd.
c. Anderzijds beklaagden de boeren zich over de verordeningen van Hákon de Goede, waardoor
ze meenden niet meer goed hun werk te kunnen doen:
1. verbod op het verrichten van heidense offers;
2. gebod tot het nemen van een rustdag op de zevende dag van de week;
3. gebod tot het houden van één vastendag in de week.
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2.3.4.4 (§§ 621 en 622) De keuze voor de hogere intellectuele cultuur op grond
van de machtsvraag
De prediking van de Christelijke leer en de wijze waarop dit gebeurde, was het middel dat het
vaakst tot bekering leidde:
a. De missionarissen probeerden de heidenen ervan te overtuigen dat hun voorstellingen van de
wereld niet juist waren i.t.t. de Christelijke voorstellingen. De superioriteit van het
Christendom werd gekoppeld aan een machtiger god en de intellectuele cultuur van de
mediterrane wereld.
b. De missionarissen vielen de heidense theogonie en scheppingsleer aan, die immers geen
persoonlijke schepper kenden en wier goden als mensen kinderen kregen. De Christelijke god
daarentegen was schepper door het woord en eeuwig en almachtig.
c. De missionarissen vielen eveneens de heidense eschatologie aan, die immers sprak van
ondergang en een ongewisse toekomst zonder zekerheid van verlossing. Christus daarentegen
zal naar de hel afdalen om daar de machten van de dood te overwinnen.
d. Conclusie:
De Germanen hadden behoefte aan een zegerijke, krachtige godenfiguur, geen lijdende en
zwakke Christus. In de Hēliand is Christus dan ook een heer met zijn strijdbare schare
apostelen. In hoc signo vinces was een leus die de Germanen gaarne volgden.
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2.3.4.5 (§ 623) De keuze voor zekerheid op grond van twijfel en angst voor de
hel
Tijdens de bekeringstijd begonnen velen te twijfelen aan de oude heidense opvattingen. ook de
angst voor een later verblijf in de hel voor ongelovigen en zondaren deden hen overgaan tot het
nieuwe geloof:
1. Kristn.:
Ormr Koðránsson liet zich in 981 weliswaar niet dopen door bisschop Friðrekr, maar gaf in 1000
toe het offer van het reine leven te willen brengen als Christus hiervoor zou zorgen.
2. Skaldenpoëzie:
Hallfrøðr Óttarson keert zich o.i.v. koning Óláfr Tryggvason onwillig tegen Odin omdat hij de hel
het meest vreest.
3. Conclusie:
De angst voor het werkelijke en snel naderende onheil van de Dag des Oordeels, i.t.t. het
onheil van de Ragnarök, dat volgens de vroegere overtuiging weliswaar zou komen, maar op
afstand bleef door de zekerheid van het geboeid zijn van het onderwereldmonster, bracht
velen aan het twijfelen.

De Oud-Germaanse religie - De verhouding tussen het heidendom en het Christendom

2.4 De gevolgen van de kerstening

De Oud-Germaanse religie - De verhouding tussen het heidendom en het Christendom - De gevolgen van de kerstening

2.4.1 (§ 624-1) Inleiding tot de gevolgen van de kerstening
a. De bekering beperkte zich voorlopig tot uiterlijke kenmerken. De heidense gevoelswereld bleef.
b. Desalniettemin verliep de bekering, zoals in IJsland, snel: de leidende klasse voorop, nog in de
eerste generatie, het volk volgde:
1. Men werd afgesloten van de heidense mythologie, bijv. m.b.t. kenningen die in de
skaldenpoëzie voorkomen (zie § 28). Dit versnelde het kersteningsproces.
2. De ondergang van de heidense siðr (de openbare cultus) bespoedigde eveneens de
bekering tot het Christendom.
3. Vergelijk Historiae Francorum (door Gregorius van Tours) II, 31:
Mitis depone colla, Sigamber; adora quod incendisti, incende quod adorasti.
‘Buig uw hoofd, Sigamber [‘afstammeling van het volk der Sigambri’, dus Merovinger]; eer
wat gij hebt verbrand, verbrand wat gij hebt geëerd.’
c. Hoewel men de uiterlijke vormen, zoals kerk en cultus, van het Christendom heeft aangenomen
en men werd afgesloten van de heidense voorstellingswereld, bleef het heidense levensgevoel
voortbestaan. De toestand van het Christendom vlak na de bekering bleef dus zwak, wat blijkt
uit de religieuze mengvormen (syncretisme).
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2.4.2.1 (§ 624-2) De toestand van het Christendom vlak na de bekering in
IJsland
a. In de eerste periode na de bekering werden er veel kerken gebouwd of bestaande heidense
tempels tot Christelijke kerken verbouwd:
1. Snorri goði in Helgafell liet een kerk bouwen.
2. þórhallr in Knappstaðir gebruikte het hout van de tempel voor een nieuwe kerk.
b. Twee redenen hebben bijgedragen tot de ijverige kerkbouwactiviteit:
1. Er bestond het idee dat er evenveel mensen in de hemel zouden komen als er plaats was in
een kerk.
2. De hoofdmannen behielden hun aanzien door nu eigenkerken (privé-kerken) te bouwen op
hun grondgebieden, zoals ze voordien hun eigen privé-tempel bezaten.
c. Het professionele niveau van de priesters was echter laag:
1. Eerst kwamen er priesters uit het buitenland.
2. Later waren de priesters IJslanders, die slecht opgeleid waren en slecht betaald werden,
zodat ze weinig invloed hadden.
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2.4.2.2 (§ 624-3) De toestand van het Christendom vlak na de bekering in
Engeland
a. In 692, vijf jaar na de bekering van de laatste stam, de Zuidsaksen, bestond de clerus uit slecht
opgeleide Engelsen.
b. Brief van Beda aan Ecgbert, de bisschop van York (734):
De mensen in Northumberland associëren de kerk alleen met kerkbelasting.
c. Eind 9e eeuw brachten de Vikingaanvallen zware schade toe aan de kerkelijke organisatie:
Koning Alfred moest zelf Latijnse werken vertalen bij gebrek aan bekwame geestelijken.
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2.4.3.1 (§ 624-4) Religieuze mengvormen van cultus en gedachtegoed tijdens de
overgangstijd
De bekeerlingen hadden nog maar weinig kennis van het Christendom en hielden daarnaast vast aan
heidense ideeën en gebruiken:
a. Veel feestgebruiken behielden hun heidense vorm, maar kregen een Christelijke inhoud,
reden waarom ze behouden konden blijven.
b. De grondslag van deze mengvormen is echter het bindende element van een onverzwakt
heidens levensgevoel.
c. Een voorbeeld is het uitbrengen van de minni-dronk tijdens de gildefeesten (zie § 332):
1. Eerst dronk men de minni op Odin of Thor tijdens de offercultus.
2. Later dronk men op Christus, Maria en Sint Michaël tijdens de mis.
3. Het onderliggende gemeenschapsgevoel dat door de gemeenschappelijke dronk tot stand
kwam, bleef echter hetzelfde.
4. In Noorwegen was men zelfs kerkelijk verplicht tijdens de Jultijd een drinkgelag te houden.
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2.4.3.2.1

(§ 625-1) De kracht van de verbondenheid met heidense verleden

a. Enenrzijds bleven de bekeerlingen op velerlei wijze verbonden met de oude heidense wereld.
De haat van het Christendom t.o.v. het heidendom kon bij velen niet de liefde voor het oude
heidense erfgoed geheel wegnemen, waardoor de mythologische overlevering bewaard kon
blijven.
b. Anderzijds begonnen de heidense overtuigingen tot het verleden te behoren en wees het
Christendom naar de toekomst. Men richtte zijn blik van de eigen omgeving naar Rome en
Jeruzalem, reden voor de Vikingtochten en de bedevaarten naar de voormalige antieke
wereld.
c. Er ontstonden religieuze mengvormen van geloof en cultus, maar het onderliggende heidense
levensgevoel bleef. Voorbeelden:
1. Bloedwraak:
Njála:
Ámundi herkreeg het licht in zijn ogen, wat hij beschouwde als een wonder van God, maar
ook als een teken van de wil van God, nl. dat hij zich moest wreken.
2. Polygamie werd afgekeurd, maar toch ruim gedoogd.
3. Het recht van de vader zijn kinderen als slaven te verkopen werd niet afgeschaft, alleen
door regels afgezwakt, nl. door:
i. vaststelling van een minimumleeftijd;
ii. de eis van toestemming door het kind.
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2.4.3.2.2 (§ 625-2) De gevolgen van de strijd tussen heidendom en
Christendom in de overgangstijd
a. Eerst bleef men vasthouden aan de oude siðr, de uiterlijke gewoonten en de cultusvormen.
Pas toen deze overwonnen werden in de elfde eeuw, brak de heidense geest omdat zijn
grondslag was weggenomen.
b. Juist door het wegvallen van deze grondslag en de tegenstelling tussen de heidense en de
Christelijke ethiek ontstond een zedenverwildering, een neergang van ethische normen, zoals
tijdens de Sturlungentijd in IJsland en de Merovingische periode in Frankrijk. Daarom liet een
nieuwe Christelijke beschaving zo lang op zich wachten.
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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
Aarhus
Abbi (of Abbio
Adam van Bremen
Alfred
Æþelberht
Æþelburga
Æþelstān
Afrika
Alamannen
Alarik
Ammianus Marcellinus
Ámundi

Angelsaksen
Angelsaksische
Anskar
Rimini
Arnobius van Sicca
Ásbjörn van Meðalhús

Nicomedia

Athanarik
Atharid
Atreban
Auðr hin djúpauðga
Augustinus
bisschop Avitus van Vienne
Balkan
Batwin

Aarhus = Århus (De.) (topogr., Aarhus Kommune, Midden-Jutland)
Abbi = Abbio (Germ.) (krijgsman)
Adam (3) van Bremen = Adam (3) Bremensis (Germ.) (auteur)
[Adam van Bremen, Adam Bremensis]
Ælfrēd = Ælfrǣd = nl. Alfred de Grote van Wessex (Germ.)
(koning)
[AElfred, AElfraed]
Æþelberht = nl. Edelbert van Kent (Germ.) (koning)
[Aethelberht, Ethelberht]
Æþelburh = Æðelburh = Æðilburh = Tata = Tate = nl. Edelburg van
Kent (Germ.) (koningin)
[Æthelburg, Æthelburga, Aethelburh,
Ethelburga]
Æþelstān (1) = on. Aðalsteinn = nl. Athelstan van Engeland
(Germ.) (koning)
[Æðelstān, Aethelstan, Ethelstan, Adalstein]
Afrika (continent), Afrikaans, Afrikaan
Alamanni = Alamannen (Germ.) (volk), Alamannisch [Alemannen,
Alemanni]
Alarik I = got. Alareiks = lat. Alaricus (Germ.) (koning)
Ammianus Marcellinus (L/R) (auteur)
Ámundi Höskuldsson: ‘hinn blindi’, ~; nl. Amund de blinde (Germ.)
(sagenfig.)
[Ámundi Hǫskuldsson, Amundi Hoskuldsson,
Ámundi hinn blindi, Ámundi inn blindi, Amundi hinn blindi, Amundi
inn blindi]
Angelsaksen (Germ.) (volk), Angelsaksisch
Angelsaksen (Germ.) (volk), Angelsaksisch
Anskar = Ansgar (Germ.) (missionaris)
Ariminum = mod. Rimini (It.) (topogr., tZOv Ravenna, EmiliaRomagna)
Arnobius van Sicca (Αρνοβιος εκ Σικκης) = Arnobios Afer (N-Afrika)
(kerkvader)
Ásbjörn (2) af Meðalhúsum (Germ.) (hist. fig.)
[Ásbjörn af Meðalhúsum, Ásbjǫrn af Meðalhúsum,
Asbjorn af Meðalhusum]
Astacus = gr. Astakos (Αστακος) = Olbia (Ολβια) = lat. Nicomedia =
gr. Nikomedeia (Νικομηδεια) = mod. İzmit (Turk.-Gr.) (topogr.,
tOv Istanboel aan de oostkust van de Zee van Marmara, Marmara
Bölgesi)
[Izmit]
Athanarik = lat. Athanaricus (Germ.) (koning)
Atharid (Germ.) (prins)
Atreban (Germ.) (Christen)
Auðr (2) hin djúpauðga (Germ.) (sagenfig.)
[Aud djupaudga]
Augustinus (2) van Canterbury (L/R) (bisschop)
Avitus van Vienne = Alcimus Ecdicius Avitus = Sint-Avitus (Frankr.)
(bisschop)
Balkan (Eur.) (streek, tZv de r. Sava en de r. Donau, ZO-Europa),
Balkanees
Batwin (Germ.-Got.) (martelaar)
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Beda
Beieren
Benjamin
Birka
Bolli þorleiksson
Bonifatius
Bowent
Bremen
Bregenz
Brittannië
Bernicië

Moesië (Noord
Bourgondiërs
Bourgondische
Constantinopel

Londen
Kent
Cappadocië

Chlodovech
Chlodwig
Clovis
Sigamber
Chrodichilde
Coifi
Keulen

Columba
Daniël van Winchester
Deventer
Deira

Beda Venerabilis (Eng.) (auteur)
Beieren = du. Bayern (Du.) (deelstaat), Beiers, Beier (Bajuvaar)
Benjamin (1) (Germ.) (Christ. graaf uit het Jade-gebied)
Birka (Zw.) (archeol. site, op Björkö, Adelsö, Ekerö kommun,
Stockholm)
Bolli þorleiksson (Germ.) (sagenfig.)
[Bolli Thorleiksson]
Bonifatius = Bonifacius = (geb. naam) Wynfrið (ASaks.)
(missionaris)
[Wynfrith]
Bowent = mod. Bowmont Water (Schotl.-Eng.) (rivier, van de
Cheviot Hills, c.a. Scottish Borders = Crìochan na h-Alba, naar r.
Glen bij Kirknewton, Northumberland, NO-Engeland)
Bremen (Du.) (topogr., Freie Hansestadt Bremen (Stadtstaat))
Brigantium = mod. Bregenz (Oost.) (topogr., aan de oostkust van
het Bodenmeer, Vorarlberg)
Brittannië, (Groot-) = Britain, (Great) (Eur.) (land); Brits, Brit
(Brittannisch, Brittanniër (Kelt.))
Bryneich = Brynaich = Berneich = Birneich (alle kelt.) = oe.
Beornice = Bernice = lat. Bernicia = nl. Bernicië (Schotl.-Eng.)
(Brittannisch koninkrijk, later Angelsaksisch koninkrijk, Scottish
Borders en NW-Engeland)
Bulgarije, NoordBurgundi = Burgundiones = gr. Βουργουντες = on. Burgundar = oe.
Burgendas = nl. Bourgondiërs = Bourgonden (Germ.) (volk),
Bourgondisch
Burgundi = Burgundiones = gr. Βουργουντες = on. Burgundar = oe.
Burgendas = nl. Bourgondiërs = Bourgonden (Germ.) (volk),
Bourgondisch
Byzantium = Constantinopel = gr. Byzantion = Konstantinoupolis
(Βυζαντιον = Κωνσταντινουπολις) = nl. Istanboel = turk. İstanbul
(Gr.-Byz.-Turk.) (topogr./rijk, Marmara Bölgesi), Byzantijns,
Byzantijn
[Istanbul]
Caer (4) Ludd (britt.) = britt. Caer (4) Lundein = britt. Lundein =
lat. Londinium = mod. London = nl. Londen (Eng.) (topogr., City of
London, Groot-Londen)
[Caer Ludd, Caer Lundein]
Cantia (lat.) = Canticum = Cantium = oe. Cent = eng. Kent (Eng.)
(county, ZO-Engeland), Kents, Kentenaar (Cantwara (pl.))
Cappadocië = gr. Kappadokia (Καππαδοκια) = lat. Cappadocia =
turk. Kapadokya = arm. Gamirq = Kapadovkia = operz. Katpatuka
(Turk.-Gr.) (streek, in Centraal-Turkije tussen het Tuz Gölü en
Malatya), Cappadocisch, Cappadociër
[Kappadocië, Kappadokië, Gamirk’, Capadocia]
Chlodwig = Clovis = Chlodovech (Germ.) (koning)
Chlodwig = Clovis = Chlodovech (Germ.) (koning)
Chlodwig = Clovis = Chlodovech (Germ.) (koning)
Chlodwig: ‘Sigamber’ (Germ.) (koning)
Chrodichilde (e.var.; Clothilde e.var. niet authentiek) (Germ.)
(koningin)
Coifi (Germ.) (priester)
Colonia (01) Agrippina = Colonia (09) Claudia Ara Agrippinensis =
mod. Keulen = d. Köln (Du.) (topogr., tZv Düsseldorf en tNv Bonn,
kreisfreie Stadt, Noordrijn-Westfalen)
[Colonia Agrippina,
Colonia Claudia Ara Agrippinensis]
Columba = Columcille (e.var.) van Iona (Ierl.) (heilige)
Daniël van Winchester = Danihel = Daniel (Eng.) (bisschop)
Dauentre (840) = Devendre (11e eeuw) = mod. Deventer (Ne.)
(topogr., tNOv Apeldoorn, Overijssel)
Deifr (kelt.) = lat. Deira = oe. Derenrice (?) = Dēre = Dēra (Eng.)
(Brittannisch gebied, later Angelsaksisch koninkrijk, in Yorkshire
en de Humber)
[Dere, Dera, Deywr, Dewyr, Deifir]
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koninkrijken in Engeland
Deense
Denemarken
Denen
Vandaalse
Vandalen
Dithmarschen
Dnjepr
Thor
Donau
Dorestad
Dorestad

