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(B) Het volk der Kelten

De Keltische religie - Het volk der Kelten

1.1 Definitie van de Kelten
1. De taal van de Kelten is IE.
2. Het woongebied van de historische Kelten, West- en Midden-Europa, bevat (gelatiniseerde)
plaatsnamen die als Keltisch te identificeren zijn:
a. dunum ‘versterkte hoogte’ < kelt. *dūnon;
b. durum ‘vesting(stad)’ < kelt. *duro-;
c. magus ‘vlakte’ < kelt. *magos-;
d. ritus ‘voorde’ < kelt. *φritu-.
3. Conclusie:
De Kelten verbreidden zich dus naar grote delen van Europa tot in Klein-Azië.
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1.2 Schriftelijke bronnen t.a.v. de verbreiding van de Kelten
1. Argonautica (door Apollonius van Rhodos):
In de vijfde eeuw v. Chr. woonden er Kelten in het Boven-Rijn- en Boven-Donau-gebied (het
oorsprongsgebied der Kelten).
2. In de vierde eeuw v. Chr. waren ze nog niet in Zuid-Frankrijk gearriveerd, aangezien de
Liguriërs hier woonden.
3. De verspreiding van de Kelten vanuit het onder a. genoemde gebied naar zuidelijke delen van
Europa blijkt uit enige data:
a. 390 v. Chr.: inval in Noord-Italië;
b. 279 v. Chr.: inval in Delphi o.l.v. Brennus;
c. 350 – 218 v. Chr.: verbreiding naar het MZ-gebied.
4. Voor de verspreiding van de Kelten naar het westen ontbreken schriftelijke bronnen. Volgens
archeologische gegevens vond de verspreiding in etappen plaats:
a. Gallië – Spanje;
b. Gallië – Brittannië – Ierland.
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1.3 Oorzaken van de Keltische expansie
1. De expansie vond plaats in de tijd van de La-Tène-cultuur, die zeker Keltisch is en als
opvolgervan de Illyrische Hallstatt-cultuur gekenmerkt wordt door een hoogontwikkelde
ijzertechniek, waardoor de welvaart toenam.
2. Door de welvaart nam de bevolking in aantal toe, zodat groepen wegtrokken om nieuwe
vestigingsgebieden te zoeken.
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1.4 De archeologische bronnen m.b.t. de identificatie van de Kelten

De Keltische religie - Het volk der Kelten - De archeologische bronnen m.b.t. de identificatie van de Kelten

1.4.1 Inleiding tot de archeologische bronnen m.b.t. de identificatie van de
Kelten
1. De schriftelijke bronnen bevestigen dat de door de archeologie bepaalde La-Tène-cultuur
Keltisch was, d.w.z. dat in het desbetreffende gebied in ieder geval Kelten woonden.
2. Over de culturen die aan La-Tène voorafgingen, bestaat verschil van mening:
a. R. Pittioni:
i. De Hallstatt-cultuur was Illyrisch.
ii. In het begin van de La-Tène-periode (ca 500 v. Chr.) zou er een zelfstandig volk, de
Kelten, zijn ontstaan in het Seine-Oise-Marne-gebied/Champagne en in het HunsrückTaunus-gebied.
iii. Van hieruit verbreidden ze zich:
(1) in de vierde eeuw naar Engeland;
(2) rond 300 v. Chr. naar Massilia;
(3) later naar Aquitanië.
b. A. Grenier:
i. In de Bronstijd (1800 – 600 (?)) zouden de Kelten zich reeds hebben verspreid naar:
(1) Franche-Comté;
(2) Bourgondië;
(3) Elsaß en Lotharingen.
ii. In de La-Tène-tijd zou Gallië al Keltisch zijn.
c. De Vries:
i. Waarschijnlijk hebben reeds in de Bronstijd en in de Hallstatt-periode proto-Keltische
migraties naar Oost-Frankrijk plaatsgevonden.
ii. De keltisering van West-Europa (Gallië, Spanje, Brittannië) moet chronologisch
vastgesteld worden.
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1.4.2 De Urnenvelden-cultuur en het probleem van haar etnologische karakter
1. De oorsprong van de Urnenvelden-cultuur:
a. ontstaan rond 1300 v. Chr. in Midden-Europa (Lausitz en Silezië tot de Oost-Alpen);
b. uit deze cultuur zijn pas veel later de Illyriërs voortgekomen.
2. De verbreiding van de Urnenvelden-cultuur:
a. vanuit het Tsjechische kerngebied via Main en Neckar naar de Boven-Rijn;
b. vanuit de Boven-Rijn naar Keulen, Nederland en Zuidoost-Engeland (ca 1100 v. Chr.);
c. vanuit de Boven-Rijn naar Zwitserland, Bourgondië, de Rhône en Catalonië.
3. Het Keltische karakter van de Urnenvelden-cultuur volgens P. Bosch-Gimpera:
a. Rond 1000 v. Chr. drongen de Urnenvelden-mensen in Catalonié door, maar werden door de
inheemse bevolking westwaarts gedreven.
b. Deze Urnenvelden-mensen waren ‘Kelten van de Hallstatt-cultuur’, getuige plaatsnamen op
–dunum, die op (militaire) veroveringen duiden.
c. Kritiek van De Vries:
i. De migratie vond weliswaar plaats vanuit het latere Keltische gebied tussen Rijn, Seine
en Marne in de Hallstatt-periode, maar dit wil nog niet zeggen dat de genoemde
groepen in Spanje reeds Keltisch waren.
ii. De plaatsnamen op –dunum kunnen bovendien van latere datum zijn.
iii. De kleine groep veroveraars zal in de loop der eeuwen in de inheemse bevolking zijn
overgegaan, die soms cultuur en taal van de invallers overnamen.
iv. Pas veel later kan men spreken over Kelten en Illyriërs.
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1.4.3 De voorlopers van de Kelten
1. In het gebied waar zich de latere Keltische cultuur ontwikkelde, het Rijn-Donau-gebied, was
sprake van een zeer gemengde bevolking en cultuur:
a. de Grafheuvel-cultuur;
b. de Urnenvelden-cultuur;
c. de Klokbeker-cultuur, waarvan de dragers boogschutters waren met brede schedels.
d. de Touwbeker-cultuur, waarvan de dragers lange schedels hadden.
2. Uit beide laatstgenoemde culturen, die vermoedelijk van oostelijke oorsprong waren, ontstond
weer de ‘Zonenbecherkultur’.
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1.5 Het ontstaan van de Keltische cultuur en haar verbreiding naar het westen
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1.5.1 Inleiding tot het ontstaan van de Keltische cultuur en haar verbreiding
naar het westen
1. Uit de vermenging van de in 1.4.3 genoemde culturen en bevolkingen ontstonden de Kelten.
2. Ondanks deze vermenging vormen twee elementen van etnologische en culturele aard de
boventoon als kenmerken van de heersende klasse:
a. een noordelijk ras, lang, blank en met blond haar (volgens alle klassieke schrijvers, onder
wie Poseidonios, die de uiterlijke overeenkomst tussen Kelten en Germanen beschrijft);
b. een IE taal.
3. La-Tène is Keltisch. De hieraan voorafgaande periode typeert men als proto-Keltisch. Het
Keltische element is nog te zwak om invloed uit te oefenen in bijv. Gallië en Brittannië.
4. De Keltische kolonisatie van Brittannië en Ierland en de wijze waarop deze tot stand kwam, is
van belang omdat onze meeste kennis omtrent het Keltendom hier vandaan komt.
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1.5.2 Het tijdstip van de kolonisatie van Brittannië en Ierland
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1.5.2.1 Inleiding tot het tijdstip van de kolonisatie van Brittannië en Ierland
1. Pas nadat er een overschot van de (Keltische) bevolking in Gallië was ontstaan, kan de
kolonisatie van de Britse eilanden hebben plaatsgevonden.
2. Er
a.
b.
c.

zijn drie bronnen die uitsluitsel kunnen geven over het tijdstip van de kolonisatie:
taalkundige argumenten (zie 1.5.2.2);
de inheemse overlevering uit de Lebor Gabála Érenn (zie 1.5.2.3);
de archeologie (zie 1.5.2.4).
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1.5.2.2 De taalkundige bewijsvoering
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1.5.2.2.1

De ontwikkeling van p- en q-groepen

Er is een ontwikkeling van labeovelair IE ku̯ naar labiaal p en gutturaal q of k:
1. Kelten:
a. P-Kelten in
i. Gallië (bijv. petor ‘vier’);
ii. Brittannië:
(1) Kymrisch in Wales;
(2) Bretons in Bretagne (vanuit Zuid-Engeland);
(3) Cornisch in Cornwall.
b. Q-Kelten in
Ierland: Gaelisch of Goidelisch (bijv. cethir ‘vier’).
2. Italiërs:
a. P-talen:
Oskisch-Umbrisch;
b. Q-talen:
Latijn (bijv. quattuor ‘vier’).
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1.5.2.2.2

Mogelijke conclusies van deze taalontwikkeling

1. Er zou een Keltisch-Italische taaleenheid geweest zijn:
a. De splitsing van kṷ in p- en q- vond toen plaats.
b. Andere overeenkomsten zijn:
i. genitief ī van de ā-stammen;
ii. superlatiefsuffix –ṣmmo;
iii. b-futurum;
iv. mediopassieve r-uitgangen.
2. De overgang naar p- is tamelijk laat, getuige q-resten in het Gallisch (Sequana, Equos
(maandnaam)).
3. De overgang naar p- vond plaats in de 4e eeuw v. Chr., getuige Pytheas’ vermelding van de
volksnaam Πρετανοι.
4. Kritiek van De Vries:
a. Er is waarschijnlijk geen Keltisch-Italische taaleenheid geweest, maar een ontwikkeling uit
dialecten.
b. Labiovelaire klanken zijn instabiel en kunnen op elk moment veranderen (zoals in het
Grieks).
c. Conclusies:
i. Het Goidelisch verschilt van het Gallisch en Brittannisch.
ii. De voorvaderen van de Ieren zijn geëmigreerd vanuit het vasteland.
iii. De emigratie vond plaats toen het IE kṷ nog bestond.
iv. Een tijdstip is op grond hiervan niet vast te stellen.
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1.5.2.3 De inheemse overlevering uit de Lebor Gabála Érenn t.a.v. de Ierse
Kelten
Deze overlevering berust op speculaties:
1. Er zouden verschillende volkeren naar Ierland zijn gekomen:
a. De Fir Bolg komen overeen met de Belgae.
b. De Fir Domnann komen overeen met de Dumnonii.
c. De Gaileoin.
d. De Milesiërs, de voorouders van de huidige bewoners, zouden uit Spanje zijn gekomen.
2. De Lebor Gabála Érenn is pas in 1170 tot stand gekomen en dus weinig betrouwbaar.
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1.5.2.4 De archeologische bewijsvoering t.a.v. Ierse Kelten
1. Urnenvelden-cultuur (Bronstijd):
a. Deze is niet Keltisch, hooguit proto-Keltisch.
b. Bovendien hebben slechts kleine aantallen kolonisten Ierland bereikt.
2. Hallstatt-periode:
geen migratie naar Ierland.
3. La-Tène-periode:
a. Deze was zeker Keltisch.
b. Aanzienlijke migratie naar Ierland.
c. De kolonisatie begon in de 4e eeuw v. Chr..
d. Oorsprongsgebied:
i. Pokorny:
Loire-Garonne-gebied.
ii. De Vries:
(1) Het Loire-Garonne-gebied was nauwelijks gekeltiseerd.
(2) Het Seine-Marne-gebied als oorsprongsland ligt meer voor de hand.
4. Latere immigratie:
Volgens de klassieke overlevering woonden in Oost-Ierland:
i. Manapii:
vergelijk de Menapii aan de Belgische kust;
ii. Cauci:
vergelijk de Germaanse Chauchi (spr. [kauki]) aan de Duitse Bocht.
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1.5.2.5 De kolonisatie van Brittannië
1. Vierde eeuw v. Chr.:
a. Groepen uit de Tumulus-cultuur van de Neder-Rijn uit de Late Hallstatt-periode met enige
Germaanse elementen (wegens de Harpstedt-stijl).
b. Deze trekken naar de Theems-monding en de rest van Engeland en voeren blijkbaar oorlog
(wegens de ringwallen).
2. Vierde – tweede eeuw v. Chr.:
a. Urnenvelden-mensen uit het Neder-Rijn-gebied trekken naar Engeland onder druk van de
oprukkende
b. La-Tène-Kelten uit het Marne-gebied, die eveneens oversteken naar Engeland en blijkbaar
eveneens strijd leveren (wegens begrafenisgebruik en strijdwagens).
c. De laatste groep trekt eerst naar Oost-Anglië en Oost-Schotland en dan naar de westkust en
vormen samen met de Urnenvelden-mensen de Brigantes.
3. Eerste eeuw v. Chr.:
De Belgae steken in twee golven over naar Engeland:
a. naar Kent en Zuidoost-Engeland;
b. naar Wessex.
3. Oorzaken van deze volksverhuizingen liggen in de druk die Germanen uitoefenen op NoordItalië.
4. De gevolgen van de Keltische immigratie naar Brittannië en Ierland:
a. Vóór de 4e eeuw v. Chr. was de (proto-)Keltische invloed zeer gering wegens de kleine
aantallen kolonisten.
b. Na de 4e eeuw v. Chr. is er een duidelijke Keltische immigratie en zijn de aantallen
kolonisten groter.
c. De Kelten, ook in Gallië, zijn slechts de heersende klasse die een inheemse niet-IE bevolking
onderwerpt.
d. De Kelten hebben de oerbevolking aan zich geassimileerd.
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1.5.3 Het belang van de vastgestelde historische feiten voor de Keltische
godsdienst
De Keltisering van West-Europa, Brittannië en Ierland vond plaats in de vijf eeuwen voor de
Christelijke jaartelling door een heerserselite. Hieruit mag men het volgende concluderen:
1. De religieuze voorstellingen van deze elite waren nog intact in de Romeinse tijd.
2. Deze elite bewaakte haar religie goed tgo de massa andersdenkenden.
3. Tussen het continent en de eilanden moeten veel dezelfde religieuze gebruiken en opvattingen
hebben bestaan, zoals
a. de priesterschap der druïden;
b. de god Lugus in Gallië en Lug in Ierland.
4. Verschillen tussen beide gebieden hangen samen met geografische omstandigheden (binnenland
vs kustgebied).
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1.5.4 Ontwikkeling van de Keltische religie o.i.v. de migratie
1. Godennamen kunnen veranderen; het gaat er echter om of de goden hun karakter hebben
behouden.
2. De aard van de overleveringen is verschillend:
a. inscripties in Gallië;
b. mythen in Ierland.
3. In Wales zijn sporen van mythen behouden in de Mabinogion, maar deze zijn waarschijnlijk niet
Kymrisch, doch Iers wegens de Ierse kolonisatie van delen van Wales. De god Nodons is mogelijk
Iers, niet Brittannisch.
4. Door de Keltische migratie ontstonden gemengde bevolkingsgroepen:
a. Voorbeelden:
i. Spanje:
Keltiberiërs;
ii. Rusland:
Kelto-Scythen;
iii. Balkan:
Kelto-Thraciërs;
iv. Ierland:
Gall-Gaedhil;
v. Gallië (zie b.)
b. De Kelten vormden echter, zoals in Gallië, de heersende klasse (druïden en Equites) en
zullen, om zich te onderscheiden van de autochtone bevolking (miserrima plebs, Caesar),
hebben vastgehouden aan hun eigen cultuur en geloof.
5. Toch was de Keltische adel (en daarmee zijn cultuur en religie) gedoemd te verdwijnen:
a. door gemengde huwelijken;
b. door onderlinge twisten;
c. door een veranderende economie, zoals tijdens de Romeinse tijd in Gallië waar de landadel
verdween en de geldadel opkwam, waardoor oude on-Keltische geloofselementen naar
voren treden.
6. Deze on-Keltische geloofselementen stammen waarschijnlijk uit de culturen van het
Paleolithicum en Neolithicum, waarvan wij de godsdienst niet kennen, behalve:
a. enige informatie over de dodencultus en voorstellingen over de dood;
b. een vermoeden van de cultus van een grote vruchtbaarheidsgodin en theriomorfe godheden.
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(C) De bronnen voor de Keltische religie
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2.1 Inleiding tot de bronnen voor de Keltische religie
1. De bronnen zijn zeer gebrekkig, onbetrouwbaar of wel betrouwbaar, maar duister.
2. De bronnen betreffen:
a. Gallië (zie 2.2):
i. de schriftelijke overlevering van de klassieke schrijvers;
ii. inscripties en beeldende monumenten.
b. Brittannië (zie 2.3.1);
c. Ierland (zie 2.3.2);
d. Wales (zie 2.3.3).
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2.2 De bronnen voor Gallië m.b.t. de Keltische religie
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2.2.1 De waarde van de klassieke overlevering m.b.t. de Keltische religie in
Gallië
Veel kennis is niet uit de eerste hand of is verloren gegaan:
1. Poseidonios van Apamea (2 e eeuw v. Chr.), wiens encyclopedische werk verloren is gegaan.
2. Polybios schreef een geschiedeniswerk met etnografische opmerkingen.
3. Timagenes die Polybios citeert.
4. Strabo citeert Timagenes.
5. Ammianus Marcellinus citeert uit Timagenes.
6. Caesar schrijft over de Gallische godsdienst, maar gebruikt ook Poseidonios als bron naast zijn
eigen vaststellingen.
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2.2.2 De interpretatio romana m.b.t. de Keltische religie in Gallië
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2.2.2.1 Commentarii de bello Gallico (door C.J. Caesar)
1. Caesar noemt vijf Gallische godheden, die hij een Romeinse naam geeft, in de volgende
volgorde:
a. Mercurius;
b. Apollo;
c. Mars;
d. Jupiter;
e. Minerva.
2. Caesar was proconsul van Gallia Cisalpina, dat reeds in de tweede eeuw v. Chr. geromaniseerd
was; in 118 v. Chr. werd de provincie Gallia Narbonensis ingericht. Caesar heeft dus veel
informatie kunnen inwinnen over de godsdienst der Kelten, wat nodig was om macht over hen te
kunnen krijgen. Dit gebeurde bijvoorbeeld door de evocatio waarmee goden uit hun stad gelokt
werden.
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2.2.2.2 De bello civili (door M.A. Lucanus)
1. Lucanus (1e eeuw na Chr.) noemt drie inheemse goden van de Treveri en de Lingones uit het
Seine-Loire-gebied:
a. Teutates;
b. Esus;
c. Taranis.
2. De identificatie van deze goden:
a. Ze kunnen in andere gebieden ook bekend zijn geweest.
b. Ze hoeven geen triade te hebben gevormd.
c. De Commenta Bernensia op Lucanus (4e – 9e eeuw) leveren geen duidelijkheid op m.b.t. de
identificatie: Teutates kan zowel Mercurius als Mars zijn.
d. Ook de inscripties tonen variabele Romeinse namen voor andere goden:
i. Iovantucarus: Mars of Mercurius;
ii. Cocidius: Mars of Silvanus;
iii. Smertrius/Smertrios: Mars of Dis pater.
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2.2.2.3 De oorzaken van de vaagheid van de interpretatio romana
1. De Romeinse goden zelf hadden een onzekere identiteit gekregen door hun gelijkstelling met
Griekse goden.
2. Een Gallische god kreeg de naam van een Romeinse godheid van wie belangrijke trekken
overeenkwamen. Diezelfde Gallische god kon elders een andere Romeinse naam krijgen. Dit
gebeurde bijvoorbeeld ook in Griekenland, waar Soteira zowel Athena, Artemis en Kore kon
aanduiden.
3. De Gallische goden waren dus niet identiek met de Romeinse. Dit laten ook de attributen bij
de afgebeelde Gallische goden zien. Door de romanisering trad er toch enig syncretisme op.
4. Hoewel het Romeinse voorbeeld aanvankelijk krachtig naar voren trad, begonnen de inheemse
aanduidingen van de goden later door te dringen. Voorbeelden:
a. Het godenpaar Mars en Diana heet later Apollo Grannus en Sirona en daarna Sucellus en
Nantosuelta.
b. Marti Rudiano heet later Deo Rudiano.
5. Ook in de beeldende kunst drong de Gallische eigenheid later door:
a. attributen zoals hamer en wiel;
b. goden in Boeddha-houding;
c. goden met hertengewei;
d. afbeeldingen van slangen;
e. de godennamen zijn nu uitsluitend Gallisch, zoals Cernunnos, Esus of Tarvos Trigaranus.
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2.2.2.4 Conclusies t.a.v. de interpretatio romana
1. De gewoonte om de Gallische goden Romeinse namen te geven wordt langzamerhand
verlaten.
2. Er treden onbekende goden naar voren, van wie de herkomst niet bekend is. Mogelijk zijn ze
afkomstig van de onderworpen autochtone, niet-IE bevolking.
3. Caesar had uitsluitend contact met de IE bovenlaag, de Gallische edelen en priesters, die hun
eigen godsdienst hadden.
4. De vraag blijft in hoeverre bijvoorbeeld Cernunnos Keltisch danwel pre-Keltisch was.
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2.3 De bronnen voor Brittannië en Ierland m.b.t. de Keltische religie
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2.3.1 De bronnen voor Engeland m.b.t. de Keltische religie
De omstandigheden in Engeland tonen een vergelijkbare situatie als in Gallië:
1. Door de Romeinse overheersing ging men ook hier over tot het maken van wij-inscripties en
godenbeelden.
2. Door de migratie vanuit Gallië was er sprake van eenzelfde geloof, maar de godennamen
verschillen.
3. Er was daarentegen wel invloed vanuit Ierland, waarmee nauwe betrekkingen bestonden.
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2.3.2 De bronnen voor Ierland m.b.t. de Keltische religie

De Keltische religie - De bronnen voor de Keltische religie - De bronnen voor Brittannië en Ierland m.b.t. de Keltische religie
- De bronnen voor Ierland m.b.t. de Keltische religie

2.3.2.1 Algemene opmerkingen t.a.v. de bronnen voor Ierland m.b.t. de
Keltische religie
1. In Ierland bestonden door het ontbreken van de Romeinse heerschappij geen wij-inscripties en
godenbeelden.
2. Er bestond wel een mythologische overlevering, maar door de vroege bekering tot het
Christendom is deze overlevering ontdaan van al te duidelijk heidense trekken.
3. Over de cultus is vrijwel niets bekend door de Christelijke censuur.
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2.3.2.2 De Ierse sagencycli
1. De heldensagen uit Ulster (de Ulster-cyclus) over koning Conchobar en de held Cúchulainn uit
het begin van de jaartelling toont sporen van mythen.
2. De heldensagen uit Laighin (de Finn-cyclus) over Finn mac Cumaill en de Fianna uit de eerste
helft van het eerste millennium toont eveneens sporen van mythen.
3. De Lebor Gabála Érenn is een pseudo-historische traditie waarin de goden geëuhemeriseerd
zijn wegens het wegvallen van het geloof:
a. De bevolkingsgroepen die Ierland volgens deze traditie zouden hebben gekoloniseerd,
waren:
i. goden, in de gedaante van de Túatha Dé Danann;
ii. demonen, in de gedaante van de Fomoren;
iii. Ieren, in de gedaante van de Milesiërs.
b. De mythische motieven kwamen het duidelijkst naar voren in de beschrijving van twee
veldslagen bij één plaats, Mag Tuired:
i. Over het oorspronkelijke aantal veldslagen en de localisering(en) bestaat onzekerheid:
(1) Traditie uit de 13e en de 14e eeuw:
(a) De eerste slag vond plaats bij Kilmactranny (co. Sligo).
(b) De tweede slag vond plaats bij Cong (co. Mayo).
(2) Th.F. O’Rahilly:
Beide slagen vonden plaats bij Lough Arrow (co. Sligo):
(a) De slag tussen de Túatha Dé Danann en de Fir Bolg is een herinnering aan een
historische nederlaag van de Fir Bolg.
(b) De slag tussen de Túatha Dé Danann en de Fomoren is een mythische veldslag
tussen goden en demonen.
(3) H. d’Arbois de Jubainville:
In de 11e eeuw werd de localisering gesplitst in twee veldslagen.
ii. Kritiek van De Vries:
Er waren twee mythische veldslagen:
(1) tussen goden en demonen;
(2) tussen goden onderling.
4. Ierse heiligenlegenden:
Deze geven weinig informatie.
5. De Imrama, fantasievolle reisverhalen, zoals de Reis van St. Brandaan:
Deze tonen inzicht in ideeën omtrent het hiernamaals, die niet identiek is met het dodenrijk.
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2.3.3 De bronnen voor Wales m.b.t. de Keltische religie
1. De poëzie van Taliessin en andere barden in hss. uit de 12e en 13e eeuw, die teruggaat tot de
6e en de 7e eeuw:
a. beschrijving van de oorlogen van de Kelten in Zuid-Schotland en Noord-Engeland;
b. de gebezigde taal, m.n. m.b.t. mythische motieven, is echter zeer duister.
2. De Mabinogion over de held Pryderi:
Deze geven weliswaar mythische motieven, maar de Ierse invloed in Wales was zo groot, dat het
Kymrische karakter van het geloof en dus ook van de Mabinogion ondergesneeuwd raakte.
3. De Historia Regum Britanniae (door Geoffrey van Monmouth):
Er is veel mystificatie in dit werk, maar Geoffrey moet wel op de hoogte zijn geweest van de
Kymrische traditie.
4. Brut, een Middel-Engels geschiedwerk in verzen door Layamon, gebaseerd op het werk Le
Roman de Brut van de Normandiër Wace:
Beide geven weinig informatie.
5. Conclusie t.a.v. de bronnen voor Wales:
De Mabinogion bevatten weliswaar veel speculaties en fantasieën, maar ook mythische
motieven, die serieus onderzocht moeten worden.
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2.4 Conclusies t.a.v. de bronnen voor de Keltische religie en de gebruikte
onderzoeksmethode
1. Conclusies:
a. De bronnen zijn zeer verschillend van aard en betreffen verschillende volkeren en talen.
b. De beste bronnen zijn nog Caesar en de mythen uit Ierland. Deze laatste zijn verregaand
geëuhemeriseerd, i.t.t. de Germaanse mythen uit IJsland.
2. Onderzoeksmethode:
a. De beste methode om een beeld te scheppen van de Keltische religie is vergelijking met en
tussen:
i. de diverse religieuze overtuigingen van de Kelten zelf, die vooral een religieus verval
laten zien:
(1) de Gallische religie in de voor-Romeinse tijd;
(2) de Gallische religie in de Romeinse tijd;
(3) de Ierse religie op grond van de mythen;
(4) de Walisische religie op grond van de mythen;
ii. de andere IE religies, zodat een grondstructuur is vast te stellen.
b. Om de vergelijkende methode toe te passen is het nodig eerst de feiten vast te stellen:
i. De goden die Caesar noemt, moeten vergeleken worden met de goden uit de Gallische
overlevering en dan met die uit de Ierse teneinde overeenkomsten te vinden.
ii. Er moet worden vastgesteld welke goden uit de Gallische overlevering in het systeem
passen en aan welke plaats ze gebonden zijn.
iii. Door de gekozen methode zal blijken dat bijvoorbeeld Cernunnos niet centraal staat en
dat er grote verschillen zijn tussen de goden in Gallië en Ierland.
c. De volgende aspecten van de Keltische religie worden onderzocht:
i. de goddelijke machten (waarover het meest bekend is);
ii. de cultus;
iii. de priesterschap;
iv. sociaal-religieuze verschijnselen;
v. dodencultus en magie.
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3.1 (D, I) De godheden vermeld in de Romeinse bronnen
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3.1.1 Inleiding tot de godheden vermeld in de Romeinse bronnen
1. Caesar noemt vijf hoofdgodheden, waarmee Lucanus’ drie godheden kunnen worden
vergeleken:
a. Mercurius;
b. Apollo;
c. Mars;
d. Jupiter;
e. Minerva.
2. Caesar noemt verder:
Dis pater, de Gallische dodengod.
3. Andere bronnen zijn:
a. inscripties;
b. beeldmateriaal.
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3.1.2 (D, I, 1) Jupiter
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3.1.2.1 (D, I, 1, a) De Gallische Jupiter
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3.1.2.1.1

Algemene opmerkingen t.a.v. de Gallische Jupiter

1. Caesar zet zijn Romeinse Jupiter op de vierde plaats als equivalent van een Gallische god die
dus minder belangrijk was dan andere Gallische goden.
2. Karakter van de Gallische Jupiter:
a. Hij komt overeen met de IE hemelgod.
b. De bronnen hiervoor zijn:
i. schriftelijke:
(1) Caesar;
(2) heiligenlevens;
ii. inscripties:
de bijnamen van de Gallische Jupiter;
iii. beeldende voorstellingen.

De Keltische religie - De goden der Kelten - De godheden vermeld in de Romeinse bronnen – Jupiter - De Gallische Jupiter

3.1.2.1.2

Caesar en de heiligenlevens over de Gallische Jupiter

1. Caesar verbindt hem met:
a. imperium caelestum tenēre (‘het onderhouden van het hemelrijk’);
b. Vergelijk:
i. skt. Dyaus;
ii. gr. Zeus;
iii. germ. *Tīwaz.
2. Berichten uit heiligenlevens:
a. Vita S. Clari;
b. Vita S. Juliani;
c. Passio SS. Tiberi, Modesti et Florentiae.
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3.1.2.1.3

Inscripties m.b.t. de bijnamen van de Gallische Jupiter

1. Toponimische:
a. Accionis (< Accion bij het Meer van Genève);
b. Poeninus (de Grote St. Bernhardpas);
c. Taranus (misschien < Ταναρος, een Ligurische rivier).
2. Karaktorologische:
a. Uxellimus (dus de hoogste god);
b. IOM Sucaelo (‘die goed slaat’, uit Mainz).
3. Onbegrepen bijnamen:
a. Arubianus;
b. Cundamius;
c. Saramicus.
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3.1.2.1.4

Gegevens uit het beeldmateriaal m.b.t. de Gallische Jupiter

De Gallische Jupiter wordt met de volgende attributen afgebeeld:
1. Typerend voor de Romeinse Jupiter:
a. scepter;
b. bliksemschicht;
c. arend.
2. In het bijzonder typerend voor de Gallische Jupiter is het wiel of rad (zie ook 3.1.2.3):
a. Jupiter-beeld uit Séguret (dép. Vaucluse) bij Vaison-la-Romaine):
Hij steunt met de rechterhand op een rad met 10 spaken.
b. Jupiter-altaar uit Laudun-l’Ardoise (dép. Gard) (De Vries: Laudan):
arenden en een rad met 5 spaken.
c. Jupiter-altaar uit Lansargues (dép. Hérault):
i. inscriptie (CIL 12, 04179):
Iovi Optimo Maximo;
ii. afbeeldingen:
rad met 6 spaken tussen twee bliksemschichten.
d. Jupiter-altaar uit Montmirat (dép. Gard):
i. inscriptie (CIL 12, 03023):
[fulgur] conditum (‘bliksem begraven’);
ii. afbeelding:
rad met 9 spaken.
e. Jupiter-altaar uit Vauvert ((dép. Gard), bij Nîmes):
i. rad met 8 spaken;
ii. twee bliksemschichten;
iii. het rad-teken  kan ook een symbool van de zon zijn i.p.v. een bliksemschicht.
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3.1.2.2 (D, I, 1, b) De Jupiter-Gigant-zuilen
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3.1.2.2.1

Verspreiding en voorstellingen op de Jupiter-Gigant-zuilen

1. Verspreiding en datering:
a. kerngebied:
Lingones;
b. uitstraling:
i. Trevires (Moezel);
ii. Helvetii (Altenburg);
iii. Rijn-dal;
c. verdere verstrooiing:
i. Vlaanderen;
ii. Bretagne;
iii. Arverni;
d. aantal:
ca 150;
e. datering:
170-240 AD.
2. Voorstelling:
a. een vierhoekige zuil.
b. reliëfs:
i. de zeven planetaire goden of
ii. de vier goden:
(1) Juno;
(2) Mercurius;
(3) Hercules;
(4) Minerva;
c. hoofdbeeld (algemene weergave):
Jupiter te paard, dat loopt over een reus, die eindigt in een staart.
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3.1.2.2.2