Duitse
Rochester

Canterbury
Alubert
Oostangelse

Essex [voorafgegaan door een spatie]

Oostsaksen

York
Ecgbert, de bisschop van York
Edwin
Egill Skallagrímsson
Erik Bloedbijl
Eiríkr inn sigrsæli

Dena lagu (oe) = de. Danelag = eng. Danelaw (Eng.) (Deense
kolonie in noordelijk en oostelijk Engeland)
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Denemarken = Danmark (Eur.) (land), Deens, Deen
Denemarken: Oost-Denen: oe. Heardingas = on. Haddingjar = lat.
Hasdingi = gr. Hastiggoi (Άστιγγοι) = nl. Vandalen (Germ.) (volk)
Denemarken: Oost-Denen: oe. Heardingas = on. Haddingjar = lat.
Hasdingi = gr. Hastiggoi (Άστιγγοι) = nl. Vandalen (Germ.) (volk)
Dithmarschen (Du.) (Kreis, Sleeswijk-Holstein)
Dnjepr = on. Danpar = gr. Borysthenes (Βορυσθενης) = Danapris
(Δαναπρις) = lat. Danaper = russ. Dnepr = wit-russ. Dnyapro = ukr.
Dnipro (Eur.) (rivier, Rusl., Wit-Rusl. en Oekraïne)
Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)
[Thorr]
Donau (Eur.) (rivier)
Dorestate (num. 7e -8e eeuw) = Duristate (8e eeuw) = Dorestad
(777) = Dorestadum (9 e eeuw) = Dorsteti (948) (Ne.) (vrm. kasteel
bij het latere Wijk)
Dorsteti = UUik (948) = Wycke bi Duersteden (1319) = Duyrstede =
Wijck (1322) = Wijck tot Duerstede (1504) = Wyk te Duurstede
(1725) = Dorestad = mod. Wijk bij Duurstede (Ne.) (topogr., tZWv
Amerongen, Utrecht)
Duitsland = Deutschland (Eur.) (land), Duits, Duitser
Durobrivae Cantiacorum = (IPAA ) Durobrovis = (Peut.) Roibis =
Civitas (11) Hrofibrevi (604) = (Beda) Civitas (12) Dorubrevis =
(Beda) Hrof = (Beda) Hrofæscæstræ = (oorkonde van Offa)
Hrofescester (788) = Dorobrevi (844) = Rovescester (1086) = lat.
(kerkelijke benaming) Roffa = mod. Rochester (1) (Eng.) (topogr.,
tWv Londen en tNv Maidstone, Kent, ZO-Engeland), Roffensis (lat.
adjectief)
[civitate Dorubrevi, Civitas Dorubrevis,
civitate Hrofibrevi, ciuitate Hrofibreui, civitate Hrofibrevi, Civitas
Hrofibrevi, Hrofaescaestrae]
Durovernum Cantiacorum = mod. Canterbury (Eng.) (topogr., tNWv
Dover, Kent, ZO-Engeland)
Ealubeorht = Aluberht = Alubert (Germ.) (missionaris = ? bisschop)
Ēast Engla rīce = lat. Regnum Orientalium Anglorum = nl.
Oostangelen = Oost-Anglië = eng. kingdom of East Anglia (Eng.)
(Angelsaksisch koninkrijk, in O-Engeland), Oostangelen (Germ.)
(volk)
[East Engla rice]
Ēast Seaxna rīce = lat. Regnum Orientalium Saxonum = nl.
Oostsaksen = eng. kingdom of Essex (Eng.) (vrm. Angelsaksisch
koninkrijk, in Essex en Hertfordshire), Oostsaksen (Germ.) (volk)
[East Seaxna rice]
Ēast Seaxna rīce = lat. Regnum Orientalium Saxonum = nl.
Oostsaksen = eng. kingdom of Essex (Eng.) (vrm. Angelsaksisch
koninkrijk, in Essex en Hertfordshire), Oostsaksen (Germ.) (volk)
[East Seaxna rice]
Eboracum = mod. York (Eng.) (topogr., tNOv Leeds, North
Yorkshire, Yorkshire en de Humber)
Ecgbert van York (Eng.) (bisschop, zoon van Eata) [
Egbert,
Egberht, Ecgberht]
Edwin = Eadwine = Aeduinus van Northumbrië (Germ.) (koning)
Egill (2) Skallagrímsson (Germ.) (sagenfig.) [Egill Skallagrímsson,
Egill Skallagrimsson]
Eiríkr (2) Haraldsson: ‘blóðøx’, ~; nl. Erik (2) Bloedbijl (Germ.)
(koning)
[Eiríkr Haraldsson, Eirikr Haraldsson, Eiríkr blóðøx,
Eirikr blodox, Erik Bloedbijl]
Eiríkr (4) Bjarnarson: ‘hinn Sigrsæli’, ~; nl. Erik de Zegevierende
(Germ.) (koning)
[Eiríkr Bjarnarson, Eirikr Bjarnarson,

De Oud-Germaanse religie

Eiríkrs

graaf Emmigo
Engeland
Engelsen
West-Europa
Eusebius
blonde Ewald
donkere Ewald
Eyvindr kinnrifa
Eyvindr skáldaspillir
Faeröer
Fáfnir
priester Folkard
Franken
Frankische
Sigamber
Sigambri
Zuid-Frankrijk
bisschop Friðrekr
Fries
Friezen
Fritigern
Garich
Gautische
Östergötland
Västergötland
Geiserik
Germaanse
Germanen
dan die uit Zuid

Gerwald
Gísli Súrsson

Eiríkr hinn Sigrsæli, Eirikr hinn Sigrsaeli, Eiríkr inn Sigrsæli, Eirikr
inn Sigrsaeli, Erik Segersäll, Erik VI]
Eiríkr (4) Bjarnarson: ‘hinn Sigrsæli’, ~; nl. Erik de Zegevierende
(Germ.) (koning)
[Eiríkr Bjarnarson, Eirikr Bjarnarson,
Eiríkr hinn Sigrsæli, Eirikr hinn Sigrsaeli, Eiríkr inn Sigrsæli, Eirikr
inn Sigrsaeli, Erik Segersäll, Erik VI]
Emmigo = Emming (Germ.) (graaf)
Engeland = eng. England (Eur.-Eng.) (vrm. koninkrijk en rijksdeel),
Engels, Engelsman
Engeland = eng. England (Eur.-Eng.) (vrm. koninkrijk en rijksdeel),
Engels, Engelsman
Europa (2), WestEusebius van Nicomedia = lat. Eusebius Nicomediae = gr. Eusebios
ho Nikomedeias (Ευσεβιος ό Νικομηδειας) (Syr.) (bisschop)
Ewald (1) de blonde (Eng.) (missionaris)
[Hewald]
Ewald (2) de donkere (Eng.) (missionaris)
[Hewald]
Eyvindr (2) kinnrifa; nl. Eyvind Scheurwang (Germ.) (sagenfig.)
[Eyvindr kinnrifa]
Eyvindr (3) Finnsson: ‘skáldaspillir’, ~; nl. Eyvind Dichtersbederver
(Germ.) (skald)
[Eyvindr Finnsson, Eyvindr skáldaspillir,
Eyvindr skaldaspillir]
Faeröer (nl.) = faer. Føroyar = de. Færøerne (Eur.) (autonoom
land binnen het Kon. Denemarken), Faerøerder, Faerøers
Fáfnir Hreiðmarsson (Germ.) (dwerg, slang) [Fafnir Hreidmarsson]
Folkard = Folcard = Folchard (Germ.) (priester)
Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank
Franken = lat. Franci (Germ.) (volk), Frankisch, Frank
Franken: Salische Franken: Sigambren = Sugambren = lat. Sigambri
= Sugambri = Sicambri = Sygambri = gr. Sougambroi (Σουγαμβροι)
(Germ.) (volk)
Franken: Salische Franken: Sigambren = Sugambren = lat. Sigambri
= Sugambri = Sicambri = Sygambri = gr. Sougambroi (Σουγαμβροι)
(Germ.) (volk)
Frankrijk, ZuidFriðrekr (Germ.) (bisschop)
[Fridrekr biskup]
Friesland = fr. Fryslân (Ne.) (1. prov., 2. hist. gebied van Schelde
tot Wezer), Fries (adj.)
Friesland: Friezen (alg.) (Germ.) (volk)
Fritigern(us) = Fridigernus (Jordanes) (Germ.) (koning)
Garich (Germ.) (Christen)
Gautland = Götland = mod. Götaland (Zw.) (landsdeel), Gautisch
(Geatisch), Gaut (Geat)
Gautland: Östergötland (Zw.) (landskap ≈ mod. län)
Gautland: Västergötland (Zw.) (landskap)
Geiserik = Genserik = lat. Gaisericus = vand. *Gaisarīks (Germ.)
(koning)
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië (Eur.) (Germaanstalig NW-Europa, tNv r. Donau, tWv r.
Wisla, tOv Rijngebied), Germaans (= Oud-Germaans, GemeenGermaans), Germaan
Germanië, Zuid- (Eur.) (gebied der Germanen zuidwaarts vanaf
Denemarken (voor de volksverh.) plus Engeland, dus incl.
westelijke en oostelijke Germanen), Zuid-Germaans, ZuidGermaan
Gerval = Gerwal = Gerwald (Germ.) (Christen uit Bremen)
Gísli Súrsson (Germ.) (sagenfig.)
[Gisli Sursson]
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Gissur hvíti Teitsson
Gormr de Oude

Goten
Gotische
Oost-Goten
West-Goten
West-Gotische
Kleingoten
Kleingotische
Goteskalk
Gregorius de Grote
Gregorius I
Gregorius van Tours
Griekenland
Grieks
Gundewech
Guttorm, een Viking
Had;
Hákon inn Aðalsteinsfostri

Hákon de Goede
Hákon Haraldsson
Hákon voortaan de Goede
blótjarl Hákon
jarl Hákon

Hallfrøðr Óttarsson

Gissur Teitsson: ‘hvíti’, ~; Gissur de Witte (Germ.) (goði en
missionaris)
[Gissur hvíti, Gissur hviti]
Gormr Hörða-Knútsson: ‘hinn gamli’, ~; Gorm de Oude (Germ.)
(koning)
[Gormr Hǫrða-Knútsson, Gormr Horda-Knutsson,
Gormr Knútsson, Gormr Knutsson, Gormr hinn gamli, Gormr inn
gamli]
Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk),
Gotisch, Goot
Goten = lat. Gothi = gr. Γοτθοι = got. Gutþiuda (Germ.) (volk),
Gotisch, Goot
Goten, Oost- = Ostrogoten = Ostrogothi = Greuthungi (Germ.)
(volk)
Goten, West- = Visigoten = lat. Visigothi = Vesi (e.var.) = Thervingi
(e.var.) (Germ.) (volk)
Goten, West- = Visigoten = lat. Visigothi = Vesi (e.var.) = Thervingi
(e.var.) (Germ.) (volk)
Goten, West- = Visigoten: Kleingoten (Wulfila’s Goten) (Germ.)
(volk)
Goten, West- = Visigoten: Kleingoten (Wulfila’s Goten) (Germ.)
(volk)
Goteskalk (Germ.) (Christen)
Gregorius (1) I de Grote (Chr.) (paus)
[Gregorius I, Gregorius de Grote]
Gregorius (1) I de Grote (Chr.) (paus)
[Gregorius I, Gregorius de Grote]
Gregorius (3) van Tours = Georgius Florentius Gregorius (GalloRom.) (bisschop en auteur)
[Gregorius van Tours]
Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
Gundewech (Germ.) (koning)
Guthrum = Guðrum = Guttorm = Æþelstān (2) (Germ.) (koning)
[Aethelstan, Athelstan, Ethelstan]
Had (Germ.) (Christen)
Hákon (1) Haraldsson: ‘Aðalsteinsfostri’, ~; nl. Hakon de
pleegzoon van (koning) Aðalstein (Germ.) (koning)
[Hákon Haraldsson, Hákon Haraldzson, Hakon Haraldsson,
Hákon Aðalsteinsfostri, Hakon Adalsteinsfostri]
Hákon (1) Haraldsson: ‘góði’, ~; nl. Hakon de Goede (Germ.)
(koning)
[Hákon Haraldsson, Hákon Haraldzson,
Hakon Haraldsson, Hákon góði, Hakon godi]
Hákon (1) Haraldsson: ‘góði’, ~; nl. Hakon de Goede (Germ.)
(koning)
[Hákon Haraldsson, Hákon Haraldzson,
Hakon Haraldsson, Hákon góði, Hakon godi]
Hákon (1) Haraldsson: ‘góði’, ~; nl. Hakon de Goede (Germ.)
(koning)
[Hákon Haraldsson, Hákon Haraldzson,
Hakon Haraldsson, Hákon góði, Hakon godi]
Hákon (2) Sigurðarson: ‘Blótjarl’, ~; nl. Hakon Offergraaf (Germ.)
(jarl)
[Hákon Sigurðarson, Hakon Sigurdarson, Hákon Blótjarl,
Hakon Blotjarl]
Hákon (2) Sigurðarson: ‘Hlaðajarl’, ~; nl. Hakon graaf van Lade
(Germ.) (jarl)
[Hákon Sigurðarson, Hakon Sigurdarson,
Hákon Sigurðsson, Hakon Sigurdsson Hákon Hlaðajarl, Hakon
Hladajarl, Hákon jarl, Hakon jarl]
Hallfrøðr Óttarsson: ‘vandræðaskald’, ~; nl. Hallfrodr de Lastige
Skald (Germ.) (skald)
[Hallfrodr Ottarsson, Hallfreðr Óttarsson,
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Hálogaland
Hamburg
Harald van Denemarken
Haraldr Gormsson
Hárekr I
Horik
Hárekr II
Heinrich I
Helgafell
Helgi bjóla
Helgi inn magri
Herulen
Hjalti Skeggjason
Shetland-eilanden
Hrafnkell Freysgoði
Hunnen
Ierland
Ierse
IJsland
Illyrië
Italië
Jadeboezem
Jeruzalem

Christus
Zoon,
Zoon blijft
Vader-Zoon

Hallfredr Ottarsson, Hallfrøðr vandræðaskald, Hallfrodr
vandraedaskald, Hallfreðr vandræðaskald, Hallfredr
vandraedaskald]
Hálogaland = no. Hålogaland (No.) (hist. streek in de huidige
fylker Nordland en Troms)
[Halogaland]
Hamburg (Du.) (topogr., Freie und Hansestadt Hamburg
(Stadtstaat))
Haraldr (2) Gormsson: ‘blátönn’, ~; nl. Harald Blauwtand (Germ.)
(koning)
[Haraldr Gormsson, Haraldr blátǫnn, Haraldr blatonn]
Haraldr (2) Gormsson: ‘blátönn’, ~; nl. Harald Blauwtand (Germ.)
(koning)
[Haraldr Gormsson, Haraldr blátǫnn, Haraldr blatonn]
Hárekr (2) I Guðröðarson = Horik I (Germ.) (koning)
[Hárekr Guðröðarson, Hárekr Guðrǫðarson, Harekr Gudrodarson]
Hárekr (2) I Guðröðarson = Horik I (Germ.) (koning)
[Hárekr Guðröðarson, Hárekr Guðrǫðarson, Harekr Gudrodarson]
Hárekr (3) II = Horik II = Erik (1) Barn (Germ.) (koning)
[Hárekr II, Harekr II, Erik Barn]
Heinrich I: ‘der Vogelsteller’, ~: nl. Hendrik de Vogelaar (Germ.)
(koning)
[Heinrich der Vogelsteller]
Helgafell (IJsl.) (berg, tZv Stykkishólmur op het schiereiland
þórsnes, Vesturland)
Helgi (2) Ketilsson: ‘Bjóla’, ~; = nl. Helgi van Bjóla (Germ.)
(sagenfig.)
[Helgi Ketilsson, Helgi Bjola]
Helgi (6) Eyvindarson: ‘Inn magri’, ~; = nl. Helgi de Magere
(Germ.) (sagenfig.)
[Helgi Eyvindarson, Helgi inn Magri]
Herules = Heruli = Eruli = Hirri (Plinius Maior) = nl. Herulen
(Germ.) (volk), Herulisch
Hjalti (1) Skeggjason (Germ.) (missionaris)
[Hjalti Skeggjason]
Hjaltland (on.) = sch. gael. Sealtainn = eng. Shetland = Shetland
Islands = voorh. eng. Zetland = voorh. nl. Hitland (Schotl.) (c.a.
Shetlandeilanden)
Hrafnkell Hallfreðarson: ‘Freysgoði’, ~; nl. Hrafnkell de priester
van Freyr (Germ.) (priester)
[Hrafnkell Hallfredarson Freysgodi,
Hrafnkell Freysgoði, Hrafnkell Freysgodi]
Hunnen (Centraal Azië) (confederatie van etnisch verschillende
stammen en bendes), Huns, Hun
Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land), Iers,
Ier
[Eriu]
Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land), Iers,
Ier
[Eriu]
IJsland = Ísland (Eur.-IJsl.) (land), IJslands, IJslander
Illyrië = gr. Ιλλυρια = Ιλλυρις = lat Illyria (Eur.)
(streek/koninkrijk), Illyrisch, Illyriër
Italië = Italia (Eur.-It.) (land), Italiaans, Italiaan
Jadeboezem = d. Jadebusen (Du.) (zeeinham bij Wilhelmshaven,
Nedersaksen)
Jeruzalem = hebr. Yərûšālayim = arab. Ûršalîm-Al Quds = akk. URU
KUR
U-Ru-Sa-limki = gr. Hierousalem (Ίερουσαλημ) = gr./lat.
Hierosolyma (Ίεροσολυμα) = lat. Ierusalem = (Amarna) Urušalim =
nl./lat. Salem = gr. (Sept.) Σαλημ = gr. (Fl.Jos.) Solyma (Σολυμα)
= hebr. Šālēm = arab. Sālim = on. Jorsalir (gen. Jorsala) (Isr.)
(topogr./archeol. site)
[Yerushalayim, Urshalim, Urushalim,
Shalem, Salim]
Jezus: ‘Christus’ (Χριστος) = ‘Messias’ (Μεσσιας = hebr. Māšîaḥ), ~
(Chr.-Isr.) (profeet)
[Christos, Masiah, Mashiah, Mashiah]
Jezus: ‘Zoon’ (2) = ‘God de Zoon’ (Chr.-Isr.) (profeet)
Jezus: ‘Zoon’ (2) = ‘God de Zoon’ (Chr.-Isr.) (profeet)
Jezus: ‘Zoon’ (2) = ‘God de Zoon’ (Chr.-Isr.) (profeet)
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Jonas van Bobbio
Jordanes
Jutland
Karel de Grote
Karel Martel
Ketill flatnefr
Ketill inn fíflski

Kiev
Kirkjubœr
Kjartan Óláfsson
Kjartans
Klakk-Haraldr
Knappstaðir
Knut de Grote

Koðrán [+ spatie]
Kolskeggr Hámundarson
Bodensee
Langobarden
Latijnse
Lauwers
Leovigild
Leri;
Liafwin
Lindsey
Lippe
Liudger
Lodewijk de Vrome
Lodewijk IV

Jonas (1) van Bobbio = Jonas Bobiensis (It.) (auteur)
Jordanes = Jordanis = Iordanes (1) = Jornandes (Got.-Germ.)
(auteur)
Jutland = de. Jylland = d. Jütland = lat. Iutum (Eur.) (streek,
Deens-Duits schiereiland tNv de r. Elbe)
Karel (1) de Grote = d. Karl der Große = frans Charlemagne = lat.
Carolus Magnus (Germ.) (koning, keizer)
[Karel de Grote]
Karel (2) Martel = Charles Martel (Germ.) (hofmeier) [Karel Martel]
Ketill (1) Björnsson: ‘Flatnefr’, ~; = nl. Ketill Platneus (Germ.)
(koning)
[Ketill Björnsson, Ketill flatnefr]
Ketill (2) Jórunnarson: ‘hinn fíflski’, ~; nl. Ketill de Dwaas (Germ.)
(sagenfig.)
[Ketill Jórunnarson, Ketill Jorunnarson, Ketill
Jórunsson, Ketill Jorunsson, Ketill hinn fíflski, Ketill hinn fiflski,
Ketill inn fíflski, Ketill inn fiflski]
Kiev = Kiëv = oekr. Kyiv (Oekr.) (topogr., aan de r. Dnjepr, in de
oblast Kiev)
Kirkjubœr = Kirkjubær á Síðu = mod. Kirkjubæjarklaustur =
Klaustur (IJsl.) (topogr., tussen Vík í Mýrdal en Kálfafell,
Suðurland)
[KIrkjubaer a Sidu, Kirkjubaejarklaustur]
Kjartan Óláfsson (Ld.) (Germ.) (sagenfig.)
[Kjartan Olafsson]
Kjartan Óláfsson (Ld.) (Germ.) (sagenfig.)
[Kjartan Olafsson]
Klakk-Haraldr (Hálfdanarson ?) = nl. Harald Klakk = Harald Smet
(Germ.) (koning)
Knappstaðir í Fljótum (IJsl.) (topogr., aan de oostzijde van het
Stífluvatn tZWv Siglufjörður, Norðurland vestra)
[Knappstadir]
Knut (1) II Svensson: nl. ‘de Grote’, ~; de. ‘Knud den Store’; no.
‘den Mektige’, ~; eng. ‘Canute the Great’ (De.) (koning)
[Knut II Svensson, Knut II, Knut de Grote, Knut Svensson den Store,
Knut den Mektige, Knud II, Knud 2., Knud Svendsøn den Store,
Knoet de Grote, Kanoet de Grote, Knoet II, Kanoet II]
Koðrán Eilífsson (Germ.) (sagenfig.)
[Kodran Eilifsson]
Kolskeggr Hámundarson (Germ.) (sagenfig.)
[Kolskeggr Hamundarson]
Lacus Brigantinus = Lacus Constantinus = Lacus Venetus = (ME)
Lacus Bodamicus = mod. Bodensee = nl. Bodenmeer (Du.-Zwits.Oost., condominium) (meer)
Langobardi = Langobarden = Longobarden = Lombarden (Germ.)
(volk), Langobardisch
Latium = mod. Lazio (It.) (regio), Latinus (Latijn(s), Latijn)
Lauuichi (786) = Laueke (1040) = lat. Lavica = Laubachus =
Laubacus = mod. Lauwers (Ne.) (rivier, op de grens tussen
Friesland en Groningen, vanaf Surhuisterveen tot Lauwersmeer)
Leovigild = Liuvigild = Leuvigild = Leogild = Löwenheld (Germ.)
(koning)
Leri = Lerigau = lat. Pagus Leriga (Du.) (ME gouw, rond
Wildeshausen tussen de r. Hunte en voorbij de r. Soeste,
Nedersaksen)
Liafwin = lat. Lebuïnus (Eng.) (missionaris)
[Lebuinus]
Lindesege = Lindisware = Linnuis = Lindissi (e.var.) = eng. Lindsey
(Eng.) (Angelsaksisch koninkrijk in LIncolnshire, O-Midlands)
Lippe = lat Lupia = Lippa (Du.) (rivier, Noordrijn-Westfalen)
Liudger = Lüdger = lat. Ludgerus (Ne.-Friesl.) (missionaris)
Lodewijk (1) I de Vrome = frans Louis (1) le Pieux = d. Ludwig (1)
der Fromme (Germ.) (koning-keizer)
[Lodewijk de Vrome,
Lodewijk I, Louis le Pieux, Ludwig der Fromme]
Lodewijk (2) IV van Overzee = frans Louis (2) IV d’Outremer = d.
Ludwig (2) IV der Überseeische (Frankr.) (koning)
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eiland Man
Maria
Meðalhús
Mellitus
Mercië

Sint Michaël
mediterrane

Moesië
Mainz
Nestor
Nicaea
Niðaros

Trondheim

Hlaðir
Njáll
Noord-Albingië
Noorse
Noorwegen
Noren
Normandië
Northumbrië

Northumberland
Odinkar
Odoaker
Óláfr Haraldsson

[Lodewijk IV van Overzee, Louis IV d’Outremer,
Ludwig IV der Überseeische]
Mana = Ellan Vannin = eng. Isle of Man (Eur.) (eiland, Kelt., Brits
Kroonbezit), Manandán (god)
Maria = gr. Μαρια = Μαριαμ (Chr.-Isr.) (bijb. fig.)
Meðalhús = Meðalhúsar = mod. Melhus (No.) (topogr., tZv
Trondheim, Melhus kommune, Trøndelag)
[Medalhus]
Mellitus (Eng.) (bisschop van Londen en aartsbisschop van
Canterbury)
Merce (merc.) = ows. Mierce = Myrce = oe. Miercna rīce =
Merceland = lat. Merciorum regnum = ne. Mercia = nl. Mercië
(Eng.) (vrm. Angelsaksisch koninkrijk, Midlands en zuidelijker)
[Miercna rice]
Michaël = hebr. Mîkāʼel = gr. Μιχαηλ = lat. Michahel (NW-Sem.-Isr.)
(aartsengel)
[Michael]
Middellandse Zee e.o. = eg. Wꜣḏ-wr = hebr. haYâm (2) haGādôl =
akk. Tâmtu elītu = mperz. Daryā-ye Šām = gr. he Thalassa (ή
θαλασσα) = lat. Mare Magnum = Mare Internum = Mare Nostrum
(Eur.-Afr. -Azië) (zee), mediterraan [haYam haGadol, Tamtu elitu]
Moesië = lat. Moesia (L/R) (Rom. prov., ca huidige Servië en NBulgarije)
Moguntiacum = mod. Mainz (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, tZWv
Frankfurt am Main, Rijnland-Palts)
Nestor (2) van het Kiëvse Holenklooster (Slav.) (auteur)
Nicaea (1) = gr. Nikaia (1) (Νικαια (1)) = mod. İznik (Gr.-Turk.)
(topogr., tNOv Bursa (stad) aan de oostoever van het İznik-meer,
Marmara)
[Nicea, Iznik]
Niðaróss (on.) = Nidaros = (na 1152) lat. Trundum (adj.
Trundensis) = (na 1300) Trondheim (< þróndheimr) = ijsl.
þrándheimr = (na 1500) de. Trondhjem (No.) (topogr., Trondheim
kommune, Trøndelag)
Niðaróss (on.) = Nidaros = (na 1152) lat. Trundum (adj.
Trundensis) = (na 1300) Trondheim (< þróndheimr) = ijsl.
þrándheimr = (na 1500) de. Trondhjem (No.) (topogr., Trondheim
kommune, Trøndelag)
Niðaróss: Hlaðir (on.) = mod. Lade (No.) (wijk) (topogr.,
Trondheim kommune, Trøndelag)
[Hladir]
Njáll þorgeirsson = Njáll á Bergþórshvoli (Germ.) (sagenfig.)
[Njall Thorgeirsson, Njall a Bergthorshvoli]
Noord-Albingië = mod. Holstein (Saksen) (streek)
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Noorwegen = Norge = Noreg (No.-Eur.) (land), Noors, Noor
Normandië = frans Normandie (Frankr.) (regio en hist. streek,
omvattend de dép. Manche, Calvados, Orne, Eure en SeineMaritime), Normandisch, Normandiër
Norþanhymbra rīce (oe.) = lat. Regnum Northanhymbrorum = eng.
Northumbria = nl. Northumbrië (Eng.) (vrm. Angelsaksisch
koninkrijk, tussen Edinburg en Sheffield - zeearm Humber)
[Northanhymbra rice]
Northumberland (Eng.) (county, NO-Engeland)
Odinkar Hvide den Ældre (De.) (bisschop)
[Odinkar den Aeldre]
Odoaker = lat. Flavius (02) Odoacer = Flavius (02) Odovacar
(Germ.) (koning) [Odoacar, Odovakar, Flavius Odoacer, Flavius
Odovacar]
Óláfr (2) Haraldsson (1): ‘hinn heilgi ~; nl. Olaf de Heilige (Germ.)
(koning)
[Óláfr Haraldsson, Olafr Haraldsson,
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Óláfr inn hvíti
Óláfr skötkonungr

Óláfr Tryggvason
Önundr
Orcaden
Ørlygr Hrappsson
Ormr Koðránsson
Óspakr
Oswald
Oswin
Otto I [+ spatie]
Otto II
Winchester

Ocker
Paderborn
Paulinus
Pippijn II
Perun
Zuid-Polen
Poppo
Radagais
Rædwald
Ramsundsberg
Rauðr hinn rammi
Redbad
Rekkared
Rimbert
Kjalarnes
Ribe
Richolf
gebied van de Rijn

Olaf II van Noorwegen, Olaf II Haraldsson, hinn heilagi Óláfr, hinn
heilagi Olafr]
Óláfr (3) Ingjaldsson (1): ‘hinn hvíti’, ~; nl. Olaf de Witte (Germ.)
(koning)
[Óláfr Ingjaldsson, Olafr Ingjaldsson, Óláfr hinn hvíti,
Olafr inn hviti]
Óláfr (6) Eiríksson: ‘skötkonungr’, ~ (Germ.) (koning)
[Óláfr Eiríksson, Olafr Eiriksson, Óláfr skötkonungr,
Óláfr skǫtkonungr, Olafr skotkonungr, Olaf II van Zweden]
Óláfr (8) Tryggvason (Germ.) (koning)
[Óláfr Tryggvason,
Olafr Tryggvason, Olaf I van Noorwegen]
Önundr = Anund Gårdske (Germ.) (koning)
[Onundr, Ǫnundr,
Anund Garske]
Orkas (Ορκας, Pytheas, ca. 325 v.Chr.) = on. Orkneyjar = sch.
gael. Arcaibh = eng. Orkney = Orkney Islands = nl. Orkaden
(Schotl.) (c.a. Orkneyeilanden)
[Orcaden, Orkneys]
Ørlygr Hrappsson (Germ.) (sagenfig.)
[Orlygr Hrappsson]
Ormr Koðránsson (Germ.) (sagenfig.)
[Ormr Kodransson]
Óspakr (Germ.) (sagenfig. uit Njála)
[Ospakr]
Oswald = Osuualde = Ospald (Germ.) (koning)
Oswin = Oswine = Osuine (Germ.) (koning)
Otto (1) I (Germ.) (keizer)
[Otto I]
Otto (2) II (Germ.) (keizer)
[Otto II]
Ouenta (Ουεντα) (Ptol. 2,3; anno 150) = Venta (IPPA) Uintancaestir (Beda; 730) = Wintanceaster (ASC; 744) = mod.
Winchester (Eng.) (topogr., tNOv Southampton, Hampshire, ZOEngeland)
Ovacra (747) = Ovakara (1128) = mod. Oker (Du.) (rivier, (omg.
Braunschweig), van het Harz-gebergte (bij Altenau) naar de r.
Aller (bij Müden), Nedersaksen)
[Ocker]
Patris brunna (777) = mod. Paderborn (Du.) (topogr., tNOv
Dortmund, kr. Paderborn, Noordrijn-Westfalen)
Paulinus van York (L/R) (bisschop)
Pepijn II van Herstal = Pippijn II van Herstal = frans Pépin II de
Herstal = d. Pippin II von Herstal = lat. Pippinus II Herstallensis
(Germ.) (hofmeier)
Perkūnas* (balt.) = IE *Perkwunos = lit. Perkūnas = lets Pērkōns =
oprs. Perkūns = yotv. Parkuns = oslav. Perūn (Balt.) (god)
[Perkunas, Perkwunos, Perkons, Perkuns, Perun]
Polen, ZuidPoppo (Germ.) (bisschop van Sleeswijk, gest. 1029)
[Poppa]
Radagais = Radagaisus = Radagast = Radegast (Germ.) (koning)
Rædwald (Germ.) (koning)
[Redwald, Raedwald]
Ramsundsberg (Zw.) (berg, bij Sundbyholm tNOv Eskilstuna,
Kafjärden, Södermanland)
Rauðr (2) hinn rammi (Germ.) (sagenfig.)
[Rauðr hinn rammi,
Raudr hinn rammi]
Redbad = Radbod = Radboud (Germ.) (koning)
Rekkared I = Reccared I = Richaredus I = lat. Flavius (03)
Reccaredus Rex (Germ.) (koning)
[Flavius Reccaredus Rex]
Rembert van Torhout = Sint-Rembertus (Germ.) (bisschop)
[Rimbert, Rembrecht, Reimbrecht]
Reykjavík: Kjalarnes (IJsl.) (wijk) (topogr.)
Ribe (De.) (topogr., tZOv Esbjerg (stad), Esbjerg Kommune, ZWJutland, Zuid-Denemarken)
Richolf (Germ.) (Christen)
Rijn(gebied) = kelt. Rhenos = lat. Rhenus = d. Rhein = frans Rhin
(Eur.) (rivier, van het Toma-meer (Tomasee, Lai da Tuma, in
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Rijnmondingen
Up-Riustri
Zuid-Roemenië
Rollo
Rome [voorafgegaan door een spatie]
-Rome
(Rome
Rorich
Rothesteus
Rugiërs
Rusland
Sabbas