Identificatie en belang van de Jupiter-Gigant-zuilen

1. Etnografische identificatie:
De zuilen zijn gebouwd door Romeinen, maar zijn inheemse monumenten:
a. De ruiter draagt, behalve een speer, ook een rad.
b. De zuilen horen Kelten toe:
i. Het kerngebied werd door Keltische stammen bewoond.
ii. Ze kwamen ook voor in Bretagne en Engeland.
2. Cultus en belang van de Jupiter-Gigant-zuilen:
a. De zuilen horen bij een landelijke, openbare cultus:
i. Vindplaatsen:
(1) villae;
(2) rivieren en bronnen;
(3) begraafplaatsen.
ii. De zuilen zijn te kostbaar voor een private cultus.
b. Het belang van de zuilen en dus de godheid blijkt uit inmetselingen van een sokkel onder
een Christelijk altaar.
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3.1.2.2.3

De interpretatie van de voorstellingen op de Jupiter-Gigant-zuilen

Er is geen duidelijke verklaring van de voorstelling. Er zijn twee perspectieven:
1. Strijd:
a. Benoit en P.M. Duval:
imitatie van de Gigantomachie, wat de uitdrukking van vrees op het gezicht van de reus
lijkt te bevestigen.
b. C. Jullian:
zege van de zonnegod over de duisternis of het chaosmonster.
c. F. Benoit:
de reus is een zeeslangmonster en daarmee een symbool van de dood en de chaos.
d. K. Haug (waarschijnlijk wordt bedoeld Ferdinand Haug, Berends):
zege van het Romeinse leger op de Germaanse barbaren (niet waarschijnlijk).
2. Vruchtbaarheid:
a. P. Lambrechts:
i. De ruiter is een watergeest wegens de vindplaatsen bij wateren in het Lingones-gebied.
ii. Kritiek van De Vries:
(1) De vondsten in Lotharingen stemmen hiermee niet overeen.
(2) De zuilen zijn te monumentaal voor watergeesten.
b. G. Drioux:
i. Ruiter en reus zijn resp. zonnegod en de aardgodin die niet strijden, maar liefhebben.
ii. Kritiek van De Vries:
(1) De houding van de ruiter is daarmee in strijd.
(2) De afbeelding van een vrouw i.p.v. een reus komt weinig voor.
(3) De enkele keer dat de reus het paard ondersteunt als voorstelling van de
ondersteuning van de hemel door de aarde, is geen bewijs.
3. Conclusies t.a.v. de interpretatie van de voorstelling op de Jupiter-Gigant-zuilen:
a. Er zijn te veel varianten voor een eenduidige verklaring.
b. Er bestaat geen mythe die helderheid kan verschaffen, behalve de uitheemse
Gigantomachie.
c. Alleen het attribuut van het rad toont het karakter van de ruiter als zonnegod.
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3.1.2.3 (D, I, 1, c) De god met het rad
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3.1.2.3.1

De positie van het rad in de Keltische voorstellingswereld

1. Er komen in Gallië veel beeldende voorstellingen van radgoden voor. Voorbeelden:
a. Bronzen beeld van de Gallische Jupiter uit le Châtelet-sur-Meuse (dép. Haute-Marne):
Een naakte, bebaarde man, wiens linkerhand rust op een rad en wiens rechterhand het
bliksemsymbool vasthoudt. Aan de rechterarm hangen negen s-vormige voorwerpen
(swastika’s).
b. Beeld van de Gallische Jupiter uit Landouzy-la-Ville (dép. Aisne):
Inscriptie (CIL 13, 03527):
IOM ET N.AVG
c. Beelden van Juno (uit Autun (dép. Saône-et-Loire)), Alzey (Du.), Tongeren (Be.)):
Ook zij heeft het rad als attribuut.
d. Conclusie:
Hemelgoden hebben het rad als symbool.
2. Afbeeldingswijzen van het rad:
a. in combinatie met hemelgoden (zie 1);
b. als amulet gedragen (Gallië, Brittannië).;
c. op munten uit Zuid-Frankrijk.
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3.1.2.3.2

De betekenis van het rad

1. Het rad (een wiel) is een symbool van de zon (H. Gaidoz, R. Pettazzoni, De Vries):
a. Als zonnesymbool is het rad wijdverbreid.
b. De ontwikkeling is gegaan van een eenvoudig vierspakig wiel (een kruis) naar meerspakig.
c. De spaken zijn (oorspronkelijk) het symbool van de vier windrichtingen.
d. Het idee van de kringloop van de zon door de bovenwereld en de onderwereld is oeroud,
waardoor de voorstelling van een rad kan zijn ontstaan.
e. De Keltische voorstelling van het rad als zonnesymbool blijkt uit de afbeeldingen op de
Ketel uit Gundestrup (een jongeling die het rad schijnt voort te bewegen).
f.

Ook de swastika-tekens, die veel voorkomen, zijn zonnesymbolen, evenals de s-vormige
halve swastika-tekens.

2. Het bliksemsymbool en zijn relatie met de zon:
a. E. Flouest:
i. Het rad is het symbool van de wagen van de dondergod en dus ook van de bliksem.
ii. Kritiek van De Vries:
Dit is niet aannemelijk; zie 1.
b. De bliksem is, evenals de zon,
i. een hemels licht;
ii. een goddelijk licht;
iii. een heilbrengend licht dat de hemelwateren verlost, waardoor de aarde bevrucht
wordt;
iv. verbonden met de zegenbrengende Gallische Jupiter.
c. De bliksem heeft, in tegenstelling tot de zon
i. ook een vernietigend aspect;
ii. een relatie met de gewelddadige Taranis, de dondergod.
d. De symbolen van zon en bliksem komen samen voor (zie 3.1.2.3.1.-1.a).
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3.1.2.3.3

Het karakter van de hemelgoden

1. De hemelgoden als goden van de eed:
Aangezien de zon (evenals de andere hemellichamen) alles ziet, worden de hemelgoden bij de
eedaflegging aangeroepen:
a. Griekenland:
Zeus heet όρκιος (‘van de eed’).
b. Ierland:
De natuurmachten worden bij eden aangeroepen, de zon als eerste.
2. De zon wordt met heilbrengende goden verbonden:
a. De Gallische Apollo heet Belenus (zie 3.1.5.5).
b. De Gallische Jupiter met het zonnerad drukt waardigheid, goedheid en welwillendheid uit.
Hij brengt heil, ook d.m.v. verdragen en eden door hem beschermd.
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3.1.2.4 (D, I, 1, d) De Ierse Dagda
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3.1.2.4.1

Naam en bijnamen van Dagda

1. Naam:
Dagda is de ‘goede god’, wat overeenkomt met het karakter van de Gallische Jupiter. (Vaak
wordt aan Dagda een lidwoord toegevoegd, maar hier om praktische redenen weggelaten.)
2. Bijnaam:
‘Eochu Ollathir Ruadrofessa’:
a. Eochu:
i. < IE *ekṷo ‘paard’.
ii. Het paard is een wijdverbreid zonnesymbool.
b. Ollathir:
i. ‘Alvader’.
ii. Vergelijk:
Alföður, een naam van Odin.
iii. Dagda is dus de hoogste god van de Túatha Dé Danann.
c. Ruadrofessa:
i. ‘de donkerrode die alles weet’.
ii. Dagda is dan de zon, die alles ziet.
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3.1.2.4.2

De functies van Dagda

1. Dagda als god van de druïden:
a. Lebor Gabála Érenn (Cath Maige Tuired Cunga (de Eerste slag bij Mag Tuired)):
i. De Túatha Dé Danann hebben een dia draidechta (‘god van het druïdisme’), zoals Eochu
Ollathir is, dus Dagda.
ii. Dagda is dan een god der druïden, de priesters (die pas later als tovenaars werden
beschouwd), die waakten over de offerhandelingen en de godenhymnen.
b. Zijn dochter is Brigit Bainfile (‘dichteres’), de beschermvrouwe van de dichtkunst.
2. Dagda als god van de eden en de verdragen:
a. Tochmarc Étaíne:
Dagda zorgt ervoor dat verdragen uitgevoerd worden.
b. Deze functie is ook die van de Gallische Jupiter.
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3.1.2.4.3

De attributen van Dagda en hun betekenis

Deze godensymbolen hebben een ambivalente waarde:
1. Knots:
a. kenmerken:
i. Hij moet wegens zijn grootte en gewicht op wielen worden verplaatst.
ii. Het ene eind kan negen mannen doden; het andere eind wekt hen weer tot leven.
b. identificatie:
i. Hij is van het type van Thors hamer of Indra’s vajra.
ii. Hij stelt de bliksemschicht voor, die zowel dodelijk is als levenbrengend.
2. Harp:
a. naam:
i. ‘Úaithne’.
ii. betekenis:
‘een soort assonantie of concordantie’.
b. kenmerken:
Deze harp kent drie melodieën:
i. slaapmelodie;
ii. lachmelodie;
iii. klaagmelodie.
3. Ketel:
a. algemeen:
i. Ketels horen vaak toe aan de machten van de aarde en de onderwereld (zie 3.2.3.2.23.d).
ii. Ze hebben de macht leven te schenken, vgl. de ketel van Medea.
b. identificatie:
De ketel van Dagda is echter waarschijnlijk een offerketel, aangezien Dagda een god der
druïden is.
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3.1.2.4.4

De mythologie van Dagda

1. Lebor Gabála Érenn:
Dagda’s dochter is Brigit Bainfile, de godin van de dichtkunst en de beschermvrouwe der
dichters. De dichters zijn de druïden, die offerzangen en godenhymnen componeerden en
zongen.
2. Tochmarc Étaíne:
Dagda’s zoon is Óengus mac ind Óg. Over hem gaat de mythe van Óengus’ jeugd:
a. Hij is de vrucht van een verboden liefde tussen Dagda en de vrouw van Elcmar.
b. Hij wordt opgevoed door Midir, de elf van Bri Léith.
c. Hij wordt bespot wegens zijn vaderloosheid en dwingt Dagda hem als diens zoon te
erkennen.
d. Dagda doet dit en raadt Óengus aan Elcmars heerschappij over diens gebied over te nemen
(zie 3.2.3.6.3-1.d.i(1)).
e. Óengus betekent ‘de enig krachtige’ en lijkt een jongere verschijning van Dagda.
3. Lebor Gabála Érenn:
de mythe van Dagda’s opgedrongen maal:
a. Vóór de Eerste slag bij Mag Tuired brengt Dagda een bezoek aan de vijand, de demonische
Fomoren.
b. Ter bespotting dwingen ze hem een geweldig grote hoeveelheid soep te eten, die ze uit een
koningsketel in een gat in de grond hebben gegoten.
c. Dagda eet alles op en likt het gat zelfs helemaal leeg, waarna hij met een dikke buik gaat
slapen.
d. Conclusies:
i. Achter het burleske verhaal schuilt een cultuslegende die het religieuze gebruik
verklaart dat deelnemers aan een offermaaltijd altijd alles moesten consumeren. omdat
deze maaltijd heilig was en alleen binnen de cultushandeling genuttigd mocht worden.
ii. De god uit de cultuslegende die gedwongen wordt een grote maaltijd te verorberen,
heet bij de Ieren Dagda, de god van het druïdisme, de offeraars bij uitstek.
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3.1.2.4.5

Conclusie t.a.v. Dagda

Het karakter van Dagda sluit in zijn algemeenheid aan bij de Gallische Jupiter, zodat beiden
identiek zijn:
1. Dagda is de goede god en alvader.
2. Hij is de god van het druïdisme, van het offer en van de offerzangen.
3. Hij is de hoogste god en de god van eden en verdragen.
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3.1.3 (D, I, 2) Mercurius
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3.1.3.1 (D, I, 2, a) De Gallische Mercurius
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3.1.3.1.1

De bronnen voor de Gallische Mercurius
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3.1.3.1.1.1 Inleiding tot de bronnen voor de Gallische Mercurius
De Gallische Mercurius is bekend uit de
1. literatuur:
a. De bello Gallico:
i. De Galliërs vereerden de Gallische Mercurius het meest.
ii. Er zijn veel afbeeldingen van hem.
iii. Hij is de god van de kunstvaardigheden (een cultuurbrenger).
iv. Hij is de god van de handel.
b. Octavius (door Minucius Felix):
De Gallische Mercurius is de belangrijkste god.
2. archeologische vondsten:
a. 200 afbeeldingen (beelden en basreliëfs) (zie 3.1.3.1.1.4).
b. 450 inscripties, w.o. 45 bijnamen (zie 3.1.3.1.1.2).
c. Conclusie:
De vondsten bevestigen het belang van de Gallische Mercurius voor de Kelten.
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3.1.3.1.1.2 Bijnamen van de Gallische Mercurius
De bijnamen zijn verschillend van aard en vaak verbonden met een bepaald gebied:
1. Titels die duiden op cultuur en handel:
a. Cultor;
b. Viator;
c. Lucrorum potens.
2. Ondoorzichtige bijnamen:
a. Avernus (Avernorix) in het Rijngebied;
b. Cissonius (Cisonius, Cessonius) in Germania Superior, Trier en Keulen;
c. Visucius in Germania Superior;
d. Artaius in Vienne en Grenoble (beide in dép. Isère);
e. Clavariatis bij Lingones, Tricasses en Mediomatrici.
3. Topografische bijnamen:
a. Canetonnessis, ~ top. Canetonnum (nu Le Villeret-Est in Berthouville bij Bernay, dép. Eure);
b. Magniocus, ~ top. Magniacum (mod. Magnieu, dép. Ain);
c. Dumius, ~ Dumus, de berg mod. Puy de Dôme (dép. Puy-de-Dôme).
4. Mogelijk verklaarbare bijnamen:
a. Adsmerius (Atesmerius) bij de Pictones uit Meaux (dép. Seine-et-Marne):
i. deelt dezelfde wortel als de godin Rosmerta met wie hij vaak samen voorkomt:
IE *(s)mer ‘lot’ of ‘voorkennis’;
ii. J. Vendryes:
~ gr. μερος, μοιρα, είμαρμενη;
~ lat. mereo, Morta (een Parca);
iii. andere mogelijkheid:
IE *smeru ‘vet’, zodat Rosmerta een godin van de overvloed is.
b. Iovantucarus uit Tholey (Saarland):
‘beschermer der jeugd’.
c. Vassocaletus uit Clermont-Ferrand (dép. Puy-de-Dôme) (waar zijn tempel stond):
< vasso ‘jonge man’ + calet ‘hard’.
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3.1.3.1.1.3 Cultusplaatsen van de Gallische Mercurius
1. Tempels van de Gallische Mercurius:
a. Historiae Francorum (door Gregorius van Tours):
Clermont-Ferrand met de tempel van Vassocaletus (zie 3.1.3.1.1.2-4.c);
b. Historiae Francorum (door Gregorius van Tours):
Brioude (dép. Haute-Loire) met een groot delubrum, waar ‘in colomnam altissimam
simulacrum Marti Mercuriique colebatur’;
c. Vita S. Bavonis:
Gent;
d. Vita S. Frontonis:
Brantôme (dép. Dordogne);
e. Vita S. Reguli:
Senlis (dép. Oise).
2. Plaatsen en bergen die de naam van Mercurius dragen:
a. Marcour, Mercœur, Mercurey enz.;
b. Mont Mercure, Montmartre (Parijs) en Merkur (Baden-Baden);
c. opmerking:
‘Mercurius’ was echter ook een naam die Romeinse heren droegen en die zij aan een plaats
verbonden.
3. Beroemde Gallische Mercurius-bergen:
a. Puy de Dôme met de tempel en het beeld van Dumius (zie 3.1.3.1.1.2-3.c) ;
b. Donon (Vogezen) van de Leuci en Mediomatrici.
4. Ontwikkeling van de cultus van de Gallische Mercurius:
a. De positie van de Gallische Mercurius werd versterkt door de aandacht van de Romeinen
voor diens cultus in Lyon, aangezien de Romeinse Mercurius verbonden was met de verering
van keizer Augustus.
b. In de tweede eeuw was er een teruggang in zijn cultus, maar daarna vond er o.i.v. een
nationaal bewustzijn een opleving plaats.
c. De Gallische Mercurius werd vooral in vreedzame gebieden vereerd.
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3.1.3.1.1.4 Iconografische bronnen voor de Gallische Mercurius
1. Afbeeldingen van de Gallische Mercurius zijn te zien op
a. munten;
b. medaillons;
c. basreliëfs;
d. sculpturen.
2. Voorstellingen van de Gallische Mercurius:
a. Overeenkomsten met de Romeinse Mercurius:
dezelfde attributen en begeleiders:
i. caduceus;
ii. petasos;
iii. geldbeurs;
iv. haan, bok en schildpad.
b. Verschillen met de Romeinse Mercurius:
i. De begeleidende dieren krijgen meer nadruk.
ii. De slang met de ramskop is Gallisch.
iii. Mercurius is een oude, bebaarde man met wambuis en stok in de hand.
iv. Werktuigen zijn hamer en vuurtang.
v. (Tri)fallische voorstellingen.
c. Commentaar van De Vries:
De attributen hebben vaak hun betekenis verloren.
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3.1.3.1.2