Sæberht
Saksen [voorafgegaan door een spatie]
Saksische
Noord-Germanen
Noordse
Scandinavië
K.D. Schmidt
H. Severin
Sicca
Sicca
Siðu-Hallr
Sigríðr in stórráða

Sigurðr (of Johannes)

Graubünden) tOv Andermatt, Zwitserland, naar Katwijk,
Nederland)
Rijn-Maasdelta (Ne.) (rivierenstelsel en tussenliggend gebied, van
Millingen aan de Rijn tot de Noordzee)
Riustri: Up-Riustri (Du.) (zuidelijk deel van Riustri) (vrm. gouw,
loc.: Budjadingen en het (verdronken) land van en rond de
Jadebusen, Nedersaksen)
[Upriustri]
Roemenië, ZuidRollo = Hrólfr (3) = Robert I (Germ.) (hertog)
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Rorich (Germ.) (Christen)
Rothesteus = Rothestes = Rothesteos = Rhotestes (Germ.) (koning)
Rugii = on. Rygir = Holmrygir = lat. (Jordanes) Ulmerugi = Rugiërs
(Germ.) (volk)
Rusland = Rossija (Eur.-Azië-Rusl.) (land), Russisch, Rus
Sabbas = Saba = Sava (1) van Walachije = Sabbas de Goot = gr.
Σαββας ό Γοτθος = roem. Sava (1) Gotul (Germ.) (heilige,
martelaar)
[Sabbas van Walachije, Saba van Walachije,
Sava van Walachije, Sava Gotul]
Sæberht = Sæbert = Sebert = Saberht = Saberct = Sabert = Saba =
Sæbyrht = Sæbryht (Germ.) (koning)
[Saeberht, Saebert,
Saebryht, Saebyrht]
Saksen (1) (nl.) = os. Sahson = lat. (vetuli) Saxones = gr. Σαξονες =
oe. Eald-Seaxe = d. Altsachsen = nd. Sassen (Germ.) (volk),
Saksisch, Saks
[Sachsen]
Saksen (1) (nl.) = os. Sahson = lat. (vetuli) Saxones = gr. Σαξονες =
oe. Eald-Seaxe = d. Altsachsen = nd. Sassen (Germ.) (volk),
Saksisch, Saks
[Sachsen]
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na de
volksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek), Scandinavisch =
Noords, Scandinaviër
Schmidt, Kurt Dietrich (auteur)
Severinus van Noricum (L/R) (Chr. heilige, onzekere herkomst)
[Severijn]
Sicca Veneria = mod. El Kef (Tunesië) (topogr.)
Sicca Veneria = mod. El Kef = Le Kef (Tun.) (topogr., tZWv Tunis
gvm. Kef)
Siðu-Hallr þorsteinsson (Germ.) (sagenfig.)
[Sidu-Hallr Thorsteinsson]
Sigríðr Tóstadóttir: ‘hin stórráða’, ~; nl. Sigrid de Eerzuchtige
(Germ.) (prinses)
[Sigríðr stórráða, Sigríðr in stórráða, Sigríðr hin stórráða,
Sigríðr hin stórráða Tóstadóttir, Sigríðr in stórráða Tóstadóttir,
Sigríðr stórráða Tóstadóttir, Sigríðr Tóstadóttir, Sigridr storrada,
Sigridr in storrada, Sigridr hin storrada, Sigridr hin storrada
Tostadottir, Sigridr in storrada Tostadottir, Sigridr storrada
Tostadottir, Sigridr Tostadottir]
Sigurðr (02) biskup ríki = Jón Sigurðr (Germ.) (priester)
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jarl Sigurðr

Sigurd die Fáfnir doodt
Sigrid heeft
Sleeswijk

Slowakije
Snorri goði
Socrates Scholasticus
Socrates van Constantinopel
Sozomenos
Spanje
Stefnir þorgilsson
Steinkell
Stiklastaðir
Streanæshealh (Whitby)
Zuidsaksen

Svealand
Sveinn
Sviatoslav
Svolder
Swale

Dankbrand
þangbrandr
Theoderik

[Sigurðr biskup ríki, Sigurdr biskup riki, Sigurd biskup riki Jon
Sigurdr]
Sigurðr (04) Hákonarson: ‘Hlaðajarl’, ~; nl. Sigurd graaf van Lade
(Germ.) (jarl)
[Sigurðr Hákonarson, Sigurdr Hakonarson,
Sigurd Hakonarson, Sigurðr Hlaðajarl, Sigurdr Hladajarl, Sigurðr
jarl í Hlǫðum, Sigurdr jarl í Hlodum, Sigurd jarl]
Sigurðr (09) Sigmundsson: ‘Fáfnisbani’, ~; nl. Sigurd Doder van
Fafnir (Germ.) (sagenfig.)
[Sigurðr Fáfnisbani,
Sigurdr Fafnisbani, Sigurd Fafnisbani]
SiriþR = Sigriþr = Sigrid (Germ.) (naam in runeninscriptie)
Slīasthorp (804) = ode. Sliestorp = Slistorp = Slīaswīc = d.
Schleswig = de. Slesvig = nl. Sleeswijk (Du.) (topogr., tZv
Flensburg, kr. Schleswig-Flensburg, Sleeswijk-Holstein)
[vgl.
Heiðabýr (Du.) (topogr., tZv Schleswig, Sleeswijk-Holstein)]
[Sliasthorp, Sliaswic]
Slowakije = Slovakije = Slovensko (Eur.) (land), Slowaaks, Slowaak
Snorri (2) þorgrímsson: ‘goði’, ~; nl. Snorri de priester (Germ.)
(priester)
[Snorri þorgrímsson, Snorri Thorgrimsson, Snorri goði,
Snorri godi]
Socrates van Constantinopel = lat. Socrates Scholasticus = gr.
Sokrates Scholastikos (Σωκρατης Σχολαστικος ό ίστορικος) (Gr.Byz.) (kerkhistoricus/auteur)
Socrates van Constantinopel = lat. Socrates Scholasticus = gr.
Sokrates Scholastikos (Σωκρατης Σχολαστικος ό ίστορικος) (Gr.Byz.) (kerkhistoricus/auteur)
Sozomenus, Salaminius Hermias = gr. Salaminios Hermeias
Sozomenos (Σαλαμινιος Ερμειας Σωζομενος) (Gr.-Byz.)
(kerkhistoricus/auteur)
[Salminius, Salamenes]
Spanje = España (Eur.-Sp.) (land), Spaans, Spanjaard
Stefnir þorgilsson (Germ.) (missionaris)
[Stefnir Thorgilsson]
Steinkell (on.) = Stenkil Ragnvaldsson (Germ.) (koning)
[Steinkell Ragnvaldsson]
Stiklastaðir (on.) = mod. Stiklestad (No.) (huisloc., tOv Verdalsøra,
Verdal kommune, Trøndelag)
[Stiklastadir]
Streanæshealh (656) = Witeby (1086) = mod. Whitby (Eng.)
(topogr., tNOv York en tOv Middlesbrough, North Yorkshire,
Yorkshire en de Humber)
[Streanaeshealh]
Sūþseaxna rīce = lat. Regnum Meridionalium Saxonum = nl.
Zuidsaksen = eng. kingdom of Sussex (Eng.) (vrm. Angelsaksisch
koninkrijk, in West- en East Sussex), Zuidsaksen (Germ.) (volk)
[Suthseaxna rice]
Svealand (Zw.) (landsdel)
Sveinn Haraldsson: ‘Tjuguskegg’, ~; nl. Sveinn Gaffelbaard
(Germ.) (koning)
[Sveinn Tjuguskegg]
Sviatoslav I van Kiev (Slav.) (koning)
Svölðr (on.) = nl. Svolder = mod. zw. Ven of d. Rügen (eiland) zie
aldaar
[Svoldr]
Swale (Eng.) (rivier, van de samenvloeiing van de Birkdale Beck en
de Great Sleddale Beck (bij Keld tOv Kendal) naar r. Ure (bij
Myton-on-Swale tNv Leeds); geheel in North Yorkshire, Yorkshire
en de Humber)
þangbrandr = d. Dankbrand (Germ.) (priester)
[Thangbrandr]
þangbrandr = d. Dankbrand (Germ.) (priester)
[Thangbrandr]
Theoderik de Grote = got. *þiudareiks = lat. Flavius (05)
Theodericus = Theudericus Magnus = gr. Theuderichos
(Θευδεριχος) = it. Teodorico = oe. þēodrīc = on. þjóðrekr = d.
Theoderich = nl. (sage) Diederik van Bern = d. (sage) Dietrich von
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Theodorus, de aartsbisschop

Theophilus

þorbjörn

Goði þorgeirr

Ljósvetningagoði

þórhallr
þorkell máni

þorleifr inn kristni
þangbrandr (Dankbrand) en þormóðr
þórunn hyrna
þorvaldr Koðránsson
Spak-Böðvarsson

Thüringers
Dokkum
Zülpich
Trent

Tsjechië
Unni

Bern = on. (sage) þiðrekr af Bern = lat. (sage) Theodericus
Veronensis (Germ.) (koning)
[Thiudareiks, Theodoric, Theodorik, Flavius Theodericus,
Theodric, Thjodrekr, Thiodrekr, Thidrekr, Thidhrekr]
Theodorus van Canterbury = lat. Theodorus Cantuariensis = gr.
Theodoros Kanterbourias (Θεοδωρος Καντερβουριας) = Theodorus
van Tarsus = lat. Theodorus Tarsensis = gr. Theodoros Tarsou
(Θεοδωρος Ταρσου) (Gr.-Byz.) (aartsbisschop)
[Θεοδωρος αρχιεπισκοπος Καντερβουριας,
Θεοδωρος της Ταρσου, Θεοδωρος εκ Ταρσου]
Theophilus bisschop der Goten = lat. Theophilas Gothiae =
Theophilus Bosphoritanus = Theophilus Gothorum metropolis = gr.
Theophilos Gothias (Θεοφιλος Γοτθιας) (Germ.) (bisschop)
[Theophilus bisschop der Gothen]
þorbjörn (3) þjóðreksson (Germ.) (sagenfig.)
[þorbjörn þjóðreksson, þorbjǫrn þjóðreksson,
Thorbjorn Thjodreksson]
þorgeirr (2) þorkelsson: ‘Ljósvetningagoði’, ~; nl. Thorgeirr de
priester van Ljósvatn (Germ.) (wetspreker) [þorgeirr þorkelsson,
Thorgeirr Thorkelsson, þorgeirr Ljósvetningagoði, Thorgeirr
Ljosvetningagodi]
þorgeirr (2) þorkelsson: ‘Ljósvetningagoði’, ~; nl. Thorgeirr de
priester van Ljósvatn (Germ.) (wetspreker) [þorgeirr þorkelsson,
Thorgeirr Thorkelsson, þorgeirr Ljósvetningagoði, Thorgeirr
Ljosvetningagodi]
þórhallr (1) knappr; nl. Thorhallr van Knappsstaðir (Germ.)
(sagenfig.)
[þórhallr knappr, Thorhallr knappr]
þorkell (2) þorsteinsson: ‘máni lögsögumaðr’, ~; Thorkell Maan de
wetspreker (Germ.) (sagenfig.)
[þorkell þorsteinsson,
Thorkell Thorsteinsson, þorkell máni lögsögumaðr, þorkell máni
lǫgsǫgumaðr, Thorkell mani logsogumadr]
þorleifr Ásbjarnarson: ‘hinn kristni’, ~; nl. Thorleifr de Christen
(Germ.) (sagenfig.) [Thorleifr Asbjarnarson, þorleifr hinn kristni,
þorleifr inn kristni, Thorleifr hinn kristni, Thorleifr inn kristni]
þormóðr (Germ.) (priester)
þórunn Ketilsdottir: ‘hyrna’, ~; nl. Thorunn Punt (Germ.)
(sagenfig.)
[Thorunn Ketilsdottir, þórunn hyrna, Thorunn hyrna]
þorvaldr Koðránsson (Germ.) (sagenfig.)
[Thorvaldr Kodransson]
þórvarðr Spak-Böðvarsson (Germ.) (sagenfig.)
[þórvarðr Spak-Bǫðvarsson, þórvarðr Spakböðvarsson,
þórvarðr Spakbǫðvarsson, Thorvardr Spak-Bodvarsson, Thorvardr
Spakbodvarsson]
Thuringi = nl. Thüringers (Germ.) (volk)
[Thueringi, Tueringi,
Thoringi, Toringi]
Tochingen (802) = Doccinga (840) = Dockum (12 e eeuw) = mod.
Dokkum (Ne.) (topogr., tNOv Leeuwarden, Friesland)
Tolbiakon* (kelt.) = lat. Tolbiacum = Tulpiacum = mod. Zülpich
(Du.) (topogr., tZWv Keulen, kr. Euskirchen, Noordrijn-Westfalen)
[Tolbiac]
Treonta (oe. 924) = Trehenta = Trenta (7e eeuw) = mod. Trent
(Eng.) (rivier, van Biddulph Moor, Staffordshire (tNv Stoke-onTrent), naar Trent Falls (de samenvloeiing met de r. Ouse in de
Humber), Lincolnshire; West-Midlands, Oost-Midlands, Yorkshire
en de Humber)
Tsjechië = Česko = Česká republika (Eur.-Tsj.) (land), Tsjechisch,
Tsjechiër
Unni (Germ.) (aartsbisschop)
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Uppsala
Verden [voorafgegaan door een spatie]
Vienne
Walachije

Wereka
Werekan
Wessex

Westsaksen

Widukind
Wilfrith
Willehad
Willibrord
Wezer

koning Wladimir van Rusland
Wulfhere
Wulfila
gebied ten noorden van de Zwarte Zee
Zweden
Zw.

Uppsala (Zw.) (topogr., tNv Stockholm (stad), Uppsala kommun,
Uppsala)
Verden an der Aller (Du.) (topogr., tZOv Bremen, kr. Verden,
Nedersaksen)
Vienna = mod. Vienne (Frankr.) (topogr., tZv Lyon, dép. Isère,
Auvergne-Rhône-Alpes)
Walachije = roem. Țara (5) Românească = d. Walachei = eng.
Wallachia = Walachia (Roem.) (hist. streek, tZv de Zevenburgse
Alpen = Zuidelijke Karpaten en tNv de r. Donau)
[Țara Românească, Tara Romaneasca, Țara Rumânească,
Tara Rumaneasca]
Wereka (Germ.-Got.) (priester, martelaar)
[Werekan]
Wereka (Germ.-Got.) (priester, martelaar)
[Werekan]
Westseaxena rīce = lat. Regnum Occidentalium Saxonum = nl.
Westsaksen = kingdom of Wessex (Eng.) (vrm. Angelsaksisch
koninkrijk, in ZW-Engeland), Westsaksen (Germ.) (volk)
[Westseaxna rice]
Westseaxena rīce = lat. Regnum Occidentalium Saxonum = nl.
Westsaksen = kingdom of Wessex (Eng.) (vrm. Angelsaksisch
koninkrijk, in ZW-Engeland), Westsaksen (Germ.) (volk)
[Westseaxna rice]
Widukind (1) = Wittekind (Germ.) (leider)
Wilfrith van York = lat. Sanctus Wilfrithus (Eng.) (bisschop en
heilige)
[Wilfrid]
Willehad = Willihad = lat. Willehadus = Willihadus (Eng.)
(missionaris en bisschop)
Willibrord = Wilbert = Clemens Willibrordus (Eng.) (missionaris,
bisschop en heilige)
Wisurā* (germ.) = *Wisurjā = os. Wisera = (13 e eeuw) Wesera = d.
Weser = nd. Werser = nl. Wezer = lat. Visurgis = Bisurgis (Eur.-Du.)
(rivier, van de samenvloeiing van r. Fulda en r. Werra bij Hann.
Münden, kr. Göttingen, Nedersaksen, naar de Noordzee bij
Bremerhaven, Bremen)
[Visura]
Wladimir van Rusland (Slav.) (koning)
Wulfhere = Wulfar (Germ.) (koning)
Wulfila = Ulfila (Germ.) (bisschop)
Zwarte Zee e.o. = gr. (Pind.) Pontos Axeinos (Ποντος Αξεινος) =
(later) gr. (Pind.) Euxeinos Pontos (Ευξεινος Ποντος) = mperz.
Siyābun = lat. Pontus Euxinus (Eur.-Azië) (zee)
[Siyabun]
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
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2. Index van categorieën en termen
in te ademen
begin
eerste Christenen in IJsland
eerste missiewerk in IJsland
einde [+ spatie]
ontstaan van de heidense mythologie
schrijvers
professionele
slaven
Christus die het onderwereldmonster
Sigurd die Fáfnir doodt
gevangenen
gijzelaar
gezanten
middelaars
wetspreker
kolonisten
boeren
martelaren
martyre
clerici
clerus
geestelijke
H.
missionarissen
predikers
volgelingen
apostelen
bekeerlingen
veroorzaker van schande voor de familie
ættarspillir
krijgers
krijgsman
vriend
fulltrúi
zondaren
bezaten
bezit
betaald
betalen
vrijkopen
belasting
hoftollr
aangenomen
verwerven
verkopen
handel dreven
deportaties
naar Walachije gebracht
afgekeurd
weigerde
heilige bomen liet vellen in Geismar

Adem: ademhaling: inademen
Begin
Begin: eerste/oudste Christenen in IJsland
Begin: eerste/oudste missiewerk in IJsland (Chr.)
Begin: einde
Begin: oorsprong van de Germaanse mythologie
Beroep en functie: auteur
Beroep en functie: beroep (professioneel)
Beroep en functie: dienaar: slaaf
Beroep en functie: doder, draken-, slangen- of demonenBeroep en functie: doder, draken-, slangen- of demonenBeroep en functie: gevangene (opgeslotene)
Beroep en functie: gijzelaar
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar
Beroep en functie: jur.: wetspreker
Beroep en functie: kolonist (landverhuizer)
Beroep en functie: landbouwer (boer, planter)
Beroep en functie: martelaar
Beroep en functie: martelaar: term: martwr (Germ.)
Beroep en functie: rel. persoon: geestelijke (clericus) (alg.)
Beroep en functie: rel. persoon: geestelijke (clericus) (alg.)
Beroep en functie: rel. persoon: geestelijke (clericus) (alg.)
Beroep en functie: rel. persoon: heilige
Beroep en functie: rel. persoon: missionaris (zendeling)
Beroep en functie: rel. persoon: prediker
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder: apostel (discipel)
(Chr.)
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder: bekeerling
Beroep en functie: schandvlek (veroorzaker van schande)
Beroep en functie: schandvlek: term: ættarspillir (Germ.)
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: vriend
Beroep en functie: vriend: term: fulltrúi (Germ.)
Beroep en functie: zondaar
Bezit en roof: bezit
Bezit en roof: bezit
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling: belasting (geldelijke opbrengst,
rente)
Bezit en roof: gave: betaling: term: hoftollr (Germ.)
Bezit en roof: verwerving
Bezit en roof: verwerving
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Bezit en roof: weigering, afwijzing, verwerping
Boom: heilige ~ van Geismar (Germ.)
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vloot
Danewerk
Bouw
hout van de tempel voor een nieuwe kerk
brug
Canterbury
havenplaatsen
Irmin-zuil
belang
erfgoed
voortbestaan
beïnvloedde
invloed
uitwerkingen
orthodox
verbreid
verspreid
eer aan te doen
wat gij hebt verbrand
geëerd
godenbeeld te vereren
heidense goden als Christus vereerde
erediensten
tijdens de mis
praktiseren van het heidense geloof
eren ze hem en de andere goden
heidense goden als Christus vereerde
geloofden in Columba
Heilige’ en als zodanig bleef men hem
zich overgeeft
voormalige antieke
Christelijke beschaving
Grieks-Romeinse
hogere intellectuele cultuur
intellectuele cultuur
hel [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
de dode
zijn doden
overleden man
bestaan:
leven
dood
overleden
sterft
stervensuur
stierf
Geboren
doden.
doden,
doodde
gedood
geplunderd
ineenstortte
plunderend

Boot: vloot
Bouwwerk: afscheiding: muur, grens-: Danewerk (De.)
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: brug
Bouwwerk: burcht: ‘Durovernum Cantiacorum’ = (later)
‘Dorovernia’ = ‘Dorobernia’ = kymr. ‘Caer Kent’ = oe.
‘Cantwareburh’ (in Canterbury, Kent, ZO-Engeland, Eng.)
Bouwwerk: haven(plaats)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: ‘Irminsūl’ (Germ.)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: cultureel erfgoed
Cultureel aspect: doorklinken
Cultureel aspect: invloed
Cultureel aspect: invloed
Cultureel aspect: invloed
Cultureel aspect: orthodoxie (orthodox)
Cultureel aspect: verbreiding
Cultureel aspect: verbreiding
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus: beeldenverering
Cultus: Christus-cultus (Chr.)
Cultus: geogr./rel.: Christelijke ~ (kerkdienst, mis) (Chr.)
Cultus: geogr./rel.: Christelijke ~ (kerkdienst, mis) (Chr.)
Cultus: geogr./rel.: Germaanse ~ (Germ.)
Cultus: godencultus
Cultus: godencultus
Cultus: heiligencultus: Columba van Iona-cultus (Chr.)
Cultus: heiligencultus: Olav de Heilige-cultus (Germ.)
Cultus: persoonlijke devotie (toewijding, overgave) aan God
Cultuur: antieke ~ (Europa, MZ-gebied en MO) (alg.)
Cultuur: Christelijke ~
Cultuur: Grieks-Romeinse ~ (klassieke ~)
Cultuur: hogere ~ (beschaving)
Cultuur: intellectuele ~
Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel, Christelijke (Chr.)
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood
Dood

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

leven: afgestorvene (dode)
leven: afgestorvene (dode)
leven: afgestorvene (dode)
leven: bestaan
leven: bestaan
leven: dood
leven: dood
leven: dood
leven: dood
leven: dood
leven: geboorte
leven: vernietiging
leven: vernietiging
leven: vernietiging
leven: vernietiging
leven: vernietiging
leven: vernietiging
leven: vernietiging
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uitroeiing
vernietiging
verstoren
verwoesting
verwoestten
man zijn zwaard steekt
sneuvelde
bloedbad
vermoord
vellen
verbranding van 26 West-Gotische
de volle kerk die in brand gestoken werd
één
aanpassen
gegrepenheid door het nieuwe geloof
eenheid van de familie
structuur van de sibbe
religieuze eenheid van de familie
eenheid die koning en volk
eenheid tussen koning en volk
eenheid van het volk
eenheid van hun volksgemeenschap
van hun volksgemeenschap in hun geloof
religieuze eenheid van het volk
cuius regio, eius religio
eenheid van het geloof
religieuze eenheid
gelijk’
όμοιος
afzonderlijke
enkeling
individu
private
zelfstandig
contact
brachten het volk in gemeenschap bijeen
versmelten
bier
dronk
offerhoorn leeg te drinken
dronk men op Christus, Maria en Sint
minni
drinkgelag
gemeenschappelijke dronk
at [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]

Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging: door het zwaard
Dood en leven: vernietiging: door strijd
Dood en leven: vernietiging: moord (doodslag)
Dood en leven: vernietiging: moord (doodslag)
Dood en leven: vernietiging: vellen (omhakken)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Eén
Eén: assimilatie
Eén: assimilatie
Eén: eenheid van de gemeenschap: familie- of sibbegemeenschap
(eenheid van de familie)
Eén: eenheid van de gemeenschap: familie- of sibbegemeenschap
(eenheid van de familie)
Eén: eenheid van de gemeenschap: familie- of sibbegemeenschap,
religieuze (rel. eenheid van de familie)
Eén: eenheid van de gemeenschap: volksgemeenschap (tussen
koning en volk of heer en gevolg)
Eén: eenheid van de gemeenschap: volksgemeenschap (tussen
koning en volk of heer en gevolg)
Eén: eenheid van de gemeenschap: volksgemeenschap (tussen
koning en volk of heer en gevolg)
Eén: eenheid van de gemeenschap: volksgemeenschap (tussen
koning en volk of heer en gevolg)
Eén: eenheid van de gemeenschap: volksgemeenschap, religieuze
(rel. eenheid van het volk)
Eén: eenheid van de gemeenschap: volksgemeenschap, religieuze
(rel. eenheid van het volk)
Eén: eenheid van de gemeenschap: volksgemeenschap, religieuze:
frase: ‘cuius regio, eius religio’ (L/R)
Eén: eenheid, religieuze
Eén: eenheid, religieuze
Eén: identiteit (gelijkheid, gemeenschappelijkheid)
Eén: identiteit: term: όμοιος (adj.) (Gr.)
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap)
Eén: vereniging
Eén: vereniging
Eten en drinken: bier
Eten en drinken: dronk (drinken, drenken)
Eten en drinken: dronk, offer- (heildronk)
Eten en drinken: dronk, offer- (Chr.)
Eten en drinken: dronk, offer-: term: minni (Germ.)
Eten en drinken: dronk: drinkgelag, cultisch (gemeenschappelijke
dronk)
Eten en drinken: dronk: drinkgelag, cultisch (gemeenschappelijke
dronk)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
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vis [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
eten van paardenvlees
ethiek
tijdens de Jultijd een drinkgelag te
dwong de Christenen een godenbeeld te
dwong de Christenen mee te
maar ieder individu moest
plicht tot deelneming aan het offerfeest
verplichte hoftollr te betalen
gebod tot het houden van één vastendag
gebod tot het nemen van een rustdag op
één wet en één geloof, het Christendom
voor één geloof kiezen
eten van paardenvlees
Polygamie werd afgekeurd, maar toch
uitzetten van kinderen
goede gedrag
zedenverwildering, een neergang van
verwijt
veroordeeld
sekr (‘tot
gedwongen het land te verlaten
moest het land verlaten
verbanning
waardoor deze buiten de
wraak
wreken
plicht
niemand meer de goden belasteren
niet meer aan heidense offers deelnemen
verbod op het verrichten van heidense
schande
frændaskömm
stamt uit
dochter
familie
geslacht van Athanarik
Merovinger
Merovingische
Sturlungen
sibbe
Genealogie van Ketill flatnefr
eerste generatie
kind [voorafgegaan door een spatie]
afstammeling
ouders
vader [voorafgegaan door een spatie]
verwanten
voorvaderen
voorvaderlijk
Vaderen [voorafgegaan door een spatie]
weduwe

Eten en drinken: vis
Eten en drinken: vlees: paard
Ethiek
Ethiek: gebod van deelneming aan het offerfeest of drinkgelag
Ethiek: gebod van deelneming aan religieuze gebeurtenissen
Ethiek: gebod van deelneming aan religieuze gebeurtenissen
Ethiek: gebod van deelneming aan religieuze gebeurtenissen
Ethiek: gebod van deelneming aan religieuze gebeurtenissen
Ethiek: gebod van deelneming aan religieuze gebeurtenissen
Ethiek: gebod van het houden van één vastendag in de week
Ethiek: gebod van het nemen van een rustdag op de zevende dag
van de week
Ethiek: gebod van verering van één bep. god (één geloof)
Ethiek: gebod van verering van één bep. god (één geloof)
Ethiek: gedoogregel: eten van paardenvlees
Ethiek: gedoogregel: polygamie
Ethiek: gedoogregel: uitzetting van een ongewenst kind
Ethiek: goede daad
Ethiek: moreel verval
Ethiek: oordeel: beschuldiging (verwijt)
Ethiek: oordeel: veroordeling
Ethiek: oordeel: veroordeling: term: sekr (adj.) (Germ.)
Ethiek: straf: verbanning (ballingschap, uitstoting)
Ethiek: straf: verbanning (ballingschap, uitstoting)
Ethiek: straf: verbanning (ballingschap, uitstoting)
Ethiek: straf: verbanning (ballingschap, uitstoting)
Ethiek: straf: wraak (vergelding, bloedwraak)
Ethiek: straf: wraak (vergelding, bloedwraak)
Ethiek: streven en verplichting (plicht)
Ethiek: verbod op het belasteren van de goden
Ethiek: verbod op het verrichten van of deelnemen aan heidense
(niet-Chr.) offers
Ethiek: verbod op het verrichten van of deelnemen aan heidense
(niet-Chr.) offers
Ethiek: zonde: schande
Ethiek: zonde: schande: term: skömm, frænda- (‘familieschande’)
(Germ.)
Familierelaties: afstamming (afkomst)
Familierelaties: dochter
Familierelaties: familie (geslacht, clan)
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Merovingen’ (Germ.)
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Merovingen’ (Germ.)
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Sturlungar’ (Germ.)
Familierelaties: familie: sibbe (Germ.)
Familierelaties: genealogie van Ketill flatnefr (Germ.)
Familierelaties: geslacht (generatie, leeftijdsgroep, soort,
tijdgenoten)
Familierelaties: kind
Familierelaties: nakomeling
Familierelaties: ouders
Familierelaties: vader
Familierelaties: verwant, familielid
Familierelaties: voorvader
Familierelaties: voorvader
Familierelaties: voorvader (Vader)
Familierelaties: weduwe
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zonen
zwager
feest
pinksteren
fimfchustim ‘pinksteren’
negenjaarlijkse offerfeesten in Uppsala
offerfeest in Hlaðir
gildefeesten
offerfeest
formalistische
idee dat er evenveel mensen in de hemel
bekend
kennis
verstandige
djúpauðga
theologie
dogma
gedachtegoed
geloofsinhoud
oude heidense opvattingen
atheïsme
godloochening
Christelijke leer
heidense eschatologie
dogmam
Christelijke voorstellingen
heidense voorstellingswereld
hun voorstellingen van de
geestestoestand
tijdgeest
elementen
betekenis
bevestigen
bewijzen
getuigenissen
Commentaar
verbonden
gevolgen
idee
veronderstellingen
voorstellingen
inhoud
beschouwde
mening
opvatting
overtuiging
standpunt
zienswijze