Conclusie: het karakter van de Gallische Mercurius

1. De functies van de Gallische Mercurius laten zich voorzichtigheidshalve verklaren als
a. god van de handel en de ambachten;
b. god van de oorlog.
2. Hij wordt soms door een godin begeleid:
a. Rosmerta in het gebied van Moezel, Rijn en Rhône;
b. Maia, Diana, Minerva;
c. de Matres.
3. Onderzoekers stellen hem met verschillende goden gelijk:
a. Teutates (zie 3.1.3.2);
b. Dom Martin:
Ogmios;
c. S. Reinach:
Esus;
d. andere identificaties:
i. een chtonische godheid;
ii. goden, bekend uit beeldende voorstellingen:
(1) ‘god in de Boeddha-houding’;
(2) ‘god met het hertengewei en de ramskopslang’;
(3) ‘god met de drie hoofden’;
iii. commentaar van De Vries:
De genoemde symbolistische voorstellingen moeten eerst begrepen worden alvorens ze
aan de Gallische Mercurius toe te schrijven.
e. veel onderzoekers:
Lug (zie 3.1.3.3).
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3.1.3.2.1

De bronnen voor Teutates
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3.1.3.2.1.1 Identificering van Teutates in de literatuur
1. De bello civili (door Lucanus):
Teutates, Taranis en Esus zijn Gallische goden.
2. M. Annaei Lucani Commenta Bernensia:
a. Teutates wordt in deze commentaren op Lucanus zowel gelijkgesteld met Mercurius als
met Mars.
b. Commentaar:
Deze ‘vergissing’ hoeft geen onkunde te zijn:
i. Andere mededelingen, zoals over offers, zijn zeer nauwkeurig (zie 3.1.3.2.2.1-1.a).
ii. Wij-inscripties voor Mars Teutates komen vooral in de randgebieden voor, bijv.:
(1) Mars Teutates (Engeland);
(2) Mars Toutatis (Oostenrijk).
iii. Teutates komt niet voor in wij-inscripties in Gallië.
iv. Lucanus’ Teutates zou echter wel een Gallische god zijn.
v. Conclusie:
De keuze van Mars of Mercurius voor Teutates en van de vervaardiging van inscripties
hangt af van het perspectief van de bevolkingslaag.
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3.1.3.2.1.2 Identificering van Teutates in de sculptuur
1. Er zijn geen bewijzen voor afbeeldingen van Teutates.
2. Onbewezen pogingen tot identificatie:
a. P.M. Duval:
krijger met speer en schild, vrouw en ramskopslang op de zuil van Mavilly-Mandelot (dép.
Côte-d’Or);
b. E. Linckenheld:
i. ‘god met speer’;
ii. ‘god met hond’.
3. Conclusie m.b.t. identificatie van Teutates in literatuur en sculptuur:
Het voor ons schijnbaar vage karakter van Teutates geldt niet voor zijn vereerders. Deze wisten
heel goed tot wie zij zich wendden.
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3.1.3.2.2

De offercultus van Teutates
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3.1.3.2.2.1 De bronnen voor de offercultus van Teutates
1. Literatuur:
a. Commenta Bernensia op Lucanus:
i. Mercurius lingua Gallorum Teutates dicitur qui humano apud illos sanguine colebatur.
Teutates Mercurius sic apud Gallos placatur: in plenum semicupium homo in caput
demittitur ut ibi suffocatur.
‘Mercurius, die in de taal der Galliërs Teutates heet, wordt met menselijk bloed geëerd.
Teutates Mercurius wordt bij de Galliërs aldus verzoend: een mens wordt met zijn
hoofd naar beneden in een vol vat geduwd zodat hij stikt.’
ii. Teutates Mars sanguine diro placatur sive quod proelia numinis eius instinctu
administrantur, sive quod Galli antea soliti ut aliis deis huic quoque homines immolare.
‘Teutates Mars wordt op wrede wijze met bloed geëerd, hetzij omdat de oorlogen op
zijn bevel en aansporing worden gevoerd, hetzij omdat de Galliërs gewoon zijn om ook
aan andere goden dan hemzelf te offeren.’
b. Geographica (door Strabo):
over het offergebruik bij de Cimbri:
Vrouwen in witte gewaden snijden krijgsgevangenen boven een ketel de hals door en
voorspellen uit het bloed de toekomst.
2. Iconografie:
Ketel uit Gundestrup:
Voetsoldaten lopen op een ketel toe, waarin een grote man (priester of god) een mens met zijn
hoofd naar beneden laat zakken. Een groep ruiters beweegt zich van de ketel vandaan.
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3.1.3.2.2.2 Analyse van het offergebruik m.b.t. Teutates
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3.1.3.2.2.2.1

Het vraagstuk van de twee soorten vatoffers

1. Uit het offergebruik bij de Galliërs blijkt dat
a. dit wreed was;
b. er twee soorten mensenoffers lijken te zijn:
i. doorsnijding van de hals boven een vat;
ii. verdrinking in een vat.
2. De literatuur is niet eenduidig:
a. De scholiën (de Commenta Bernensia op Lucanus) verwarren de twee soorten
offergebruiken.
b. Strabo is wel duidelijk:
i. Doorsnijding van de hals van krijgsgevangenen boven een vat als offer voor de god van
de oorlog.
ii. Hij beschrijft een Keltisch gebruik, want de Cimbri waren sterk gekeltiseerd.
iii. Offerhandeling en mantiek komen hier samen.
c. Verdrinking in een vat is geen typerend offer voor een oorlogsgod.
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3.1.3.2.2.2.2

De offerdood door verdrinking in een vat

Hierover bestaat een redelijke mate van zekerheid:
1. Verklaring van de offerscène op de ketel uit Gundestrup:
a. Voorstelling:
De scène laat zien dat mannen te voet naar de ketel gaan, erin worden gedompeld en er als
ruiters weer uitkomen.
b. Verklaring:
i. ouder onderzoek:
voorstelling van de wederopstanding uit de dood.
ii. De Vries:
(1) We kennen de rite en de mythe niet, die ten grondslag liggen aan deze scène.
(2) Er is geen herrijzenis uit de dood.
(3) Ze is waarschijnlijk de verbeelding van een initiatierite waaraan een groep jonge
mannen deelneemt.
(4) Teutates hoeft niet met de voorstelling verbonden te worden.
2. Het verdrinkingsoffer in de literatuur:
a. De verdrinking in een vat wordt vermeld in de Ierse heldensage die mythische elementen
bevat:
i. Muircertach mac Erca verdrinkt in een vat.
ii. Díarmait mac Cerbaill, idem.
iii. Diens dood wordt herdacht tijdens het Beltene-feest te Uisnech, wrsch. met een
offerrite.
b. Vergelijk de Germaanse traditie:
i. Fjölnir, de zoon van Yngvi-Freyr, verdrinkt in een vat met mede.
ii. Fjölnir wordt geïdentificeerd met Odin.
c. Conclusie:
Misschien waren Teutates en Odin goden van hetzelfde type.
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3.1.3.2.3

De identificatie van Teutates door De Vries

1. De betekenis van Teutates:
J. Loth:
a. < Touto-tati-s ‘vader des volks’, dus een bijnaam;
b. Teutates is dan van belang voor de gemeenschap van de stam.
2. Functies van Teutates:
Zeker is alleen dat hij verband houdt met oorlogvoering.
3. Belang van zijn cultus:
Teutates is een hoofdgod die vereerd werd van Brittannië tot Stiermarken.
4. Verwantschap met andere goden:
a. Connecties of overeenkomsten met Silvanus, Hercules, Cernunnos of Dis Pater zijn vaag.
b. Medros:
i. Deze naam kan men verbinden met
(1) Toutati / Medurini (CIL VI, 31182);
(2) Deo Medrv (CIL XIII, 6017) en afbeeldingen met helm en speer.
(3) Midir (in: Tochmarc Étaíne in Ériu):
(a) Hij voedt Óengus mac Óc op, aan wie Elcmar zijn land moet afstaan.
(b) Door een schot met een hazeltak verliest hij een oog, dat door Dían Cécht
hersteld wordt (vgl. de geschiedenis van Lug).
(c) Hij verwerft Étaín, de dochter van Ailill van de Ulaid uit Mag nInis, en ontvoert
haar door zichzelf en haar in zwanen te veranderen.
(d) Hij heet de ‘heer van Mag Mór’.
ii. Commentaar en conclusie:
(1) De naam Medru kan men verbinden met
(a) IE *med ‘afmeten, overwegen’, dus een intellectuele functie;
(b) oi. mid ‘mede’, waarmee ook Odin verbonden is.
(2) De afbeeldingen verwijzen naar een oorlogsaspect.
(3) Het begrip van Teutates wordt door deze gegevens niet groter.
(4) Commentaar Berends:
De Vries noemt Étaine de dochter van Ailill van Leinster; dit moet zijn Ailill uit
Ulster.
5. Conclusies t.a.v. Teutates:
a. Teutates is een bijnaam, ‘stamvader’, vgl. Apollo Toutiorix (Apollini Toutiorigi, op een
inscriptie CIL 13, 07564 uit Wiesbaden) en een Germaanse þeuðarīks (got. *þiudareiks,
Berends).
b. Hij wordt zowel met Mercurius als met Mars geïdentificeerd, die beiden met de
oorlogvoering in verbinding worden gebracht.
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3.1.3.3 (D, I, 2, c) Lugus
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3.1.3.3.1

De bronnen voor Lugus buiten de Ierse literatuur

1. Theofore plaatsnamen met Lugus als eerste lid:
Er zijn 15 plaatsen die de naam Lugudunum (en var.) ‘de aan Lug gewijde stad’ dragen of ten
minste diens naam bevatten:
a. Lyon:
i. Deze plaats is door keizer Augustus tot hoofdstad van Gallië verheven.
ii. Op de berg Fourvière stond reeds een Lug-tempel.
b. Andere plaatsen o.a.:
i. Laon (dép. Aisne);
ii. St-Lizier (dép. Ariège);
iii. Lignitz (nu: Legnica, Polen);
iv. Leiden (onzeker; tegenwoordig ziet men geen verband, Berends);
v. Luguvallum (nu: Carlisle).
2. Lug als de Gallische Mercurius met de raven:
a. De cultus van Lug:
i. Door de bemoeienissen van keizer Augustus werd
(1) Lyon de hoofdstad van Gallië;
(2) Lug gelijkgesteld aan de Romeinse Mercurius, die verbonden was met de
keizercultus;
(3) het Gallische feest van Lug gevierd op 1 augustus, tevens de datum van Lugs feest
(Lugnasad) in Ierland.
ii. Lug werd in het hele Keltische gebied vereerd, getuige de theofore plaatsnamen.
b. Lug en de raven:
i. De fluviis (6; door Pseudo-Plutarchus):
(1) Bij de stichting van Lyon kwamen er raven uit de hemel aangevlogen.
(2) Λουγον … τον κορακα καλουσι (‘Lug, die ze Raaf noemen’).
ii. Afbeeldingen:
(1) Raaf op een cornu copiae.
(2) Medaillon met de beschermgod van Lyon met een raaf aan zijn voeten.
iii. Commentaar:
De betekenis van Lug is niet duidelijk, wel dat hij in verband wordt gebracht met een
raaf.
3. Het vraagstuk van de Lugoves:
a. Inscriptie (CIL 02, 02818) uit Osma (Spanje):
Lugovibus sacrvm L.L. Vrcico Collegio Svtorvm D.D.
b. Interpretatie door De Vries:
De pl. Lugoves betreft een godenpaar, waarvan Lug de belangrijkste was en dat als een
tweetal beschermgoden optrad voor de schoenmakers:
i. Dit Keltische beschermgodenpaar werd later opgevolgd door Christelijke patronen in de
gedaante van de heiligen Crispianus en Crispinianus (ter dood gebracht in Soissons AD
284).
ii. In de Mabinogi Math fab Mathonwy treden Gwydion en Lleu Llaw Gyffes als
schoenmakers op.
iii. Mercurius, met wie Lug gelijkgesteld werd, was omnium inventor artium, dus de
beschermheer van de handwerkslieden.
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3.1.3.3.2

Lug in de Ierse literatuur
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3.1.3.3.2.1 De relaties van Lug
1. De
a.
b.
c.
d.

familierelaties van Lug zijn niet eenduidig:
Zijn moeder is Ethlenn, de dochter van Balor.
Zijn moeder is Ethniu, de dochter van Balor.
Zijn vader is Cian.
Zijn vader is Dían Cécht.

2. Zijn pleegmoeder is Tailtiu:
a. Zij wordt begraven in Meath, waar een heuvel ligt, genaamd Tulach-na-coibche, d.w.z.
‘heuvel waar de bruidsprijs betaald wordt’, nl. waar ouders voor hun kinderen het huwelijk
vaststelden.
b. Er wordt hier voor haar een cultusfeest, Lugnasad (‘Lugs bijeenkomst’; ‘Lugs huwelijk’, De
Vries), ingesteld, voor het laatst gevierd in 1169 door Roderic O’Connor.
c. Tailtiu (< *Talantiu) is waarschijnlijk de aardgodin (zie 3.3.3.4.3).
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3.1.3.3.2.2 De bijnamen van Lug
1. Samildánach ‘bekwaam in vele kunsten tesamen’:
Lug biedt zich bij de god Nuadu in Tara aan als een man die bekwaam is in vele beroepen.
Nadat hij Nuadu in een schaakpartij overwonnen heeft, wordt hij aangenomen.
2. Andere bijnamen, die geassocieerd worden met de strijd:
a. Lámfada ‘met de lange hand’;
b. Gríanainech ‘met het gezicht van de zon’;
c. Lonnbeimenech ‘de wild slaande’.
3. Lug strijdt
a. met een speer;
b. met een slinger waarmee hij het enige oog van Balor treft en hem doodt;
c. d.m.v. magische handelingen, waarbij hij rond het leger van de Túatha Dé Danann trekt –
op één been, met één oog geopend en een toverlied zingend. (Hierin lijkt hij op Odin en
Varuṇa.)
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3.1.3.3.2.3 Het karakter van Lug
1. Er blijken veel overeenkomsten te zijn tussen de Keltische Lug en de Germaanse Odin:
Lug
_______________________________________

Odin/Wodan
_______________________________________

1. Identificatie met Mercurius.

1. id.

2. Hoofdgod der Galliërs.

2. id. der Germanen.

3. Legeraanvoerder.

3. id.

4. Belangrijke rol in de Tweede slag bij
Mag Tuired.

4. id. in de slag tussen Asen en Wanen.

5. Gebruik van magie.

5. id.

6. Eén geopend oog tijdens deze
magische handeling.

6. Hij heeft één oog.

7. Meester der dichtkunst.

7. Beschermheer der skalden.

8. Associatie met de raaf.

8. id.

9. Heldenvader.

9. id.

2. Commentaar van De Vries:
ad 1.4:
a. In de Tweede slag bij Mag Tuired is Lug de aanvoerder van de Túatha Dé Danann en strijdt
hij tegen zijn grootvader Balor van de Fomoren.
b. Deze strijd tussen goden en demonen lijkt op die tussen Asen en Wanen. Lug vervult
dezelfde rol als die van Odin hier.
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3.1.3.3.3

Conclusies t.a.v. Lugus

Zijn overeenkomsten met andere IE goden (Wodan en Varuṇa) geven Lug zijn juiste plaats in het
godensysteem:
1. Lugus is een oude Keltische godheid van de hoogste rang.
2. Hij is een heersergod met magische en martiale trekken.
3. Hij is vreesaanjagend.
4. Hij is ook brenger van heil voor krijgers, dichters en tovenaars.
5. Zijn geestelijke eigenschappen zijn, net als bij Wodan, overheersend, zodat hij met Mercurius
geïdentificeerd werd, de omnium inventor artium.
6. Zijn karakter is echter gecompliceerder dan door een eenvoudige gelijkstelling kan worden
uitgedrukt.
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3.1.3.4 (D, I, 2, d) De Kymrische Gwydion
1. De bronnen voor Gwydion:
a. Math fab Mathonwy:
i. Gwydion verwerft door zijn sluwheid de zwijnen van Pryderi, de zoon van Pwyll. Deze
dieren kende men tot nog toe niet in Gwynedd (Noord-Wales).
ii. Gwydion is op bijzondere wijze geboren en blinkt uit in de krijgskunst en de magie.
iii. Pryderi en Pwyll nemen Gwydion gevangen en sluiten hem op in de kerker van Caer Sidi,
waar hij de gave der dichtkunst ontvangt.
b. Cat Goddeu:
i. Gwydion heeft de Brittanniërs weer tot leven gewekt.
ii. Hij is een dodenbezweerder.
2. Commentaar:
a. Gwydion is vaak met Wodan vergeleken.
b. Pwyll was vermoedelijk een god van de onderwereld.
c. J. Rhŷs:
Gwydion ~ gwedyd ‘zeggen’ en gwawd ‘poëzie’.
d. Volksgeloof:
De Melkweg, het pad der doden, heet Caer Gwydion.
e. Conclusie:
Ondanks de veranderingen die de overlevering heeft doorstaan, kan in Gwydion nog een god
ontwaard worden, die trekken vertoont van Lug en Odin.
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3.1.4.1 (D, I, 3, a) De Gallische Mars
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3.1.4.1.1

De bronnen voor de Gallische Mars
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3.1.4.1.1.1 Inleiding tot de bronnen voor de Gallische Mars
1. De Gallische Mars is bekend uit de
a. literatuur:
i. De bello Gallico (door C.J. Caesar):
Deze noemt Mars als derde godheid der Galliërs en vermeldt dat deze over de oorlogen
heerst (bella regere).
ii. Heiligenlevens over de cultus van de Gallische Mars:
(1) Acta S. Dionysii Areopagitae fabulosa;
(2) Vita S. Frontonis;
(3) Vita S. Clari;
(4) Vita S. Fulcuini;
(5) Vita S. Leonis;
(6) Acta S. Maximiliani.
b. archeologische vondsten:
i. beeltenissen van het Grieks-Romeinse type;
ii. slechts enkele tempels, zoals die van Mars Lenus te Trier;
iii. inscripties, waarvan 155 zeker Gallisch, m.n. in Centraal-Gallië.
2. Naast de Gallische Mars treden nog op:
a. Herakles (zie 3.1.4.2);
b. Taranis (zie 3.1.4.3);
c. Ogmios (zie 3.1.4.4).
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3.1.4.1.1.2 De bijnamen van de Gallische Mars
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3.1.4.1.1.2.1

Bijnamen van de Gallische Mars waarover weinig bekend is

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Albiorix, indien ~ kymr. elfydd, dan ‘heer der wereld’;
Olloudius, ‘zeer machtig’;
Rigisamus;
Dahus, misschien Iberisch;
Giarinus, misschien Iberisch;
Lelhunnus, misschien Iberisch;
Iovantucarus, ook verbonden met Mercurius;
Vellaunus, ook verbonden met Mercurius (De Vries schrijft Vellannus);
Vintius, ook verbonden met Pollux;
Smertrius/Smertrios, ook verbonden met Dis Pater;
Cocidius, ook verbonden met Silvanus;

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Topografische bijnamen:
Budenicus, god van de Budenicenses;
Buxenus, ~ Buisson (dép Vaucluse);
Cemenelus, ~ Cemenelum, mod. Cimiez (dép. Alpes-Maritimes);
Condatis, ~ Condate (div. plaatsen in Frankrijk en Brittannië);
Rudianus, ~ Le Royans (streek in dép. Isère en Drôme);
Vorocius, ~ Vorocium, mod. Vouroux (wijk in Varennes-sur-Allier (dép. Allier).

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Mogelijk verklaarbare bijnamen:
Armogius, ‘machtige god’;
Beladonnis, ‘verwoester’;
Olloudius (zie 2);
Mogetius, ‘groot, machtig’ (De Vries schrijft: Mogelius));
Caturix, ‘heer der strijd’;
Leherennus, ‘hoogste der goden’;
Cicollius, ‘groot’ + ‘vlees’;
Albiorix (zie 1);
Leucetius (Loucetius, Loucius), ‘stralende’.
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3.1.4.1.1.2.2

Camulos en Segomo als bijnamen van de Gallische Mars

1. Camulos:
a. Verspreiding van zijn cultus:
In het hele Keltische gebied:
i. Clermont (Gallië);
ii. Rindern (bij Kleef);
iii. Bar Hill (Engeland);
iv. Salona (Dalmatië);
v. Rome;
vi. Camulodunum (= mod. Colchester, hoofdstad van de Trinovantes).
b. Identificatie van Camulos:
i. Waarschijnlijk is hij dezelfde als Cumal, de vader van Finn mac Cumaill, hoewel oudere
teksten Umall schrijven.
ii. Hij is dan een oorlogsgod, m.n. een heer van de legers.
2. Segomo:
a. Bronnen:
i. vooral in Zuid-Gallië;
ii. inscriptie CIL XIII, 2846:
deo Segomoni (zonder ‘Mars’);
iii. er is zelfs een godin Segomanna;
iv. Ogam-inscriptie:
Netta-Segomonas, i.e. mod. Niad Segamain ‘krijger van Segamon’.
b. Identificatie van Segomo:
Segomo betekent waarschijnlijk ‘zegebrenger’.
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3.1.4.1.1.2.3

Smertrios als bijnaam van de Gallische Mars

1. Bronnen:
a. Zuil, gevonden onder de Notre Dame in Parijs (zie 3.2.3.5.1.1-1.a):
i. inscriptie (CIL 13, 03026):
Smert[ri]os
ii. afbeelding:
man met bliksemwapen, geheven tegen een slang.
b. Inscriptie uit Liesenich in het gebied der Trevires (CIL 13, 11975):
Marti Smertrio
c. Inscriptie uit Großbuch, Karinthië (ILLPRON 00121):
…iti Smer…Aug
2. Identificatie:
a. Smertrios/Smertrius wordt geassocieerd met de godin Rosmerta (zie 3.3.3.1.2).
b. Zijn naam betekent misschien ‘hij die vooruitziet’, wat verband houdt met het lot dat hij
bepaalt.

De Keltische religie - De goden der Kelten - De godheden vermeld in de Romeinse bronnen – Mars - De Gallische Mars

3.1.4.1.2

De godin Nemetona als begeleidster van de Gallische Mars

1. Bronnen:
a. Inscriptie uit Altrip (Duitsland) (CIL XIII, 6131):
Marti et Nemetonae
b. Inscriptie uit Bath (Engeland) (CIL VII, 36):
Loucetio Marti et Nemetona[e], gewijd door een civis Trever.
c. Bronzen tafeltje uit Klein-Winterheim (bij Mainz), met een inscriptie … Nemeton[ae] … (CIL
13, 07253) gewijd aan Nemetona door een hoge functionaris.
2. Identificatie:
a. Nemetona werd vereerd door de Nemetes, maar was niet een stamgodin, omdat haar naam
waarschijnlijk ‘de hoogheilige’ betekent (vgl. gall. nemeton ‘heiligdom’).
b. Haar naam kan verband houden met Nemed, de echtgenoot van Macha, de godin der aarde
en de beschermvrouwe van de dingvergadering te Emain Macha. Hij was de aanvoerder van
de tweede invasie volgens de Lebor Gabála Érenn.
c. Een verband met Nemon, de oorlogsgodin en de vrouw van Nét, is niet waarschijnlijk op
etymologische gronden.
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3.1.4.1.3

De functie van de Gallische Mars

1. De bijnamen van de Gallische Mars wijzen duidelijk op zijn functie als god van de oorlog.
2. Als beschermheer in de oorlog kan hij ook optreden als stamgod.
3. Eventueel andere functies, zoals de brenger van heil en vruchtbaarheid, hoeven de
oorlogsfunctie niet te verhinderen, vergelijk de Romeinse Mars en de Germaanse Thor.
4. Het is echter niet mogelijk een inheemse eigennaam met de Gallische Mars in verband te
brengen.
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3.1.4.2 (D, I, 3, b) De Gallische Hercules
1. Bronnen:
a. Meer dan 100 inscripties, voornamelijk in NO-Gallië.
b. Andere gebieden, bijv.:
i. Hercules Andossus (Narbonnensis en Aquitania);
ii. Hercules Toliandossus (Aquitania);
iii. Hercules Ilunnus (Narbonnensis).
c. Ongeveer 340 afbeeldingen op sculpturen in de gedaante van de Romeinse Hercules met
knots en leeuwenhuid. Een hybride afbeelding is die op de berg Donon van een god met
i. de schoenen van Mercurius;
ii. een mantel over de linkerschouder;
iii. vruchten en een dennenappel, zoals bij Silvanis;
iv. een sikkel in de linkerhand;
v. een hertengewei waarop hij met de rechterhand steunt.
d. Aristoteles:
Er was een heilige Herakles-weg naar de Keltische en Iberische landen.
e. Herakles (door Lucianus van Samosata):
Ook de god Ogmios droeg een knots en een leeuwenhuid.
2. Conclusies:
a. Zoals de Germaanse Donar zowel met Hercules als met Jupiter geïdentificeerd werd, zo kan
een Gallische oorlogsgod zowel met Mars als met Hercules gelijkgesteld worden.
b. Zeker is dat achter de Gallische Hercules een oorlogsgod schuilt.
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3.1.4.3 (D, I, 3, c) Taranis
1. Bronnen t.a.v. Taranis:
a. De bello civili (door Lucanus):
Naast Teutates en Esus noemt hij Taranis Scythicae non mitior ara Dianae, d.w.z. ‘wiens
altaar niet minder wreed was dan dat van de Scythische Diana’.
b. Commenta Bernensia:
i. Taranis komt overeen met de Romeinse Dis Pater, aan wie mensen geofferd werden
door ze in houten tonnen te verbranden.
ii. Taranis komt overeen met de Romeinse Jupiter, een praeses bellorum, aan wie vroeger
mensenhoofden, maar nu dieren geofferd werden.
c. Inscripties:
i. CIL XII, 820, door Vebromaros, 2e eeuw AD, Orgon (dép. Bouches-du-Rhône):
ΤΑΡΑΝΟΟΥ;
ii. CIL III, 2804, Scardona (Dalmatië):
Iovi Taranuco (aan Jupiter Taranucnus);
iii. CIL XIII, 6094 (Godramstein bij Landau in der Pfalz) en 6478 (Böckingen, Heilbronn):
Aranucno resp. Taranucno (aan Taranucnus);
iv. CIL VII, 168 (Deva Victrix, mod. Chester):
IOM Tanaro (aan Jupiter Tanaros).
2. Interpretatie van Taranis:
a. Verklaring van de naam Taranis:
i. Taranucus en Taranucnus betekenen ‘van Taranis’ of ‘zoon van Taranis’.
ii. Etymologie:
Taranis < *taran ‘donder’, vgl. oi. torann, kymr., bret. taran.
iii. taran- en tanar- zijn wisselvormen.
b. Karakter van Taranis:
i. Hij is niet een radgod, dus ook geen zonnegod.
ii. Hij is, zoals Donar, een dondergod met het bliksemwapen, te vergelijken met de
Indische Indra.
iii. Hij is dus een vreesaanjagende god met vernietigende kracht, maar tevens een
levengevende god en een god van de krijgerselite.
iv. De identificatie van Taranis (en Donar) met Jupiter is uitsluitend gebaseerd op grond
van de hantering van het donderwapen.
v. Oorspronkelijk werd hij wijd vereerd, maar zijn cultus was al aan het verdwijnen toen
zijn naam gedocumenteerd werd.
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3.1.4.4 (D, I, 3, d) Ogmios
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3.1.4.4.1

De bronnen voor Ogmios

1. Herakles (door Lucianus van Samosata):
Beschrijving van een fresco met de afbeelding van een Gallische Herakles die de Kelten Ogmios
noemen:
a. Deze Gallische Herakles heeft de attributen van de Griekse Herakles (leeuwenhuid, knots,
boog en pijlkoker), maar ziet eruit als een oude, kale man.
b. Aan zijn tong zit een ketting die verbonden is met de oren van een grote groep mensen, die
hem lachend volgen, terwijl de god eveneens lachend naar hen omziet.
c. Een Kelt vertelt Lucianus dat het de god Herakles is en niet Hermes, en dat hij de λογος
voorstelt.
2. Twee inscripties op een loden tablet uit Brigantium (= mod. Bregenz):
een verzoek aan Ogmios om zijn magische krachten uit te oefenen.
3. Armoricaanse munten:
a. een baardloze figuur van waaruit vier kettingen lopen naar kleinere hoofden;
b. commentaar:
Een samenhang met Lucianus’ beschrijving is mogelijk ondanks de verschillen.
4. Táin bó Cúailnge:
a. tekst 1:
i. Een donkere man heeft zeven kettingen aan zijn hals, die elk verbonden zijn met zeven
mannen. Hij sleept hen voort, tot ze bezwaar maken en hij daarmee ophoudt.
ii. Commentaar:
Ook hier is samenhang met Lucianus’ beschrijving mogelijk ondanks de verschillen.
b. tekst 2:
i. Cúchulainn krijgt een misvorming van zijn uiterlijk (ríastrad), wanneer hij in
strijdwoede ontsteekt: uit zijn hoofd verrijst een dikke, mastlange bloedzuil (lón laith);
ook wordt zijn ene oog zeer groot en puilt uit, terwijl zijn andere oog zich diep
terugtrekt.
ii. Commentaar:
Hier lijkt samenhang met Lucianus of de munten te ontbreken.
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3.1.4.4.2 Verklaringen van Lucianus’ beschrijving van Ogmios volgens het
oudere onderzoek
1. De interpretatie van de wijze Kelt in zijn gesprek met Lucianus doet kunstmatig aan. De man is
goed op de hoogte van de Griekse literatuur en weet wat λογος is.
2. R. Egger, A. Grenier, F. Benoit, J. Moreau:
a. Ogmios is een psychopompos die de zielen naar de onderwereld leidt. Er lijkt verband met
de bekende Keltische schedelcultus.
b. Kritiek van De Vries:
De blijde gezichten zijn niet in overeenstemming hiermee en bovendien is hier sprake van
volledige mensenfiguren.
3. Andere verklaringen zijn eveneens ontoereikend:
a. Ogmios zou de stemmen meevoeren, die hem vereren.
b. Hij is een stamgod.
c. Hij is een god van het lot.
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3.1.4.4.3