Familierelaties: zoon
Familierelaties: zwager
Feest
Feest: 1. naam: Pinksteren (Chr.)
Feest: 1. naam: Pinksteren: term: fimfchustim (Chr.-Germ.)
Feest: 3. tijd: negenjaarlijks landelijk offerfeest te Uppsala
(Germ.)
Feest: 4. loc.: Trondheim, offerfeest te (Germ.)
Feest: 5. type: gildefeest
Feest: 5. type: offerfeest
Filosofie: formalisme (formalisering, formeel)
Filosofie: idee dat er evenveel mensen in de hemel zouden komen
als er plaats was in een kerk
Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner)
Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner)
Filosofie: kennis: wijsheid (verstandigheid)
Filosofie: kennis: wijsheid: term: djúpauðigr (adj.) (Germ.)
Filosofie: theologie
Filosofie: type (school, filosofische richting, systeem,
priesterschool, leer, doctrine, dogma, geloofsinhoud,
gedachtegoed)
Filosofie: type (school, filosofische richting, systeem,
priesterschool, leer, doctrine, dogma, geloofsinhoud,
gedachtegoed)
Filosofie: type (school, filosofische richting, systeem,
priesterschool, leer, doctrine, dogma, geloofsinhoud,
gedachtegoed)
Filosofie: type (school, filosofische richting, systeem,
priesterschool, leer, doctrine, dogma, geloofsinhoud,
gedachtegoed)
Filosofie: type: atheïsme
Filosofie: type: atheïsme
Filosofie: type: Christelijke ~ (Chr.)
Filosofie: type: eschatologie, Germaanse (Germ.)
Filosofie: type: term: dogma (L/R-Gr.)
Filosofie: wereldbeschouwing: Christenen (Chr.)
Filosofie: wereldbeschouwing: Germanen (Germ.)
Filosofie: wereldbeschouwing: Germanen (Germ.)
Filosofie: wereldbeschouwing: tijdgeest (geestestoestand)
Filosofie: wereldbeschouwing: tijdgeest (geestestoestand)
Filosofisch aspect: aspect
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: bevestiging
Filosofisch aspect: bewijs (getuigenis)
Filosofisch aspect: bewijs (getuigenis)
Filosofisch aspect: commentaar
Filosofisch aspect: gebondenheid (vaste relatie, verbondenheid)
Filosofisch aspect: gevolg
Filosofisch aspect: idee
Filosofisch aspect: idee
Filosofisch aspect: idee
Filosofisch aspect: inhoud (i.t.t. vorm)
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
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Oorzaken
beroept zich telkens op
gemotiveerde
overwegingen
reden [voorafgegaan door een spatie]
Conclusie
i.t.t.
tegenstelling
verhouding
associëren
gekoppeld
verschil
demonen
duivel
tiufal ‘duivel’
gemoed
ziel
klokkenspel
ættarspillir
armherz ‘barmhartig’
blótjarl
djúpauðga
fíflski (‘de dwaas’)
fimfchustim ‘pinksteren’
frændaskömm ‘schande voor de familie’
gilouben ‘geloven’
gaminþi martyre þize
þize ana Gutþiudai managaize martyre
minni-dronk tijdens de gildefeesten
pfaffo ‘priester’
Pfinztag ‘donderdag’, eig. ‘vijfde dag’
Sambaztag ‘zaterdag’
sekr (‘tot
‘zede’ (siðr)
siðr (de openbare cultus)
Sigamber [‘afstammeling van het volk
van het kruis zegenen (prímsigning)
tiufal ‘duivel’
touffen ‘dopen’
vriend (zijn fulltrúi)
wīh ‘heilig’
historisch
verloop
brandtijd
grafheuveltijd
Romeinse tijd
bekeringstijd
overgangstijd
Merovingische periode
periode na de bekering
vlak na de bekering
Sturlungentijd
Biografische gegevens van Wulfila

Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: reden, motief
Filosofisch aspect: reden, motief
Filosofisch aspect: reden, motief
Filosofisch aspect: reden, motief
Filosofisch aspect: redenering: conclusie
Filosofisch aspect: tegenstelling
Filosofisch aspect: tegenstelling
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Geest: demon (alg.)
Geest: demon (alg.)
Geest: demon: term: tiufal (Germ.)
Geest: ziel
Geest: ziel (zielenwezen)
Geluid: klokkengelui
Germ. termen: ættarspillir
Germ. termen: armherz
Germ. termen: blótjarl
Germ. termen: djúpauðigr
Germ. termen: fíflskr
Germ. termen: fimfchustim
Germ. termen: frændaskömm
Germ. termen: gilouben
Germ. termen: martwr
Germ. termen: martwr
Germ. termen: minni
Germ. termen: pfaffo
Germ. termen: Pfinztag
Germ. termen: Sambaztag
Germ. termen: sekr
Germ. termen: siðr
Germ. termen: siðr
Germ. termen: Sigambri (Sugambri e.var.)
Germ. termen: signa: primsigning
Germ. termen: tiufal
Germ. termen: touffen
Germ. termen: trúa: fulltrúi
Germ. termen: wīhaz *
Geschiedenis
Geschiedenis: aspect: verloop
Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het: term:
bruna-öld (‘brandtijd’) (Germ.)
Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het: term:
hauga-öld (‘grafheuveltijd’) (Germ.)
Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode: Romeinse periode (Eur.)
Geschiedenis: kersteningsperiode, Noord-Germaanse (Germ.-Chr.)
Geschiedenis: kersteningsperiode, Noord-Germaanse (Germ.-Chr.)
Geschiedenis: Merovingische periode (Frankr.)
Geschiedenis: post-Germaans-heidense periode (‘na-heidens’,
periode na de bekering) (Germ.)
Geschiedenis: post-Germaans-heidense periode (‘na-heidens’,
periode na de bekering) (Germ.)
Geschiedenis: Sturlungentijd (IJsl.)
Geschiedenis: type: biografie: Wulfila (Chr.)
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bekeringsgeschiedenis
geschiedenis van de volksbekeringen
Vikingperiode
minimumleeftijd
26 [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
3000
4500
duizenden
vijftig
vijfde
zevende
god
Christelijke god
de Vader als
de Vader en de
Vader-Zoon
schepper
graf in Birka
kerkhof
όμοιος κατα τας γραφας (‘voor de Schrift
held
heersen
regeerde
in eigen hand houden
aanzien
wereldlijk gezag
Buig
dienstplicht
plicht in het leger te dienen
ondergeschikt
onderdanen
superioriteit
bestuur
baronnen
graaf
hertogen
hofmeier
keizer
koning
heer [+ spatie]
heer.
hoofdman
leider
vorst
opperheer
prinses
eigenkerken (privé-kerken)
privé-tempel
kerk
heidense heiligdommen
heidense tempel
bestaande heidense
tempel zowel een heidens
hoofd,

Geschiedenis: type: religieuze ~: bekering tot het Christendom
(kerstening, bekeringsgeschiedenis) (Chr.)
Geschiedenis: type: religieuze ~: bekering tot het Christendom
(kerstening, bekeringsgeschiedenis) (Chr.)
Geschiedenis: Viking-periode (Germ.)
Geslacht en rijpheid: leeftijd
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: vijf
Getal: zeven
God
God: ‘God’ (Chr.)
God: ‘Vader’ (Chr.)
God: ‘Vader’ (Chr.)
God: ‘Vader’ (Chr.)
God: schepper
Graf: 1. loc.: Birka, ~ te (Zw.)
Graf: 3. type: kerkhof (Chr.)
Griekse termen: ‘όμοιος κατα τας γραφας’
Halfgod: held (heldendom, heroïsch)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij: beheren
Heerschappij: eer
Heerschappij: gezag: wereldlijk gezag
Heerschappij: onderwerping: buiging
Heerschappij: onderwerping: dienstplicht in het leger
Heerschappij: onderwerping: dienstplicht in het leger
Heerschappij: rangorde: ondergeschiktheid
Heerschappij: rangorde: ondergeschiktheid (onderdaan)
Heerschappij: rangorde: superioriteit
Heerschappij: vorm (bestuur)
Heerser: baron
Heerser: graaf (grafin)
Heerser: hertog
Heerser: hofmeier (oorspr. hoofd van de huishouding)
Heerser: keizer
Heerser: koning
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: opperheer
Heerser: prinses
Heiligdom: type: ~, privaat (privé-tempel of –kerk)
Heiligdom: type: ~, privaat (privé-tempel of –kerk)
Heiligdom: type: kerk (Chr.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse (Germ.)
Heiligdom: type: tempel, Germaanse (Germ.)
Hoofd
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drakenkoppen
offerhoorn
getrouwd
huwde
haar overleden man
Polygamie
koningschap
instellingen
leidende klasse
voorname
adel
edelen
Christelijke organisatie
kerkelijke organisatie
sociale organisatie
kerk kreeg een zelfstandig
kerkelijke
politiek
stichtte Anskar het aartsbisdom
stichtte bisdommen
sigrsæli en stichtte
bestuursorgaan
concilie van Nicaea
Synode van Rimini in 359
synode van Streanæshealh (Whitby)
Alding
angst
vreest
bekwame geestelijken
niveau van de priesters
slecht opgeleid
clerus uit slecht
dwaas
fíflski
eerbied
verecundia
gedrag
gegrepenheid
haat
harde
in het geheim
hoop
fanatiek
karakter

Hoofd: drakenkop
Hoorn: drinkhoorn (offerhoorn)
Huwelijk
Huwelijk
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: polygamie
Instelling en organisatie: ambt: koningschap (monarchie)
Instelling en organisatie: instelling
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse (elite,
voornaam persoon)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse (elite,
voornaam persoon)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie
(adel)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie
(adel)
Instelling en organisatie: organisatie, religieuze
Instelling en organisatie: organisatie, religieuze
Instelling en organisatie: organisatie, sociale
Instelling en organisatie: organisatie: kerk, de Christelijke
(kerkelijk) Chr.)
Instelling en organisatie: organisatie: kerk, de Christelijke
(kerkelijk) Chr.)
Instelling en organisatie: politiek
Instelling en organisatie: stichting van een kerkelijke organisatie
(bisdom)
Instelling en organisatie: stichting van een kerkelijke organisatie
(bisdom)
Instelling en organisatie: stichting van een staat (koninkrijk)
Instelling en organisatie: vergadering (bestuursraad, -orgaan)
Instelling en organisatie: vergadering, religieuze: Concilie van
Nicaea (325)
Instelling en organisatie: vergadering, religieuze: Synode te Rimini
of Ariminum (359) (Chr.)
Instelling en organisatie: vergadering, religieuze: Synode te
Streanæshealh (Whitby) (664) (Chr.)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: ‘Alþingi’
(Alding) (IJsl.)
Karakter en gedrag: angst
Karakter en gedrag: angst (huivering, paniek, vrees)
Karakter en gedrag: bekwaamheid in het functioneren als priester
Karakter en gedrag: bekwaamheid in het functioneren als priester
Karakter en gedrag: bekwaamheid in het functioneren als priester
Karakter en gedrag: bekwaamheid in het functioneren als priester
Karakter en gedrag: domheid
Karakter en gedrag: domheid: term: fíflskr (adj.) (Germ.)
Karakter en gedrag: eerbied (respect)
Karakter en gedrag: eerbied: term: verecundia (L/R)
Karakter en gedrag: gedrag (doen en laten)
Karakter en gedrag: gegrepenheid (gedrevenheid, enthousiasme,
geestdrift)
Karakter en gedrag: haat (gehaatheid)
Karakter en gedrag: hardheid, strengheid
Karakter en gedrag: heimelijkheid (verborgen gedrag,
stiekemheid, geniepigheid, in ‘t geheim)
Karakter en gedrag: hoop
Karakter en gedrag: ijverzucht (fanatisme)
Karakter en gedrag: karakter
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kenmerken
kenmerkt
trek;
functie van de gemeenschap
goddelijke natuur
goddelijkheid
menselijkheid
liefde
barmhartig
armherz ‘barmhartig’
Ontzag
onwillig
onvrijwillige
oppervlakkig
schaamte
wilde niet de risé worden
bespoedigde
snel
trots
trouw [+ spatie]
ongewisse
twijfel
tolerant
verraad
vrijwillig [voorafgegaan door een spatie]
vrijwillige massabekeringen
ondogmatische
vrome
gunstig
voor zich te winnen
wil [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
wilde
willen
wreed
mildere
zachtaardige
houvast
zekerheid
zelfbewustzijn
priestergewaden
eiland
gebied
streken
grondgebieden
heilige grond
vaderland
in het gebied van de Rijn verbleven
vestigingsgebied
de eigen omgeving
wonen in vruchtbare streken
inheemse
buitenland
vreemden

Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
barmhartigheid)
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:
Karakter en gedrag:

karakter
karakter
karakter
karakter, wezenlijk (essentie, kern, functie)
karakter: goddelijke natuur
karakter: goddelijke natuur
karakter: menselijke natuur
liefde
medelijden (mededogen, menslievendheid,
medelijden: term: armherz (adj.) (Germ.)
ontzagwekkendheid, ontzag
onvrijwilligheid (onwillig)
onvrijwilligheid (onwillig)
oppervlakkigheid
schaamte
schaamte
snelheid
snelheid
trots
trouw
twijfel
twijfel
verdraagzaamheid (tolerantie)
verraad
vrijwilligheid
vrijwilligheid
vrijzinnigheid (ondogmatisch)
vroomheid (godsvrucht)
welgezindheid
welgezindheid
wil

Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wil
Karakter en gedrag: wreedheid (meedogenloosheid)
Karakter en gedrag: zachtaardigheid
Karakter en gedrag: zachtaardigheid
Karakter en gedrag: zekerheid
Karakter en gedrag: zekerheid
Karakter en gedrag: zelfbewustzijn
Kleding: type: cultusdracht: priesterlijke ~ (en uitrusting)
Kosmografie en geografie: eiland
Kosmografie en geografie: gebied
Kosmografie en geografie: gebied
Kosmografie en geografie: gebied, grond- (eigendomsgebied)
Kosmografie en geografie: gebied, heilig (heilig stuk grond)
Kosmografie en geografie: gebied, stam (vaderland)
Kosmografie en geografie: gebied, vestigings- (kolonie)
Kosmografie en geografie: gebied, vestigings- (kolonie)
Kosmografie en geografie: gebied, woonKosmografie en geografie: gebied, woonKosmografie en geografie: gebied: binnenland
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd,
allochtoon, uitheems, barbaars)
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd,
allochtoon, uitheems, barbaars)
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gouw
aartsbisdom
bisschopszetel
kust
vloedlijn
hemel
landen [voorafgegaan door een spatie]
rijk [voorafgegaan door een spatie]
cultusplaatsen
begraafplaatsen
dingplaatsen
verbleef
verblijf
vertoeven
wegen [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
noorden
westelijke
zuiden
godenbeeld te vereren dat op een wagen
Afbeeldingen
godenbeeld
beeld van de god Perun
gestileerde
prachtige
iconografie
teksten die Christelijke invloed vertonen
Runen
mogelijk de reuzin Hyrrokkin (DR 284)
Band in de vorm van een draak met
een kruis (DR 283)
kruizen
gestileerde kruizen
Rotstekening uit Ramsundsberg (Zw.)
Mitis depone colla, Sigamber; adora
si quando … anteponunt
ad suam dogmam perduxerunt
cuius regio, eius religio
In hoc signo vinces
verecundia
lichaam
buik
blonde
donkere
ogen [voorafgegaan door een spatie]
licht
licht van de zon
Adversus Nationes

Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie
Kosmografie

en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:
en geografie:

gebied: district
gebied: kerkprovincie (bisschopszetel)
gebied: kerkprovincie (bisschopszetel)
gebied: kust (strand)
gebied: kust (strand)
hemel
land
land
plaats van verering
plaats, begraaf- (dodenplaats)(alg.)
plaats, vergader-: ding- (Germ.)
plaats, woonplaats, woonplaats, woonweg (pad, route)

Kosmografie en geografie: windstreek: noorden
Kosmografie en geografie: windstreek: westen
Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden
Kringloop: rite: locale ~: wagenommegang (wagencultus met
godenbeeld)
Kunst en schrift: afbeelding: reliëf
Kunst en schrift: beeld, godenKunst en schrift: beeld, goden-: Perūn (Slav.)
Kunst en schrift: compositie: stilering
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid (gratie, pracht)
Kunst en schrift: kunst: iconografie
Kunst en schrift: schrift, runen- (futhark, runeninscriptie) (Germ.)
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken (rune, runenaam)
(Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: antropomorfe figuur (mogelijk de
reuzin Hyrrokkin) gezeten op een wolf en slangen in de handen,
op de beeldsteen uit Hunnestad (Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: band in de vorm van een draak met
drakenkoppen aan de uiteinden, waarin een man (Sigurd of
Christus) zijn zwaard steekt; op de rots van Ramsundsberg (Zw.)
Kunst en schrift: voorstelling: kruis
Kunst en schrift: voorstelling: kruis
Kunst en schrift: voorstelling: kruizen [gestileerde]; op
runenstenen uit Zweden
Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (Scand.), laatheidense; op de Ramsundsberg te Sundbyholm (Sigurdsristningen
of Ramsundsristningen) (Zw.)
Latijnse termen: ‘Mitis depone colla, Sigamber; adora quod
incendisti, incende quod adorasti’
Latijnse termen: ‘si quando … anteponunt’
Latijnse termen: dogma: ‘ad suam dogmam perduxerunt’
Latijnse termen: regio: ‘cuius regio, eius religio’
Latijnse termen: signum: ‘In hoc signo vinces’
Latijnse termen: verecundia
Lichaam
Lichaam: buik
Lichaam: haar, blond
Lichaam: haar, donker
Lichaam: oog
Licht en duisternis: licht
Licht en duisternis: licht, zon- (zonnestralen)
Literatuur: Adversus Nationes (door Arnobius van Sicca) (L/R)
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Schrift
Brief van Beda aan Ecgbert, de bisschop
Epistula 46 aan Clovis (door bisschop
Brief van bisschop Daniël van Winchester
brief van paus Gregorius I aan bisschop
Ldn.
Adam van Bremen
Hkr.
Hēliand
Historia Ecclesiastica (door Socrates van
Historia Ecclesiastica (door Sozomenos)
Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum
Historia Langobardorum codicis Gothani
Historiae Francorum
Russische Kroniek (door Nestor)
Bisk.
Hávarðar saga Ísfirðings
Kristn.
Ld.:
Njála
Njáls saga
Vápn.
Skaldenpoëzie
Hákonarmál
Vita Columbani
Anskarii Vita S. Willehadi
superstitionum et paganiarum
almachtig
onmacht
vergroting
verzwakte
zwak
machten van de dood
onderwereldmonster
heersende macht
kracht
onverzwakt
eigen kracht en macht
macht
magisch
Runeninscripties dienen niet meer om de
wonder

Literatuur: Bijbel (Isr.)
Literatuur: Brief van Beda aan Ecgbert, de bisschop van York (734)
Literatuur: Brief van bisschop Avitus aan Clovis (epistula 46) (L/R)
Literatuur: Brief van bisschop Daniël van Winchester aan
Bonifatius (723) (L/R)
Literatuur: Brief van paus Gregorius aan Mellitus (Epistola LXXVI
ad Mellitum abbatem (AD 601)) (Chr.)
Literatuur: codex: Landnámabók (Ldn.) (hs.) (Germ.)
Literatuur: Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (door
Adam van Bremen) (L/R)
Literatuur: Heimskringla (door Snorri Sturluson), uitgave AD 1900
in 4 delen door Finnur Jónsson (Hkr.) (Germ.)
Literatuur: Hēliand (Germ.)
Literatuur: Historia Ecclesiastica = Εκκλησιαστικη ίστορια (door
Socrates van Constantinopel = Socrates Scholasticus) (Gr.-Byz.)
Literatuur: Historia Ecclesiastica = Εκκλησιαστικη ίστορια (door
Sozomenus) (Gr.-Byz.)
Literatuur: Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum (door Beda)
(Eccl. Hist.) (L/R-Germ.)
Literatuur: Historia Langobardorum codicis Gothani (anon.) (L/R)
Literatuur: Historiae Francorum (door Gregorius van Tours) (L/R)
Literatuur: Russische Kroniek = Verhaal van voorbije jaren (door
Nestor) (Slav.)
Literatuur: saga: Biskupa sögur (verzameling saga’s) (Germ.)
Literatuur: saga: Hávarðar saga Ísfirðings (Germ.)
Literatuur: saga: Kristni saga (Kristn.) (door Sturla þórðarson)
(Germ.)
Literatuur: saga: Laxdœla saga (Ld.) (Germ.)
Literatuur: saga: Njáls saga (Njála) (Germ.)
Literatuur: saga: Njáls saga (Njála) (Germ.)
Literatuur: saga: Vápnfirðinga saga (Germ.)
Literatuur: skaldenpoëzie
Literatuur: skaldenpoëzie: Hákonarmál (door Eyvindr skáldaspillir
Finnsson) (Germ.)
Literatuur: Vita S. Columbani (door Jonas van Bobbio) (L/R)
Literatuur: Vita S. Willehadi (door Ansgar) (L/R)
Literatuur: wet: capitulare: Karlomanni principis capitularia:
Indiculus superstitionum et paganiarum (Chr.-L/R)
Macht en kracht: almacht
Macht en kracht: aspect: onmacht (machteloosheid)
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: aspect: verzwakking
Macht en kracht: aspect: zwakte
Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad,
onderwereldmonster), macht van de
Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad,
onderwereldmonster), macht van de
Macht en kracht: heersende (bepalende, beraadslagende,
ordenende) ~
Macht en kracht: kracht (sterk) (alg.)
Macht en kracht: kracht (sterk) (alg.)
Macht en kracht: kracht, macht berustend op eigen
Macht en kracht: macht
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magische handeling: ritsen van runen
Magie en mantiek: magische handeling: wonderdoening (wonder,
wonderlijk)
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vuurproef
mensen
landelijke bevolking
bewoners van de Rijnmondingen
bewoners van Kiev
volk [algemeen]
bevolking
natie [+ spatie]
stammen
stam,
volk [+ spatie]
volk:
volkeren
volksdeel
volksgroepen
Walhalla
heidense mythologie
slechte weersomstandigheden
koude
weersomstandigheden
offer [algemeen]
offercultus
offerriten
offerde
bieroffer voor Wodan
heidense offers
bieroffer
offer van het reine leven
paard
aan wiens hof
hof te Canterbury
hof van de Christelijke koning
hemelse paradijs
priester
bisschop
aartsbisschop
paus
pfaffo ‘priester’
Christendom kan verschillende
beleefden
minni
zieleleven
gemeenschapsgevoel
sibbegevoel
gevoelswereld
levensgevoel
houding zijn:
intellectuele
gegrepen
geroerd
Verinnerlijking van het zieleleven
verontreinigde
reine

Magie en mantiek: magische handeling: wonderdoening: gloeiend
ijzer dragen zonder verwonding (vuurproef)
Mens
Mens: inwoner: dorpeling (plattelandsbevolking)
Mens: inwoner: kustbewoner
Mens: inwoner: stadsbewoner
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mythische woning: naam: ‘Walhalla’ = ‘Valhöll’, de ~ van Odin en
gestorven helden (Germ.)
Mythologie: geo/rel/temp: Germaanse ~ (Germ.)
Natuurverschijnsel: noodweer (slecht weer)
Natuurverschijnsel: termperatuur: koude
Natuurverschijnsel: weer(somstandigheid)
Offer
Offer
Offer
Offer: ~ aan de goden
Offer: ~ aan Wodan (alg.) (Germ.)
Offer: geogr./rel.: Germaans-heidens ~ (Germ.)
Offer: obj.: drankoffer: bieroffer
Offer: type: geestelijk (spiritueel)~ van het reine leven
Paard
Paleis
Paleis
Paleis
Paradijs: algemeen: hemelse ~
Priester
Priester: term: bisschop (Chr.) (rel. leider)
Priester: term: bisschop, aarts- (Chr.) (rel. leider)
Priester: term: paus (Chr.) (hoogste rel. leider)
Priester: term: pfaffo (Chr.-Germ.)
Psychologie: effect van het Christendom op de heidense psyche
Psychologie: ervaring
Psychologie: gedachte: herinnering: term: minni (Germ.)
Psychologie: gemoedstoestand (zieleleven)
Psychologie: gevoel, gemeenschaps- (sibbegevoel)
Psychologie: gevoel, gemeenschaps- (sibbegevoel)
Psychologie: gevoel, levens- (gevoelswereld)
Psychologie: gevoel, levens- (gevoelswereld)
Psychologie: houding t.o.v. de functie van de religie in de
gemeenschap
Psychologie: intellect
Psychologie: ontroering (gegrepenheid)
Psychologie: ontroering (gegrepenheid)
Psychologie: verinnerlijking (verrijking) van het zieleleven
Reiniging en verzorging: onreinheid: besmetting (verontreiniging,
ontwijding)
Reiniging en verzorging: reinheid (zuiverheid)
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zuivere
dopen
gedoopt
touffen ‘dopen’
wierooklucht
naar Zweden ging
reist
betreden
binnendringen
aankomst
komen, maar
komen als
naderende
afdalen
bedevaarten
keerde Sveinn in 998 terug
keerden beiden naar IJsland terug
Terug in Noorwegen
terugkeren
zeereizen
achterlating
verliet
vertrek
vertrok
tochten van de Vikingen
Vikingtochten
moest al snel Denemarken verlaten
vluchten
vluchtte
volgde [voorafgegaan door een spatie]
volgen [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
volgen.
naar Afrika voerde
toen ze door de Hunnen naar Walachije
vorst vanuit Moesië naar Italië
Volksverhuizing
zwierf door Griekenland en Illyrië naar
naar IJsland gezonden
bisschop Augustinus in 596 naar Kent
zond Lodewijk de Vrome de missionaris
zwierf
religie
geloven eer aan te doen
Christe
Christin
Arianisering
Arianisme
Arianist
Ierse Christendom
origenistische
Katholicisme
Katholiek
geloof
geloven
heidense goden duivels waren

Reiniging en verzorging: reinheid (zuiverheid)
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): doop, waterReiniging en verzorging: reiniging(srite): doop, waterReiniging en verzorging: reiniging(srite): doop, water-: term:
touffen (Chr.-Germ.)
Reiniging en verzorging: reinigingsmiddel: wierook
Reis
Reis
Reis: binnengaan
Reis: binnengaan
Reis: komst (aankomst, komen)
Reis: komst (aankomst, komen)
Reis: komst (aankomst, komen)
Reis: komst (aankomst, komen)
Reis: nederdaling
Reis: pelgrimage (bedevaart)
Reis: terugkeer
Reis: terugkeer
Reis: terugkeer
Reis: terugkeer
Reis: varen
Reis: vertrekken
Reis: vertrekken
Reis: vertrekken
Reis: vertrekken
Reis: Viking-tocht (Germ.)
Reis: Viking-tocht (Germ.)
Reis: vluchten (vluchteling)
Reis: vluchten (vluchteling)
Reis: vluchten (vluchteling)
Reis: volgen
Reis: volgen
Reis: volgen
Reis: volksverhuizing
Reis: volksverhuizing
Reis: volksverhuizing
Reis: volksverhuizing
Reis: volksverhuizing
Reis: wegzenden (van persoon)
Reis: wegzenden (van persoon)
Reis: wegzenden (van persoon)
Reis: zwerven (zwerver)
Religie
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: Christendom: Arianisme (Chr.)
Religie: Christendom: Arianisme (Chr.)
Religie: Christendom: Arianisme (Chr.)
Religie: Christendom: Ierse kerk = Keltisch Katholicisme (Chr.)
Religie: Christendom: Origenisme (Chr.)
Religie: Christendom: Rooms-Katholicisme (Chr.), Katholiek
Religie: Christendom: Rooms-Katholicisme (Chr.), Katholiek
Religie: geloof (geloven)
Religie: geloof (geloven)
Religie: geloof dat heidense goden duivels zijn
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geloven slechts in de eigen kracht en
geloofde in Christus
omstandigheden riep hij Thor aan
ongelovigen
gilouben ‘geloven’
geloven eer aan te doen
geloof der Vaderen uit de
geloof der voorvaderen
heiden
oude geloof
oude siðr
Germaanse religie
aan hun voorvaderlijk
volksgeloof
ascese
vastendag
vastentijd
heilig
wīh ‘heilig’
zegenen (prímsigning)
altaar
Kruis en Thor-hamer
begraven
liet zich aan de vloedlijn begraven
tot bisschop gewijd
openbare cultus
siðr
cultushandelingen
damp uit de offerketel
kerkelijke smulpartijen
cultusvormen
gebruiken
gewoonten
praktiseren
volksgebruik
zede
siðr
heidense theogonie en scheppingsleer
scheppingsleer aan, die immers geen
schepper door het woord
theogonie
wier goden als mensen kinderen kregen
slang
draak
afgesloten
scheiding met de Christelijke wereld
zonderde zich af
deel uitmaakte
deelnemen
deelneming

Religie: geloof in de eigen kracht en macht
Religie: geloof, Christus- (Chr.)
Religie: geloof, Thor- (Germ.)
Religie: geloof: ongeloof
Religie: geloof: term: gilouben (verb.) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: type: volksgeloof
Religieus fenomeen: ascese (ascetisme)
Religieus fenomeen: ascese: onthouding van voedsel: vasten
Religieus fenomeen: ascese: onthouding van voedsel: vasten
Religieus fenomeen: heiligheid
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: wīhaz* (en
afgeleide vormen) (adj.) (Germ.)
Religieus fenomeen: zegenen: term: prímsigning (‘eerste
zegening’) (nom. act.) (Chr.-Germ.)
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: kruis, Christelijk (Chr.)
Rite: behandeling van de dode: begrafenis (van lijk of as)
Rite: behandeling van de dode: begrafenis: aan de vloedlijn
begraven van de overledene
Rite: initiatierite: inwijding tot geestelijke (Chr.)
Rite: openbare ~ (publieke cultus)
Rite: openbare ~: term: siðr (Germ.)
Rite: rituele handeling
Rite: rituele handeling: inademen van de damp uit de offerketel
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte, zede, cultusvorm)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte, zede, cultusvorm)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte, zede, cultusvorm)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte, zede, cultusvorm)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte, zede, cultusvorm)
Rite: volksgebruik (praktijk, gewoonte, zede, cultusvorm)
Rite: volksgebruik: term: siðr (Germ.)
Schepping: kosmogonie, Germaanse (Germ.)
Schepping: kosmogonie: uit zichzelf (zonder persoonlijke
schepper)
Schepping: methode: gedachte en woord, (geestelijke) ~ door
Schepping: theogonie (goden, ~ van de)
Schepping: voortbrengen
Slang
Slang: draak (slangachtig monster)
Sociologie: afzondering (geïsoleerdheid, afgescheiden zijn)
Sociologie: afzondering (geïsoleerdheid, afgescheiden zijn)
Sociologie: afzondering (geïsoleerdheid, afgescheiden zijn)
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
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dwong de Christenen mee
gemeenschap
gilde
heer en gevolg
heer met zijn strijdbare schare
Viking
leger
strijdbare schare
Jómsvíkingar
gemeente
publieke
sociale
volksgemeenschap
band met het vaderland
band met het vaderland en het oude
sociale verbanden
Beeldstenen uit Hunnestad
Beeldstenen uit Hunnestad
runenstenen voor de doden
Zweedse runenstenen uit de 11e eeuw
Jellingesteen
aanvallen
viel de Denen weer aan
viel Haraldr Gormsson samen met
vielen de
vielen eveneens
keert men zich tegen de missionarissen
tegenstand
vijand
volkswoede
weerspannige
weerstand
verzetten
beschermen
gedreven
verdreef
verdreven
vervolgde
vervolgingen
met geweld bekeerd
druk [voorafgegaan door een spatie]
dwang
dwong
geweld
ingenomen
Keulen doordringen
veroverden
kolonisatie

Sociologie: deelneming (opneming, lid zijn of worden) in de
gemeenschap
Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap, kring)
Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: gilde,
middeleeuws-christelijk (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van het gevolg (metgezellen, dienaren,
koningsgevolg)
Sociologie: gemeenschap van het gevolg (metgezellen, dienaren,
koningsgevolg)
Sociologie: gemeenschap van zeerovers: ‘Vikingen’ =
‘Noormannen’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia)
Sociologie: gemeenschap, militaire (leger, militia)
Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Jómsvíkingar’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap, religieuze: gemeente, Christelijke
(Chr.)
Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal, publiek)
Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal, publiek)
Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal, publiek)
Sociologie: relatie met het stamgebied (vaderland)
Sociologie: relatie, religieuze
Sociologie: relatie, sociale
Steen: heilige opgerichte ~: beeldsteen uit Hunnestad: DR 283
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: beeldsteen uit Hunnestad: DR 284
(Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen, Christelijke,
Västergötlandse (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen, Christelijke,
Västergötlandse (Germ.)
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Jellinge (Germ.)
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: aanval
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: drijven
Strijd en vrede: drijven
Strijd en vrede: drijven
Strijd en vrede: drijven
Strijd en vrede: drijven
Strijd en vrede: dwingen (dwang)
Strijd en vrede: dwingen (dwang)
Strijd en vrede: dwingen (dwang)
Strijd en vrede: dwingen (dwang)
Strijd en vrede: geweld (gewelddadigheid, agressie)
Strijd en vrede: inval (verovering)
Strijd en vrede: inval (verovering)
Strijd en vrede: inval (verovering)
Strijd en vrede: kolonisatie
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vestigden zich
Martelaarschap
verminkt
nederlaag
verslagen
ontsnapping
als overwinnaar te voorschijn kwam
gewonnen
overwin
overwon
zegerijke
zegetocht
in opstand kwamen
oorlog
slag [voorafgegaan door een spatie]
strijd
culturele strijd
strijd tussen heidendom en
worsteling die beide religies
machten van de dood te overwinnen
politieke en culturele strijd
burgeroorlog
onrust of conflicten
twisten
krijgshaftig
strijdbare
zegerijke
vreedzaam
Vreedzame
kenningen
zegenen (prímsigning)
Jellingesteen op voor zijn ouders, een
teken van zijn bekering
teken van het kruis
bericht
boodschap
overhalen
overreding
overtuigen
beklaagden
lof over de dode
genoemd
naam
bijnaam
overlevering
In hoc signo vinces
leus
Latijnse werken
brief
Runeninscripties
verkondigen
confessionele