Verklaring van Ogmios volgens De Vries

1. De parallellen tussen Ogmios en Ogma:
a. Bronnen:
Ogmios lijkt overeen te komen met de god Ogma:
i. Lebor Gabála Érenn:
In de Tweede slag bij Mag Tuired is Ogma een trénfer, een krachtmens, de held die het
zwaard van Tethra, de koning der Fomoren, verovert.
ii. Historia Brittonum (door Nennius):
Ogma is de uitvinder van het Ogam-schrift:
Ogma frater regis (i.e. Dagda) qui litteras Scottorum invenit
iii. Ogma stamt af van Elada (‘poëzie, wetenschap’).
iv. Ogma heet grían-ainech (‘met het zonnegelaat’).
b. Commentaar:
i. In zijn heldendaden komt Ogma overeen met het karakter van Herakles, die de Kelten
Ogmios noemen.
ii. Daarnaast heeft Ogma geestelijke vaardigheden, waaronder die op het vlak van de taal,
zoals Ogmios.
iii. Zijn ‘zonnegelaat’ lijkt op het lachende gezicht van Ogmios.
2. Het verband tussen de namen Ogmios en Ogma en hun betekenis:
a. Zowel gall. Ogmios als oi. Ogma zou in het Oud-Iers eigenlijk *Óme moeten hebben
opgeleverd. Een overneming van de Gallische vorm met –m- door de Ieren lijkt niet
aannemelijk, omdat de Gallische religie al in de derde eeuw aan het verdwijnen was.
b. Aangezien de naam in Ierland echter Ogma luidt en deze verbonden is met de Gallische
Ogmios, moet er al een Ierse god *Ogmos hebben bestaan, wiens oude taalkundige vorm
behouden is gebleven dankzij de naam van het Oud-Ierse schrift.
c. Er lijkt een etymologisch verband tussen:
i. gr. ογμιος ‘akkervoor, baan van hemellichamen’;
ii. lat. agmen ‘schaar, gevolg’;
iii. gr. ήγεμων ‘leider’.
d. Conclusies van De Vries:
i. Ogmios is de goddelijke tegenhanger van de heer en diens gevolg.
ii. Uitgaande van het idee dat krijger en dichter samenhoren, is Ogmios’ karaktertrek van
welsprekendheid te verklaren: bij Lucianus verbindt het bevel van de leider deze met
zijn gevolg.
3. Algemene conclusies t.a.v. de god Ogmios:
a. Ogmios is van het type Mars-Herakles, een god van de oorlog en van de krijgers. Vergelijk:
i. Indra en zijn schare Maruts;
ii. Odin en zijn schare Einherjar.
b. Ogmios is mogelijk overgegaan van een god van de eerste functie naar een god van de
tweede functie, zoals Odin Thors plaats heeft ingenomen. In India veranderden de goden
niet op deze wijze van functie: Varuṇa (1e functie) resp. Indra (2e functie).
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3.1.5 (D, I, 4) Apollo
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3.1.5.1 De literaire bronnen voor de Keltische Apollo
1. De bello Gallico (door C.J. Caesar):
a. Hij noemt Apollo als tweede god en geeft als functie:
morbos depellere ‘verdrijft ziekten’. Apollo is dus een god van de geneeskunst.
b. Commentaar:
De Romeinen leerden de Griekse Apollo eerst kennen als god die verbonden was met
ziekten, later als zonnegod.
2. Hecataeus van Abdera (ca 300 v. Chr.):
Apollo wordt vereerd op een eiland (waarschijnlijk Brittannië) waar Leto is geboren en waar zijn
ronde tempel staat.
3. Heiligenlevens:
a. Vita S. Amphibali (ca 300 AD);
In Verolam (mod. St Albans, Engeland) staat een celeberrimum templum van Apollo.
b. De Gregorio Thaumaturgo (door Tyrannius Rufinus van Aquileia):
In de Alpen staat een fanum Apollinis.
c. Acta SS. Marcelli et Anastasii:
In Argenton (dép. Lot-et-Garonne) worden Apollo, Hercules en Diana vereerd.
d. Vitae S. Eleutherii:
In Tournay en Euze (dép. Gers) wordt Apollo vereerd.
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3.1.5.2 De archeologische bronnen voor de Keltische Apollo
1. Tempel bij Hochscheid (bij Bernkastel, 2e eeuw AD):
a. een vierkante rondgangstempel;
b. een bron in een cella;
c. wij-inscripties (Ness-Lieb 00009):
Deo Apollini et Sanct(a)e Siron(a)e;
d. hoogreliëf resp. beeld:
i. Sirona:
(1) rond de rechterarm een slang;
(2) in de linkerhand een schaal met drie eieren;
ii. Apollo:
met lier en griffioen.
2. Bijnamen van Apollo in inscripties:
a. Belangrijke epitheta:
i. Borvo of Bormo (zie 3.1.5.3);
ii. Grannus (zie 3.1.5.4);
iii. Belenus (zie 3.1.5.5).
b. Andere epitheta met waarschijnlijke betekenissen:
i. Amarcolitanus (‘god met de wijde blik’);
ii. Anextiomarus (‘grote beschermer’);
iii. Atepomarus (‘grote ruiter’) (De Vries schrijft foutief Alepomarus);
iv. Cobledulitavus;
v. Livicus (‘de glanzende’, ~ oi. lé ‘kleur’);
vi. Moritasgus;
vii. Siannus of Stannus;
viii. Virotutis (‘weldoener der mensen’);
ix. Vindonnus (‘de schitterende’, ~ oi. vindos ‘wit’);
x. Toutiorix (‘hoogste stamgod’, vgl. Teutates, Toutatis);
xi. Maponos (zie 3.1.5.6);
xii. Mogounus (vgl. Deo Mogonti (in Eng. inscripties) en Mogetius (bijnaam van Mars)).
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3.1.5.3 Borvo of Bormo
1. Theofore plaatsnamen:
a. Bourbon en samenstellingen hiervan; in Aken werd hij ook vereerd.
b. De toponiemen wijzen op warme geneeskrachtige bronnen.
2. Begeleidende godin:
Damona (misschien ~ oi. dam ‘stier, os’).
3. Betekenis van Borvo/Bormo:
a. ~ oi. berbaim, lat. fervēre ‘koken’;
b. dus ook een verwijzing naar warme bronnen.
4. Conclusie:
Borvo/Bormo is een epitheton van de Keltische Apollo in zijn aspect van heiland.
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3.1.5.4 Grannus
1. Bronnen:
a. Aquae Granni > Aken, waar Grannus werd vereerd;
b. Grand, een plaats in de Vogezen;
c. Hij werd vereerd in een groot gebied:
i. NO-Gallië (bij de Lingones);
ii. Bretagne;
iii. Donau-gebied;
iv. Rome;
v. Rijn-gebied (Arnhem);
vi. Edinburg;
vii. Bronzen vaas uit Västmanland (Zweden) met inscripties;
d. Ρωμαϊκη ίστορια (door Cassius Dio):
Deze noemt Apollo Grannus als god der genezing.
2. Begeleidende godin:
Sirona of Ðirona:
a. Ze houdt vruchten of aren in de hand.
b. Er is een verband met de sterrenhemel, wat past bij het aspect van de Romeinse Apollo als
zonnegod.
3. Betekenis van Grannus:
Grannus en oi. grían ‘zon’ zijn mogelijk te verbinden met IE √*gṷher ‘warm’, zodat Grannus
(evenals Borvo) verwijst naar warme bronnen.
4. Conclusie:
Grannus is een heiland die genezing brengt.
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3.1.5.5 Belenus
1. Bronnen:
a. Apologeticum (door Tertullianus):
Belenus wordt in Noricum vereerd.
b. Της μετα Μαρκον βασιλειας ίστοριαι (door Herodianus):
Belenus is Apollo en wordt in Aquileia vereerd.
c. Inscripties:
Ook in N-Italië en Z-Gallië werd hij vereerd.
d. Conclusie:
Belenus werd vooral in de oostelijke Alpenlanden vereerd.
2. Betekenis van Belenus:
a. Er is een verband met oi. Beltene, de naam van het meifeest.
b. bel < IE √*gṷel ‘glanzen’, wat wijst op de functie van zonnegod.
3. Conclusie:
De bronnen wijzen vooral op de functies van heiland, terwijl in Noricum en Aquileia het
zonneaspect naar voren treedt. De interpretatio romana verbindt Belenus daarom met Apollo
die zowel zonnegod als god van de geneeskunst is.
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3.1.5.6 Maponos
1. Bronnen:
voornamelijk Engelse bronnen:
a. Ravennatis Anonymi Cosmographia (door een Anonymus van Ravenna):
i. In Engeland is een locus Maponi;
ii. commentaar van De Vries:
waarschijnlijk een Maponi fanum.
b. Volgens inscripties vereerden de Brigantes hem.
c. Vergelijk CIL XIII, 5924 uit Bourbonne-les-Bains:
Maponus / histrio RO Caba/lus decessit ann(orum) XXX
2. Betekenis en functies van Maponos:
a. Maponos ~ kelt. mapos, maqos ‘zoon’.
b. Hij is mogelijk een beschermgod van de wapendragende jeugd.
3. Er lijkt een verband te bestaan tussen Maponos en Mabon uit de Kymrische overlevering:
a. de sage van Culhwch en Olwen ( in het ms. Llyfr Coch Hergest (‘Rode boek van Hergest’),
waarvan ook de eig. Mabinogion deel uitmaken):
i. Mabon vab Modron wordt bij zijn moeder weggehaald wanneer hij drie dagen oud is.
ii. Later kan alleen hij als jager met de hond Drudwyn het everzwijn Twrch Trwyth
verslaan.
iii. Mabon is gevangen geweest in Caer Loyw (Gloucester) en bevrijd door Kei en Gwrhyr.
b. Manawyddan, de zoon van Llŷr (Mabinogion):
De god Manawyddan is de stiefvader van de ‘zoon van Modron’, d.i. Matrona, een
moedergodin (zie 3.3.3.2).
4. Conclusies:
a. De gegevens over Mabon/Maponos wijzen erop dat hij in Wales een beschermgod was van
de (oudere) jeugd die zich met de jacht bezighield.
b. Hij was een god van de geneeskunst in Gallië.
c. Hij was een zonnegod in Noricum.
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3.1.5.7 Dían Cécht en de Gallische Apollo
1. Bronnen:
a. Lebor Gabála Érenn:
In het verhaal over de Tweede slag bij Mag Tuired komt een zekere Dían Cécht voor, een
god der geneeskunst:
i. Hij schenkt de god Nuadu een nieuwe (kunst)hand.
ii. Hij brengt gedode strijders in een bron weer tot leven.
b. Andere literaire bronnen:
i. Thesaurus Paleohibernicus (een verzameling Oud-Ierse glossen en scholiën op basis van
diverse hss., ed. W. Stokes & J. Strachan):
In een bezweringsformule wordt hij aangeroepen tegen allerlei ziekten.
ii. In een hs. uit Sankt Gallen treedt hij op naast Goibniu, de smid.
2. Conclusies:
a. Apollo is als genezergod volgens het systeem van Georges Dumézil een derdefunctiegod.
b. De Ierse Dían Cécht is waarschijnlijk de naam van de Gallische Apollo die overal bij
geneeskrachtige bronnen vereerd werd.
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3.1.6 (D, I, 5) Minerva
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3.1.6.1 (D, I, 5, a) De Gallische Minerva
1. Bronnen:
a. De bello Gallico (VI, 17, 2; door C.J. Caesar):
Minervam operum atque artificiorum initia tradere (‘Minerva wijdt de mensen in in de
beginselen van de handenarbeid’).
b. St. Eligius (7e eeuw):
waarschuwing tegen het aanroepen van Minerva bij het weven en verven.
c. Inscripties, verspreid over het gehele Keltische gebied.
d. Bijnaam ‘Belisama’:
i. inscriptie CIL XIII, 8 uit St. Lizier (dép. Ariège):
Minervae Belisamae sacrum;
ii. vergelijk:
(1) inscriptie (RIG G-153) uit Vaison-la-Romaine (dép. Vaucluse) in het gebied der
Vocontii:
gewijd aan de godin βηλησαμι;
(2) Belenus, de bijnaam van de Gallische Apollo.
iii. conclusie:
Belisama is ‘de zeer stralende’.
e. Bijnaam ‘Sul’:
i. Collectanea rerum memorabilium (door Gaius Julius Solinus):
(1) Sul werd vereerd in Bath.
(2) Sul is identiek met Minerva en ze is de godin der warme heilbronnen.
(3) In Suls tempel brandt een eeuwig vuur.
ii. Conclusie:
(1) Sul betekent ‘zon’.
(2) Ze kan worden verbonden met
(a) Vesta, de godin van de haard;
(b) Brigit, een Ierse godin;
(c) de Suleviae, een groep moedergodinnen.
iii. Commentaar Berends:
In plaats van Sul wordt tegenwoordig vaak Sulis als nominatief beschouwd.
f.

Sculpturen van Minerva:
i. Minerva draagt een wapen.
ii. Ze komt vaak voor met Mercurius en Vulcanus, die samen een ‘technische’ triade
vormden.
iii. Minerva werd vereerd door eenvoudige lieden.

g. Minerva treedt soms ook samen met Mars op, vooral in het Rijn-gebied:
i. Misschien zijn de namen Adraste en Nantosuelta op haar van toepassing als godin van
het type Athena.
ii. Ze is hier vooral een beschermster van de smeedkunst m.b.t. wapens.
2. Conclusies:
a. De Gallische Minerva is vooral een godin die vereerd werd door handwerkslieden.
b. Daarnaast is ze een godin van de geneeskunst, vereerd bij warme heilbronnen.
c. Haar Gallische naam is onbekend, maar ze lijkt het meest op de Ierse Brigit.
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3.1.6.2 (D, I, 5, b) De Ierse godin Brigit
1. De bronnen uit Gallië en Brittannië:
inscripties, gewijd aan een godin Brigantia:
a. Etymologie:
Brigantia < *Brigantis ~ oi. brīg ‘macht, gezag’ en kymr. bri ‘waarde, eer’.
b. Betekenis:
’de verhevene’.
c. Vergelijk:
de volksnaam Brigantes in Wales.
d. Vergelijk tevens:
gall. Belisama ‘de zeer schitterende’.
2. De bronnen uit Ierland:
a. Lebor Gabála Érenn:
Brigit is de dochter van Dagda.
b. Sanas Cormaic (door Cormac mac Cuilennan):
Ze is de beschermvrouwe van dichters, smeden en artsen.
c. Topographia Hiberniae (door Giraldus Cambrensis):
De heilige Brigit († 525) uit Kildare onderhield een heilig vuur.
d. Het feest van de godin Brigit:
i. naam:
óimelc of imbolc;
ii. tijdstip:
1 februari;
iii. commentaar:
imbolc < imb-folc, wat duidt op een lustratierite d.m.v. vuur; vgl. de Romeinse
Februa.
3. Conclusie:
Brigit komt duidelijk overeen met de Gallische Minerva:
a. ad 2.b:
Als beschermvrouwe van zowel geestelijke als technische bekwaamheden lijkt ze op de
Gallische Minerva.
b. ad 2.c en d:
Het verband met het reinigende vuur toont Brigits functie als godin van de geneeskunst aan,
overeenkomend met die van de Gallische Minerva.
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3.1.7 (D, I, 6) Dis Pater
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3.1.7.1 (D, I, 6, a) De Gallische dodengod
1. De IE voorstelling van de stamvader als heer van het dodenrijk:
a. De bello Gallico (VI, 18, 1; door C.J. Caesar):
Volgens de druïden stammen alle Galliërs af van Dis Pater, de god van de onderwereld.
Daarom rekenen ze ook in nachten en niet in dagen.
b. De Indische Yama was de eerste mens en werd na zijn dood heer van het dodenrijk.
c. Verder bestond er het idee dat tot de sibbe zowel levenden als doden behoorden en dat er
een kringloop bestond van levenden die na hun dood naar de onderwereld afdaalden en
doden die bij elke geboorte in het kind een nieuw aards leven begonnen.
2. Inscripties:
a. In Gallië komen vrijwel geen inscripties voor.
b. In Z-Duitsland en NW-Balkan:
i. wij-inscripties ter ere van Dis Pater en de godin Aericura of Herecura, die tot de
Matres (zie 3.3.3.2) behoort;
ii. commentaar:
chtonische goden hebben invloed op de vruchtbaarheid van de aarde.
3. Conclusie:
a. Aan de Gallische Dis Pater was geen cultus gewijd.
b. Zijn Keltische naam is niet bekend.
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3.1.7.2 (D, I, 6, b) De insulaire Keltische dodengoden
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3.1.7.2.1

Donn, Bile en Beli

1. Donn (Ierland):
a. Lebor Gabála Érenn:
Het eiland Tech Duinn ten zuidwesten van Ierland is genoemd naar Donn, de zoon van Mil
die daar verdronken was; Tech Duinn werd beschouwd als het dodenrijk.
b. Commentaar:
i. Donn < *dhus-no ~ lat. fuscus ‘donker’.
ii. De donkere kleur verwijst naar het dodenrijk.
iii. Het huidige volksgeloof kent Donn nog.
2. Bile (Ierland):
a. De mythe van Bile’s aankomst in Ierland:
i. Bile is de vader van Mil en dus de stamvader van de Ieren.
ii. Bile komt op de eerste mei (Beltene!) aan land en ontmoet Banba, Fótla en Ériu, die de
Milesische druïde Amergin verzoeken het land naar hen te vernoemen.
iii. Vervolgens neemt Bile wraak voor de god Ith, die door de zonen van Ogma gedood is.
iv. Bile overwint de Túatha Dé Danann en wordt daarna beschouwd als god van de
onderwereld.
b. Genealogie van Beli en Donn:
Breogán
│
┌─┴─────┐
Bile
Ith
│
Mil
│
Donn
c. Commentaar:
Bile is zowel stamvader als god van de doden en lijkt daarmee op Dis Pater.
3. Beli (Wales):
a. Mabinogion:
i. Beli is een zegevierende held van het land.
ii. Genealogie van Beli:
Beli x Dōn = Dana
│ │
│ Arianrhod (d.)
├──────────┬──────┬──────────┐
Caswallawn Lludd
Llevelys
Nynnyaw
iii. Namen van Brittannië:
(1) Clas Myrddin (‘erf van Merlijn’);
(2) Ynys Fel Veli (‘honingeiland van Beli’);
(3) Ynys Prydain (‘eiland van Prydain’, de zoon van Aedd de Grote).
b. Commentaar:
i. ad 3.a.ii:
Dana is de stammoeder van de Túatha Dé Danann en waarschijnlijk pre-IE.
ii. Beli lijkt, net als Bile, een Dis Pater te zijn geweest.
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3.1.7.2.2

Pwyll

1. Pwyll, de koning van Dyfed (Mabinogion):
Genealogie van Pwyll:
Pwyll x Rhiannon
│
Pryderi
2. Commentaar:
a. Pwyll, de koning van Dyfed,
i. betekent ‘verstand, oordeel’, dus wijsheid, een kenmerk van de onderwereld;
ii. heet ook Pen Annwnn ‘hoofd der onderwereld’.
b. Pryderi heeft de zwijnen uit de onderwereld naar Wales gevoerd.
c. Rhiannon < *Rīgantona, wat duidt op een belangrijke oeroude moedergodin.
d. Conclusie:
Pwyll lijkt een god van de onderwereld te zijn geweest.
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3.1.7.2.3

Brān

1. Brānwen, de dochter van Llŷr (Mabinogion):
a. Brān is de zoon van Llŷr en de broer van Manawyddan. Toen hij eens gewond raakte aan zijn
voet door een giftige speerpunt, beval hij zijn zeven metgezellen zijn hoofd af te snijden
en te begraven in de Witte Heuvel (‘Gwynfryn’) bij Londen met het gezicht naar Frankrijk.
b. Brān bezat een ketel die een gedode man die men in de ketel wierp, weer tot leven
bracht. Alleen kon deze niet meer spreken.
c. Brān draagt tijdens zijn oversteek naar Ierland de muzikanten op zijn rug.
d. Genealogie van Brān:
Llŷr x Penarddun
┌─────┼─────────────┐
Brān
Brānwen (d.) Manawyddan
2. Commentaar:
i. ad 1.a:
Het motief van de begrafenis van het hoofd of lichaam ter afweer van vijanden is
bekend. Vergelijk:
(1) Ívarr beinlauss (Ragnars saga loðbrókar);
(2) Eurystheus;
(3) Lóegaire mac Néill;
(4) Eógan Bél, de koning van Connacht;
(5) Guortigern, een Brittannische koning.
ii. ad 1.b:
De levenwekkende ketel is een duidelijk onderwereldmotief:
(1) De stomme mannen zijn doden.
(2) Vergelijk:
Sage van de Hjaðningavíg, waarin de doden de volgende dag weer kunnen strijden.
iii. ad 1.c:
(1) Hier lijkt een relatie te liggen met de overtuiging dat de onderwereld een bron
van wijsheid en kunst is.
(2) Vergelijk:
(a) Marwnat Vthyr Pen (door Taliessin; in: ‘The four ancient books of Wales, deel I,
red. W.F. Skene):
Uthr Ben zou tegelijk een bard, een harpist en een fluitist zijn.
(b) Rhŷs:
Uthr Ben (‘wonderlijk hoofd’) is een herinnering aan de god Brān.
3. Andere bronnen waarin varianten van of herinneringen aan Brān voorkomen:
a. Arthur-sagen:
Estoire dou Graal (door Robert de Boron):
Visserkoning Bron;
b. Uter Pendragon;
c. Brennus;
d. Brendan;
e. Roi Méhaignié.
4. Conclusies:
a. Ondanks zijn (familie)relaties met Llŷr en Manawyddan hoeft Brān geen god van de zee te
zijn geweest.
b. Hij was wel een god van de onderwereld wegens zijn bezit van de levenwekkende ketel.
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3.2.1 Inleiding tot de godheden bekend uit inscripties en de beeldende kunst
1. Behalve Caesar (De bello Gallico) en Lucanus (Pharsalia) zijn er nauwelijks schriftelijke bronnen
t.a.v. de Keltische godsdienst.
2. De voornaamste andere bronnen zijn afbeeldingen en inscripties die goden vermelden met
Romeinse namen (zie 3.2.2) en Gallische namen (zie 3.2.3).
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3.2.2 (D, II, 1) Goden met Romeinse namen
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3.2.2.1 (D, II, 1, a) Neptunus
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3.2.2.1.1

(D, II, 1, a, α) De Gallische zeegod

1. Bronnen:
a. Er zijn 12 inscripties m.b.t. de Gallische Neptunus.
b. Er zijn 40 afbeeldingen van de Gallische Neptunus in de klassieke vormgeving met krulhaar,
baard en drietand, begeleid door een dolfijn.
c. Aan de kust zijn er slechts twee bewijzen van zijn verering:
i. samen met Nehalennia in Domburg;
ii. als Hesperius in Armorica.
2. Aangezien de Galliërs geen kustvolk waren, fungeerde de Gallische Neptunus vooral als
watergod van rivieren, meren en bronnen.
3. Meestal school achter de Gallische Neptunus een inheemse god.
4. De insulaire Kelten kenden natuurlijk wel echte zeegoden (zie 3.2.2.1.2).
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3.2.2.1.2

(D, II, 1, a, β) Ler en Llŷr

1. De Ierse Ler:
a. Ler (< ler ‘zee’) is een late personificatie van de zee.
b. De zee is ‘Lers vlakte’.
c. Acallam na Senórach:
Ler is de dapperste van de Túatha Dé Danann en wordt door Cailte gedood.
2. De Kymrische Llŷr:
a. Llŷr (< irs. Ler is onzeker) werd zeker in Wales vereerd, aangezien hij alleen hier de
bijnaam llediaith ‘halftong’ droeg, waarvan de reden onduidelijk is.
b. Historia regum Britanniae (door Geoffrey van Monmouth):
Llŷr is de vader van Cordelia.
c. Culhwch en Olwen (Mabinogion):
Llŷr is dezelfde als Lludd, de vader van Creiddylad (waarschijnlijk een verwisseling met
Lludd Llawereint (zie 3.2.3.4.1.2-b en c).
d. Mogelijk werd Llŷr vereerd in Leicester (< Llŷrcestre).
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3.2.2.1.3

(D, II, 1, a, γ) Manandán en Manawyddan
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3.2.2.1.3.1 De Ierse god Manandán
1. Acallam na Senórach en Serglige Con Culainn:
Manandán is de zoon van Ler: Manandán mac Lir, d.w.z. dat er een nauwe relatie tussen de
twee bestond.
2. Manandán is geen lid van de Túatha Dé Danann en speelt dus geen rol in de Tweede slag van
Mag Tuired.
3. Tochmarc Luaine acus Aided Athirni en Sanas Cormaic:
a. Manandán was koopman (cendaige) die veel reisde per schip en een goede schipper was.
b. Hij kon het weer goed voorspellen.
4. Dindsenchas:
a. Manandán was drúi van de Túatha Dé Danann.
b. Hij was koopman (cendaige).
c. Hij was handwerksman (cerd), m.n. schoenmaker.
5. Oidheadh Chloinne Tuireann (‘Tragedie van de zonen van Tuirenn’):
Manandáns paard heet ‘Enbarr (Aonbharr) van de golvende manen’, waarschijnlijk de
personificatie van de brandingsgolven.
6. Lebor Gabála Érenn:
a. Manandáns vader heet Elloth (Alltoid of Alloid).
b. Manandán heet ook:
i. Orbsiu of Oirbsen;
ii. Gaer of Gaiar.
7. Manandán wordt gedood door Uilenn mac Cachir (Uillend mac Caicher), zoals ook Ler in de strijd
gedood wordt.
8. Er zijn vier Manandáns, onder wie Manandán mac Lir.
9. Manandán is de god van de zee en als zodanig schenker van heil en rijkdom:
a. Hij is heer van Tír Tairngire, het eiland der gelukzaligen in het verre westen.
b. Hij bezit twee koeien die altijd melk geven.
c. Hij bezit een ketel die altijd gevuld is.
d. Hij kan de goden onzichtbaar maken.
e. Hij verleent de goden onsterfelijkheid en voorziet hen van magisch voedsel (een late
toevoeging uit de visserswereld).
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3.2.2.1.3.2 De Kymrische god Manawyddan
1. Manawyddan is nauwelijks meer een god van de zee. Hij is geëuhemeriseerd en is nu een
hardwerkende boer en een bekwame schoenmaker.
2. Hij zou van menselijke botten de vesting Annoeth gebouwd hebben.
3. Van de gemeenschappelijke oorsprong van Manawyddan en Manandán is weinig meer te merken.
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3.2.2.1.3.3 Conclusies t.a.v. Manandán en Manawyddan
1. Hun namen staan in verband met het eiland Man, dat door zijn ligging tussen Brittannië en
Ierland geschikt was als verblijfplaats en cultusplaats van de god van de zee.
2. In plaats van de oude god van de zee, Ler, ontstond als zijn hypostase een nieuwe god,
Manandán, en hieruit Manawyddan in Wales.
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3.2.2.2 (D, II, 1, b) Vulcanus
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3.2.2.2.1

(D, II, 1, b, α) De Gallische Vulcanus

1. Bronnen:
a. Literatuur:
i. De bello Gallico (door C.J. Caesar):
Hij noemt Vulcanus (3) in ’t geheel niet (wel m.b.t. de Germanen).
ii. Epitome de Tito Livio bellorum omnium annorum DCC libri duo (door Lucius Annaeus
Florus), boek 1:
De Kelten die in 222 N-Italië binnenvielen, hadden hun wapens aan Vulcanus gewijd.
b. Inscripties:
De meeste inscripties zijn gevonden bij waterwegen, bijv.:
i. Nantes (CIL XIII, 3105):
(1) Deo Vol[cano] pro salute uic[anorum] Por[tuensium] et nau[tarum] Lig[ericorum]
‘aan de god Vulcanus ten behoeve van het welzijn van de dorpsbewoners van Portus
Namnetum (haven van de Namnetes) en de schippers van de Liger (Loire)’.
(2) Commentaar:
Vulcanus werd dus door gewone burgers en merkwaardigerwijze ook door schippers
vereerd.
ii. Nîmes (CIL XII, 3135):
Volcano et Ventis ‘aan Vulcanus en de Winden’.
2. Verklaring:
a. Aangezien de Kelten reeds in de La-Tène-tijd zeer bekwame smeden waren, is het
vanzelfsprekend dat ze een god van het vuur kenden.
b. Vulcanus was de beschermgod van de smeden en ook andere handwerkslieden die het
vuur gebruikten. Zijn rol is in Gallië echter niet duidelijk, wel bij de insulaire Kelten.
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3.2.2.2.2

(D, II, 1, b, β) Goibniu en Gofannon

1. De Ierse overlevering:
Goibniu (< oi. goban ‘smid’) is de geëuhemeriseerde god van de smeedkunst en komt m.n. voor
in de volgende overleveringen:
a. het verhaal van de Tweede slag bij Mag Tuired (Cath Maige Tuired):
i. Goibniu maakte speren en zwaarden in drie bewegingen, zoals Credne, de kopersmid,
nagels en Luchtaire, de timmerman, speerschachten in drie bewegingen maakten.
ii. De Fomoren zonden Ruadán, de zoon van Bres mac Élatain, naar de Túatha Dé Danann
om Goibniu te doden. Goibniu werd geraakt, maar trok de speer uit zijn lichaam,
doodde Ruadán en dompelde zich in de genezende bron om zijn wonden te helen.
iii. Goibniu sprak formules uit over de door hem vervaardigde wapens, zodat de geraakte
vijanden verbrand zouden worden. De rol van magie blijkt ook uit de incantaties aan
Dían Cécht en Goibniu in een hs. uit Sankt Gallen.
iv. Op de feesten van Goibniu schonk hij mede die de deelnemers onsterfelijkheid bood,
iets waarin Goibniu op Hephaistos lijkt.
b. Volkstraditie na de bekering:
i. Gobban Saer zou veel oude bouwwerken tot stand hebben gebracht.
ii. Gobban zou zijn gedoopt door de heilige Maedoc.
iii. Er zijn verscheidene heiligen die Gobban heten.
c. Volkssage van Balor uit Tory Island:
Gavida (= Goibniu) is de broer van Mac Samthainn en Mac Kineely (= Mac Cinnfolaid = Mac
Cinnfhaelaidh), welke laatste de dochter van Balor, Ethnea, zou hebben bezwangerd.
d. Commentaar Berends:
ad 1.c:
Volgens Rhys (Origin and growth of religion, p. 320) is Mac Samthainn mogelijk
(oorspronkelijk) de hond van Gavida (= Goibniu), die in de mythe van de komst van Lug op
de koe moest passen.
2. De Kymrische overlevering:
Culhwch en Olwen (Mabinogion):
Gofannon (= Goibniu) moet ploegen en daarna het ploegijzer reinigen.
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3.2.2.3 (D, II, 1, c) Diana
1. Diana is de godin van de wouden en draagt in deze functie Gallische namen:
a. Arduinna;
b. Abnoba.
2. Diana is eveneens de godin van de geneeskrachtige bronnen, in welke functie ze wordt
genoemd:
a. Mattiaca in Wiesbaden;
b. inscriptie (CIL 13, 12036) uit Muffendorf (in Bad Godesberg (Bonn) waar een tempel van
Diana (3) stond):
(…) templ(u)m sanctissimae deae Dianae ponendum curavit.
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3.2.2.4 (D, II, 1, d) Venus
1. Venus is vaak afgebeeld, maar lijkt niet op Romeinse voorstellingen. Achter de godin der liefde
staat een Gallische godin der aarde.
2. Kymrische traditie:
Brānwen, de dochter van Llŷr (Mabinogion):
a. Brānwen lijkt op deze godin Venus. Ze is het voorwerp van de strijd tussen de Ierse koning
Matholwch (of Malloluch) van Ierland, aan wie ze is uitgehuwelijkt, en haar broer Brān.
b. Commentaar:
Deze strijd weerspiegelt een tocht naar de onderwereld (≈ Ierland) om een magische ketel
(≈ Brānwen) te bemachtigen.
3. Sage van Tristan en Isolde:
Brangwaine (‘witte raaf of boezem’) schenkt de liefdesdrank. Ook zij lijkt op de Gallische
Venus.
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3.2.3 (D, II, 2) Goden met Keltische namen
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3.2.3.1 Inleiding tot de goden met Keltische namen
1. Enkele goden met Keltische namen zijn reeds besproken, omdat ze overeenkomen met goden
met Romeinse namen:
a. Lugus (zie 3.1.3.3);
b. Ogmios (zie 3.1.4.4);
c. Teutates (zie 3.1.3.2).
2. Vervolgens worden nu behandeld:
a. Sucellos;
b. Nodons;
c. Esus;
d. Cernunnos;
e. Camullos;
f. Maponos;
g. Medros etc.
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3.2.3.2 (D, II, 2. a) Sucellos
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3.2.3.2.1

Inleiding tot Sucellos

Er zijn 200 monumenten van Sucellos, de ‘hamergod’:
1. Iconografie:
a. Attributen:
i. in de linkerhand een hamer of daarop steunend;
ii. in de rechterhand:
(1) een olla (‘pot’);
(2) een sikkel;
(3) een knots;
(4) een panfluit;
(5) een geldbuidel;
(6) een ton, misschien een bierton;
iii. mantel van wolfshuid.
b. Begeleiders:
i. alleen als persoon;
ii. attributen zonder persoon, m.n. de hamer;
iii. dieren:
(1) kraai;
(2) driekoppige hond van het Cerberus-type (altaar uit Ober-Seebach);
iv. godinnen:
(1) Diana Venatrix (altaar uit Mainz);
(2) Aericura of Herecura of Proserpina (altaren uit Ober-Seebach en Sulzbach);
(3) Nantosuelta (op 13 monumenten) met
(a) hoorn des overvloeds;
(b) klein, rond huis of duiventil in de linkerhand.
c. Verspreiding:
Oost-Gallië:
i. vooral in het gebied van de Rhône en Saône;
ii. in de uitlopers naar het Decumaatland.
2. Inscripties:
Een veel groter verspreidingsgebied dan de iconografische monumenten:
a. Gallia Narbonensis (Vienne);
b. Germania Superior (Eborudunum, Augusta Raurica, Worms, Mainz);
c. Gallia Belgica (Sarrebourg, Metz);
d. Engeland (York).
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3.2.3.2.2