Strijd en vrede: kolonisatie
Strijd en vrede: martelen (mishandeling, verminking,
martelaarschap)
Strijd en vrede: martelen (mishandeling, verminking,
martelaarschap)
Strijd en vrede: nederlaag
Strijd en vrede: nederlaag
Strijd en vrede: ontsnapping
Strijd en vrede: overwinning (verslaan, zege)
Strijd en vrede: overwinning (verslaan, zege)
Strijd en vrede: overwinning (verslaan, zege)
Strijd en vrede: overwinning (verslaan, zege)
Strijd en vrede: overwinning (verslaan, zege)
Strijd en vrede: overwinning (verslaan, zege)
Strijd en vrede: rebellie (opstand, verzet)
Strijd en vrede: strijd (oorlog, slag)
Strijd en vrede: strijd (oorlog, slag)
Strijd en vrede: strijd (oorlog, slag)
Strijd en vrede: strijd, culturele
Strijd en vrede: strijd, godsdienstige
Strijd en vrede: strijd, godsdienstige
Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen,
zomer en winter, eindstrijd tijdens de wereldondergang)
Strijd en vrede: strijd, machtsStrijd en vrede: strijd: burgeroorlog
Strijd en vrede: strijd: conflict
Strijd en vrede: strijd: conflict
Strijd en vrede: strijdvaardigheid
Strijd en vrede: strijdvaardigheid
Strijd en vrede: strijdvaardigheid
Strijd en vrede: vreedzaamheid
Strijd en vrede: vreedzaamheid
Symboliek: beeldspraak: metonymia: term: kenning (Germ.)
Symboliek: handgebaar zegenen: term: prímsigning als symbool
(teken) van kerstening (Chr.-Germ.)
Symboliek: steen [Jellinge-] als symbool (teken) van bekering
Symboliek: teken van bekering
Symboliek: teken, kruis- (Chr.)
Taal: bericht (tijding, mare, boodschap)
Taal: bericht (tijding, mare, boodschap)
Taal: gesprek: overreden (overtuigen, overhalen)
Taal: gesprek: overreden (overtuigen, overhalen)
Taal: gesprek: overreden (overtuigen, overhalen)
Taal: klacht
Taal: lofprijzing op mensen
Taal: naam
Taal: naam
Taal: naam, persoons-: bijnaam
Taal: overlevering
Taal: spreuk: frase: ‘In hoc signo vinces’ (Chr.)
Taal: spreuk: strijdleus
Taal: tekst: boek (document, manuscript, handschrift, codex,
geschrift, schrijftafel)
Taal: tekst: brief
Taal: tekst: inscriptie
Taal: uitspraak
Taal: uitspraak: geloofsbelijdenis
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geloofsbelijdenis
goden belasteren
evangelie
predik
stelling
όμοιος κατα τας γραφας
bijbelvertaling
vertalen
volkstaal
termen
woordenschat
dag [+ spatie]
dag’
rustdag
vastendag
dag van de week
donderdag
Pfinztag ‘donderdag’
zaterdag
Sambaztag ‘zaterdag’
sabbat
σαββατον
Pfinztag ‘donderdag’
jaar
Jultijd
Gotische kalender
periode
negenjaarlijkse
brandtijd
grafheuveltijd
eeuwig
toekomst
verleden
week
voltooiing
twee
offerketel
pan [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
hout
verlossing
herkreeg het licht in zijn ogen
demonen af te schrikken
onafhankelijk
herstelde
aanwezig
ontbreken
vorm
onder het mom van
teken van de wil van God

Taal: uitspraak: geloofsbelijdenis
Taal: uitspraak: laster: blasfemie (godslastering)
Taal: uitspraak: prediking
Taal: uitspraak: prediking
Taal: uitspraak: theologische stelling
Taal: uitspraak: theologische stelling: frase: ‘όμοιος κατα τας
γραφας’ (Chr.-Gr.)
Taal: vertaling
Taal: vertaling
Taal: volkstaal
Taal: woord: terminologie (term, begrip, woordenschat,
vocabulaire)
Taal: woord: terminologie (term, begrip, woordenschat,
vocabulaire)
Tijd: dag (dagindeling)
Tijd: dag (dagindeling)
Tijd: dag, rustTijd: dag, vastenTijd: dag, weekTijd: dag, week-: donderdag
Tijd: dag, week-: donderdag: term: Pfinztag (Chr.-Germ.)
Tijd: dag, week-: zaterdag
Tijd: dag, week-: zaterdag: term: Sambaztag (Germ.)
Tijd: dag, week-: zaterdag: term: Shabbat (Isr.)
Tijd: dag, week-: zaterdag: term: σαββατον, σαμβατον (Gr.)
Tijd: dag: term: tag, Pfinz- (‘vijfde dag’) (naam voor ‘donderdag’)
(Chr.-Germ.)
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaarperiode: ‘Jul’ (Germ.)
Tijd: kalender, Gotische (Chr.)
Tijd: periode
Tijd: periode, cultus-: tijdstip: negenjaarlijks
Tijd: periode: term: öld, bruna- (‘brandtijd’) (naam voor de
oudere periode van het Germaanse heidendom) (Germ.)
Tijd: periode: term: öld, hauga- (‘grafheuveltijd’) (naam voor de
laatste periode van het Germaanse heidendom) (Germ.)
Tijd: temporaliteit: eeuwigheid
Tijd: temporaliteit: toekomst
Tijd: temporaliteit: verleden
Tijd: week
Totaliteit: voltooien (compleet maken)
Twee
Vat: ketel, offer- (bloedketel, heilige -)
Vat: pot (pan)
Vegetatie: hout(en)
Verlossing
Verlossing: separ.: blindheid
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden)
Verlossing: vrijheid
Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing, herstel
Verschijning: aanwezigheid
Verschijning: afwezigheid
Verschijning: alg. verschijningsvorm (gedaante, uiterlijk, vorm,
manifestatie, verschijnsel)
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: openbaren
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god moet zijn kracht bewijzen
keuze voor de krachtigste god
krachtiger god
machtsvraag
gekoppeld aan een machtiger god
si quando … anteponunt
omstandigheden
positie
toestand
Voorbeelden
werkelijke
klokkenspel
stang
gloeiende
verbrand
brandde liever met zijn verwanten in de
kolen
wierooklucht
herkreeg het licht in zijn ogen
inzicht
richtte zijn blik
(een magisch
religieus perspectief
wagen
Thor-hamer
zwaard
damp
bronnen verontreinigde op Helgoland
lijdende
misoogst
moeilijke omstandigheden
onheil
schade
onvruchtbare
gelukt
mislukte
vruchtbare [voorafgegaan door een
spatie]
Economische omstandigheden
ziekten
acties
werkzaamheid
veroorzaakt
reacties
in de Dnjepr te laten dopen
geboeid
hielden daarnaast vast
vasthouden
Economische
helpt
steun

Verschijning: openbaren: tonen van kracht of macht door een god
(de zege van een krachtiger god)
Verschijning: openbaren: tonen van kracht of macht door een god
(de zege van een krachtiger god)
Verschijning: openbaren: tonen van kracht of macht door een god
(de zege van een krachtiger god)
Verschijning: openbaren: tonen van kracht of macht door een god
(de zege van een krachtiger god)
Verschijning: openbaren: tonen van kracht of macht door een god
(de zege van een krachtiger god)
Verschijning: openbaren: tonen van kracht of macht door een god:
frase: ‘si quando … anteponunt’ (Adam van Bremen) (L/R)
Verschijning: situatie (sfeer, toestand, omstandigheid)
Verschijning: situatie (sfeer, toestand, omstandigheid)
Verschijning: situatie (sfeer, toestand, omstandigheid)
Verschijning: voorbeeld
Verschijning: werkelijkheid
Voorwerp: bel (klok)
Voorwerp: stang
Vuur
Vuur: branden (trans. en intrans.), ontsteken
Vuur: hellevuur (branden in de hel) (Chr.)
Vuur: kool (houtskool)
Waarneming: ruiken: geur
Waarneming: zien: blindheid
Waarneming: zien: inzicht
Waarneming: zien: perspectief (invalshoek, aandachtsrichting)
Waarneming: zien: perspectief, magisch
Waarneming: zien: perspectief, religieus
Wagen
Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor (Germ.)
Wapen: zwaard
Water: stoom (damp)
Wateren: bron, heilige te Fositesland (Helgoland) (Du.)
Welzijn en ziekte: lijden
Welzijn en ziekte: misoogst
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onheil
Welzijn en ziekte: onvruchtbaarheid
Welzijn en ziekte: succes (lukken)
Welzijn en ziekte: succes: mislukken
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid (viriliteit)
Welzijn en ziekte: welzijn, economisch
Welzijn en ziekte: ziekte (zieke)
Werkzaamheid
Werkzaamheid
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: actie (reactie, interactie)
Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling (duik)
Werkzaamheid: binden
Werkzaamheid: binden: vasthouden (lett. en fig.)
Werkzaamheid: binden: vasthouden (lett. en fig.)
Werkzaamheid: ec. ~
Werkzaamheid: helpen (hulp, steun)
Werkzaamheid: helpen (hulp, steun)
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geen gelegenheid bieden
verhinderd
voorkomen
keuze
keuze voor de krachtigste god
keuze voor het
voor één geloof kiezen
bekeringsmethode
vermijden
proces
werk [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
opvoeding
ondergang
Dag des Oordeels
Ragnarök
recht van de vader zijn kinderen als
gedoogd
niet strafbaar
Toegestaan
toestaan
toestemming
beslissing
besliste de verstandige wetspreker
wet
regels
verordeningen
eis [voorafgegaan door een spatie]
Vondst
opgeleid
onderzoek
gestudeerd
Leenwoorden
omvorming van een heidense tempel in
overgangstoestand
Profanisering
bekeerde d.m.v. dwang
dwong hen zich te bekeren
gewelddadige kerstening
met geweld bekeerd
weer met dwang
wegens het gedwongen karakter
gedwongen overgang
zegenen (prímsigning)
bekeerd
onder de Friezen gepredikt had
bekering
bekeren
kersten

Werkzaamheid: hinderen
Werkzaamheid: hinderen
Werkzaamheid: hinderen
Werkzaamheid: kiezen
Werkzaamheid: kiezen van een god of geloof
Werkzaamheid: kiezen van een god of geloof
Werkzaamheid: kiezen van een god of geloof
Werkzaamheid: methode: bekeringsmethode
Werkzaamheid: mijden (vermijden)
Werkzaamheid: proces
Werkzaamheid: werken (arbeiden, zwoegen)
Werkzaamheid: zorgen voor: opvoeden
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Dag des Oordeels’ (Chr.)
Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Ragnarök’ (‘lot der goden’)
(Germ.)
Wet en orde: recht van de vader zijn kinderen als slaven te
verkopen
Wet en orde: recht: toestemming (i.t.t. plicht; toestaan,
geoorloofd, mogen) [zie ook Ethiek: gedoogregel]
Wet en orde: recht: toestemming (i.t.t. plicht; toestaan,
geoorloofd, mogen) [zie ook Ethiek: gedoogregel]
Wet en orde: recht: toestemming (i.t.t. plicht; toestaan,
geoorloofd, mogen) [zie ook Ethiek: gedoogregel]
Wet en orde: recht: toestemming (i.t.t. plicht; toestaan,
geoorloofd, mogen) [zie ook Ethiek: gedoogregel]
Wet en orde: recht: toestemming (i.t.t. plicht; toestaan,
geoorloofd, mogen) [zie ook Ethiek: gedoogregel]
Wet en orde: recht: wettelijk besluit
Wet en orde: recht: wettelijk besluit
Wet en orde: wet
Wet en orde: wet: voorschrift
Wet en orde: wet: voorschrift
Wet en orde: wet: voorwaarde (eis, criterium)
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: onderwijs
Wetenschap: onderzoek (empirisme)
Wetenschap: studie
Wetenschap: taalkunde: ontlening (leenwoord)
Wisseling: heiligdom, functieverandering van een (omvorming van
tempel in kerk enz.)
Wisseling: overgang
Wisseling: profanisering (verwereldlijking)
Wisseling: religieuze verandering: bekering, gedwongen
Wisseling: religieuze verandering: bekering, gedwongen
Wisseling: religieuze verandering: bekering, gedwongen
Wisseling: religieuze verandering: bekering, gedwongen
Wisseling: religieuze verandering: bekering, gedwongen
Wisseling: religieuze verandering: bekering, gedwongen
Wisseling: religieuze verandering: bekering, gedwongen
Wisseling: religieuze verandering: bekering, voorlopige: term:
primsigning
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
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liet koning Widukind en Abb
missie
verbreidde een enigszins afwijkende
verbreidde het Christendom
verbreiding van het evangelie
werd het Christendom verbreid
werkzaamheid
Christendom in Noorwegen verbreiden
Óláfr Tryggvason missionarissen
tot het Katholicisme overging
over te gaan tot het Christendom
zich lieten dopen
zich te laten dopen
aanvaarding van het nieuwe geloof
Arianisering
Arianisme aannam
Christendom hebben aangenomen
Christendom hebben overgenomen
Rooms-Katholicisme (en niet voor
overtuiging bij de keuze voor het
keuze voor het Christendom
liet hij zich dopen
liet koning Æþelberht zich dopen
liet zich in 878 dopen
deden hen overgaan tot het
overgang van de Franken tot het
tot het (Katholieke) Christendom moest
prediking tot het Arianisme
Arianisme overgegaan
tot het Christendom over
Christendom overgingen
zich eindelijk bekeert
ondergang van de heidense siðr
Pas toen deze overwonnen werden
verval van het heidense geloof
binnendringen van Christelijke
mengvormen
vermenging zien van heidense en
reacties van de heidenen
niet kan opgeven, want zij waren beter
haat van het Christendom t.o.v. het
heftige tegenstand wanneer dwang
heidense reactie
reactie op gang gekomen
reactie plaats.

Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)
Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de
religie
Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de
religie
Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de
religie
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze of culturele elementen (ontlening)
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze elementen: syncretisme (overnemen en samengaan van
vreemde religieuze elementen)
Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde
religieuze elementen: syncretisme (overnemen en samengaan van
vreemde religieuze elementen)
Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere overtuigingen
Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere overtuigingen
Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere
overtuigingen: afstoting
Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere
overtuigingen: afstoting
Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere
overtuigingen: afstoting
Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere
overtuigingen: afstoting
Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere
overtuigingen: afstoting

De Oud-Germaanse religie

Ze keerden langzaam terug
keerden terug naar hun heidense geloof
richtte zich tijdens zeereizen tot Thor
terug in het heidendom
keerde zich van de oude goden af
verlaten van het oude geloof

1

De Vries 1

Wisseling: religieuze verandering: terugkeer naar de vroegere
religie
Wisseling: religieuze verandering: terugkeer naar de vroegere
religie
Wisseling: religieuze verandering: terugkeer naar de vroegere
religie
Wisseling: religieuze verandering: terugkeer naar de vroegere
religie
Wisseling: religieuze verandering: verlaten (opgeven) van de
oorspronkelijke religie
Wisseling: religieuze verandering: verlaten (opgeven) van de
oorspronkelijke religie