Karakter, identificatie en verklaring van de god Sucellos

1. Mogelijke identificaties:
a. Mercurius en Hercules:
De attributen van deze goden en van Sucellos lijken op elkaar.
b. Silvanus:
i. De olla en de hamer als gemeenschappelijke attributen.
ii. Het verspreidingsgebied, Oost-Gallië, is hetzelfde.
2. Mogelijke betekenissen van de hamer m.b.t. Sucellos’ karakter:
a. De hamer is (in verband met Silvanus) geen houthakkersgereedschap.
b. Donder- en bliksemwapen. Vergelijk:
i. Mjöllnir van Donar-þórr;
ii. bipennis van Teshub en Jupiter Dolichenus;
iii. dubbele bijl uit Kreta.
c. De hamer als symbool van de dood. Vergelijk:
i. De hamer van de Etruskische dodengod Charon, waaruit volgt dat Sucellos misschien een
vóór-IE godheid was.
ii. Volkstraditie:
(1) Ierland:
Men legde een hamer in de doodskist, zodat de dode tegen de deur van het
vagevuur kon kloppen.
(2) Bretagne:
Een oude vrouw houdt een marteau de la bonne mort boven het hoofd van een
stervende om diens spoedig einde aan te kondigen.
(3) Engelse anecdote:
De holy mawle achter de kerkdeur, waarmee een zoon zijn oude vader kon
doodslaan.
3. Sucellos als mogelijke god van de onderwereld in zijn genereuze aspect:
a. Sucellos lijkt een dodengod, maar vertoont geen grimmig karakter (zoals Charon i.t.t.
Silvanus).
b. Su-cellos betekent ‘die goed slaat’, d.w.z. die heilzame slagen geeft. Vruchtbaarheid en
rijkdom komen immers uit de onderwereld (Pluto is verwant met πλουτος ‘rijkdom’).
c. Sucellos’ begeleidster Nantosuelta draagt een hoorn des overvloeds.
d. De olla (‘pot’) staat afgebeeld op grafstèles uit Oost- en Midden-Gallië.
e. De Cerberus uit Ober-Seebach is een hellehond.
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3.2.3.2.3

Conclusie t.a.v. Sucellos

1. Sucellos werd in een beperkt gebied nl. Oost-Gallië, vereerd. Identificatie met een Ierse god,
bijv. Dagda, lijkt dus uitgesloten.
2. Hij werd vooral door gewone mensen, zoals houthakkers of boeren, vereerd. Sucellos wordt
voorgesteld als een goedmoedige man, geen hoge godheid. Vergelijk:
Altaar uit Sarrebourg:
a. Sucellos steunt met zijn linkerhand op de steel van zijn hamer.
b. In de rechterhand houdt hij een olla.
c. Nantosuelta houdt een staf in de hand, met daarop een huisje.
3. Een functie als god van de onderwereld in zijn zegenrijke aspect lijkt nog het meest
aannemelijk, maar bewezen is dit allerminst.
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3.2.3.3 (D, II, 2, b) Esus
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3.2.3.3.1

Inleiding tot Esus

1. Bronnen:
a. Literatuur:
Commenta Bernensia (= ‘Scholiën uit Bern’):
i. Hesus Mars sic placatur: homo in arbore suspenditur usque donec per cruorem membra
digesserit
‘Mars Esus wordt aldus vereerd: een mens wordt in een boom opgehangen, todat zijn
ledematen wegens bloedverlies afvallen’
ii. Hesum Mercurium credunt, si quidem a mercatoribus colitur
‘Ze menen dat Esus [de Romeinse] Mercurius is, aangezien hij door kooplieden wordt
vereerd’
b. Iconografie:
i. Zuil van de nautae Parisiaci (Parijs):
(1) Jupiter, Volcanus, Tarvos Trigaranus;
(2) Esus die takken van een boom afhakt.
ii. Altaar uit Trier:
(1) Esus hakt in de boom.
(2) In de kruin bevinden zich drie vogels en een stierenkop.
iii. Mercurius-beeld uit Lezoux (dép. Puy-de-Dôme) met de inscriptie:
Apronios ieuru sosi Esu
‘Apronios heeft dit (voorwerp) aan Esus gewijd’.
2. Verspreiding:
waarschijnlijk aanzienlijk.
3. De uitgangspunten voor de interpretatie van Esus zijn de volgende:
a. zijn naam (zie 3.2.3.3.2);
b. het type aan hem gebrachte offers (zie 3.2.3.3.3);
c. de cultushandelingen zoals die zijn weergegeven op de genoemde voorwerpen (zie
3.2.3.3.3).
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3.2.3.3.2

De naam ‘Esus’

1. Deze komt veel voor, m.n. in persoonsnamen:
a. Esunertus;
b. Esumagius;
c. Esumopas;
d. Esugenus;
e. Eógan (irs.);
f. Ewein, Owain (kymr.);
g. Hesus;
h. Æsus (op Britse munten);
i. Esuvii (naam van een stam).
2. Verklaring van de naam Esus:
De meningen lopen uiteen en geven geen uitsluitsel:
a. Dom Martin:
~ bret. (h)euzuz ‘verschrikkelijk’.
b. S. Bugge:
i. ~ ital. aisus, esus ‘god’;
ii. ~ etr. Erus.
c. F. Guiraud:
~ lat. herus ‘heer, meester’.
d. J. Vendryes:
= protokelt. *esu ‘goed’, vgl. gr. ευς en skt. asura.
e. H. d’Arbois de Jubainville:
~ IE *is ‘wensen’ (een ‘wensvervuller’ is een vage karakteromschrijving).
f.

Th.F. O’Rahilly:
~ IE *eis ‘energie, hartstocht’, zoals in:
i. Aífe (< *Oisvia);
ii. óibind ‘aangenaam’;
iii. óible ‘vonk’.
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3.2.3.3.3

Aan Esus gerelateerde offers en afgebeelde cultushandelingen

1. Het Esus-offer:
a. De beschrijving van het aan Esus gebrachte offer (zie 3.2.3.3.1-1.a is onduidelijk, maar is in
ieder geval gruwelijk.
b. Het hangoffer in een boom sluit aan bij de voorstellingen van Esus en de boom op de zuil en
het altaar.
2. Basreliëfs op de zuil uit Parijs en het altaar uit Trier (zie 3.2.3.3.1-1.b.i en 1.b.ii):
a. Esus verricht geen eenvoudig houthakkerswerk, rituele moord of meiboomrite.
b. Commentaar van De Vries:
Esus slaat de takken af om de boom geschikt te maken voor het hangoffer.
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3.2.3.3.4

Conclusies t.a.v. Esus

1. De mythe die achter de afbeeldingen schuilgaat, kennen we niet.
2. Esus doet in rang niet onder voor Jupiter of Vulcanus, getuige de vier naast elkaar geplaatste
goden op de Parijse zuil en de vergelijking met de Romeinse goden in de scholiën van Bern.
3. De Esus-gestalte lijkt op die van Smertrios uit Parijs (zie 3.1.4.1.1.2.3) en kan daarmee een
Gallische Herakles of Donar zijn.
4. Aandacht verdienen de overeenkomsten tussen Esus enerzijds en de Romeinse Mercurius en
Wodan/Odin anderzijds:
a. Ze zijn goden van het hangoffer.
b. Ze zijn beschermgoden van het handelsverkeer. (Odin is farmaguð.)
c. Ze geven zeelieden een gunstige wind. (De Parijse zuil is door nautae opgericht.)
d. Commentaar:
Grote goden hebben een ruim werkingsgebied, dus de overeenkomsten zijn betrekkelijk.
5. Op grond van de naam van Esus, het offergebruik en de getoonde cultushandelingen lijkt de
volgende eindconclusie gerechtvaardigd:
a. Esus is een ‘verschrikkelijke’ god; de alternatieve betekenis ‘goede god’ is dan een
eufemisme.
b. Esus is een der hoofdgoden van de Galliërs en wel van het type Mercurius en Odin.
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3.2.3.4.1

(D, II, 2, c, α) De bronnen voor Nodens–Nuadu
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3.2.3.4.1.1 Archeologische bronnen voor Nodens (Brittannië)
Archeologische vondsten uit Lydney Park (in Lydney bij Aylburton aan de Severn):
1. Tempel (van Nodens), woonhuis en thermen uit de 4 e eeuw.
2. 8000 Romeinse munten uit de 4e eeuw AD.
3. Votieftabletten (CIL VII, 138-140 = RIB 305-307) met inscripties:
a. D. M. Nodonti
b. Devo Nodenti
c. Deo Nudente M.
d. Commentaar:
Er lijkt een verband te bestaan met de visserij:
i. De afbeelding bij Deus Nodens op een bronzen plaat toont een figuur die een zalm
doodt.
ii. In de omgeving is een fries gevonden, waarop zeedieren staan afgebeeld.
iii. Verder zijn er veel beeldjes van honden gevonden.
4. Bronzen beeldje:
a. God met knots in zijn rechterhand, staand op
b. een wagen, getrokken door vier paarden.
c. Commentaar:
Mogelijk is hier sprake van een zonnegod van het Apollo-type (nl. i.v.m. de heilbaden).
5. Nodens (Nodons, Nudens) lijkt een belangrijke, zegenrijke god te zijn geweest.
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3.2.3.4.1.2 Literaire bronnen voor Nuadu (Ierland) en Nudd (Wales)
1. Nuadu:
de mythe van de Eerste slag bij Mag Tuired:
a. Nodens heet hier Nuadu, wiens hand door Sreng mac Sengainn wordt afgeslagen.
b. Nuadu mag wegens zijn verminking geen koning van de Túatha Dé Danann meer zijn en
wordt vervangen door Bres mac Élatain.
c. De goddelijke geneesheer Dían Cécht maakt echter in driemaal negen dagen een zilveren
hand voor Nuadu, terwijl Credne de hand zo bevestigt dat Nuadu deze kan bewegen.
2. Nudd:
Mabinogion:
a. Nuadu heet hier Nudd.
b. Ook hier is er een god met een zilveren hand, Lludd Llawereint:
i. Natrovissus (= J.F.R. Piette):
= Nodons Lāmargentios.
ii. Lludd is niet identiek met Nudd:
iii. Op Ludgate Hill stond een tempel voor Lludd Llawereint (later: St. Paul’s Cathedral).
iv. Londen heette daarom Caer Ludd.
c. Commentaar van De Vries:
i. Waarom Nudd veranderd is in Lludd, is niet geheel duidelijk; misschien wegens
alliteratie.
ii. Men kan Lludd Llawereint en Nuadu Argetlám toch niet geheel van elkaar scheiden,
aangezien het motief van de zilveren hand niet op twee plaatsen kan optreden.
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3.2.3.4.2

(D, II, 2, c, β) De interpretatie van Nodens-Nuadu

1. Nodens-Nuadu en de Graal-romans:
a. J. Vendryes:
Nodens is identiek met de Roi pêcheur, de visserkoning:
i. De tempel in Lydley Park toont visserijmotieven.
ii. Nodens is verwant aan got. nuta ‘visser’.
b. De Vries:
i. De etymologie is niet overtuigend.
ii. Nodens-Nuadu lijkt op andere figuren uit ‘Perceval’ door Chrétien de Troyes:
(1) de notonier (= nautonier’schipper’);
(2) de man met de eschace d’arjant (‘zilveren arm’).
iii. Nodens-Nuadu moet wegens zijn lichaamsgebrek de heerschappij afstaan en lijkt
daarom ook op de Roi Méhaignié, de gewonde koning:
(1) Deze is ook visser.
(2) Hij heeft zijn verwonding opgelopen door een coup douloureux (‘pijnlijke slag’) of
een coup félon (‘verraderlijke slag’).
(3) Zijn land werd een Terre Gaste (‘onvruchtbaar land’).
2. Niet-Keltische parallellen van Nodens-Nuadu:
a. De Germaanse god Týr verloor zijn hand toen hij ter bevestiging van een (valse) eed deze in
de bek van Fenrir legde.
b. G. Dumézil:
Týr komt overeen met de Indische Mitra, die het juridische aspect (w.o. de eed) van het
hoogste gezag vertegenwoordigt.
c. De Romeinse Mucius Scaevola verloor zijn hand bij het afleggen van een valse eed.
d. Commentaar van De Vries:
Deze IE mythe verhaalt dat deze wereld slechts kan bestaan door het plegen van onrecht
door de god van het recht, nl. het zweren van een valse eed om de demonische machten te
boeien.
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3.2.3.4.3

Conclusies t.a.v. Nuadu

1. In de mythe van Nuadu is alleen het aspect van de koninklijke autoriteit en het afstaan ervan
door het verlies van de hand overgebleven. Van een valse eed is geen sprake.
2. Uit het feit dat Nuadu later toch weer de leiding heeft in de Tweede slag bij Mag Tuired,
doordat hem een kunsthand is aangemeten, blijkt dat het motief van de zilveren hand een
Keltisch verzinsel is dat verband houdt met het hoge niveau van de smeedkunst.
3. Nuadu’s koninklijke autoriteit blijkt ook uit zijn familierelaties:
a. Hij is de mythische voorvader van koninklijke geslachten in Laigin , bijvoorbeeld:
Nuadu Necht, die door Conaire Mór gedood werd.
b. In Ierland is Nuadu de grootvader van Finn.
c. In Wales is Nudd de vader van Gwyn (de Kymrische Finn).
d. Commentaar:
Nuadu is zowel in Ierland als in Wales een belangrijke god geweest.
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3.2.3.5.1

De bronnen voor Cernunnos
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3.2.3.5.1.1 Parijse en Oost-Gallische monumenten m.b.t. Cernunnos
1. Sculpturen vanaf de 1e eeuw AD:
a. Zuil uit Parijs van de Nautae Parisiaci:
i. godenfiguur in Boeddha-houding met een hertengewei op het hoofd;
ii. inscriptie:
CIL XIII, 3026 (Parijs):
[C]ernunnos / Castor [Pollux] Smert[ull]o[s]
iii. commentaar:
Dit is het enige monument waarop Cernunnos’ naam wordt genoemd.
b. Monumenten uit Autun (dép. Saône-et-Loire) en Sommerécourt (dép. Haute-Marne):
een god (Cernunnos) met een schaal in zijn hand, waarnaar zich twee slangen uitstrekken.
c. Basreliëf uit Reims:
Cernunnos met een zak waaruit waarschijnlijk geld stroomt, dat een hert en een stier
drinken.
2. Ketel uit Gundestrup:
a. Cernunnos in Boeddha-houding en met hertengewei, omgeven door dieren;
b. oorsprongsgebied en datering:
waarschijnlijk Oost-Gallië, 3e of 4e eeuw AD.
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3.2.3.5.1.2 Niet-Gallische ‘goden met hertengewei’
1. Rotstekeningen in Val Camonica (vóór de 4e eeuw v. Chr.):
godenfiguur (mogelijk Cernunnos) met hertengewei en torques.
2. Grot van Les Trois Frères bij Montesquieu-Avantès (dép. Ariège) (Paleolithicum):
half menselijke, half dierlijke figuur met hertengewei; mogelijk een jager die een magische
dans uitvoert (jachtmagie).
3. Graven in Hunan (China):
houten figuren met hertengeweien.
4. Grafheuvel bij Pazyryk (oostelijke Altaj):
geweien als versiering voor een paardenkop (5 e eeuw v. Chr.).
5. Conclusie:
Het is mogelijk dat Cernunnos een god is uit een oeroude religieuze cultuurlaag die liep van
West-Europa tot China.
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3.2.3.5.2

Verklaring van Cernunnos

1. De naam Cernunnos:
De naam is zeker Keltisch. Mogelijke betekenissen:
a. De ‘gehoornde’ moet worden afgewezen, want ‘hoorn’ is in het Keltisch carno, en niet
*cerno. (korno ‘hoorn’ wordt als protokeltisch gegeven in Celtic Lexicon, University of
Wales, en in Stokes en Bezzenberger, Wortschatz der keltische Spracheinheit, Berends)
b. L. Weisgerber:
cern ‘hoek, uitstekend eind’, dus ‘Vier-einder’.
c. Fr. Le Roux:
‘met de hertenschedel’.
d. Commentaar van De Vries:
De naam is waarschijnlijk niet oud.
2. Karakter van Cernunnos:
mogelijkheden:
a. een totemistische god of een hertengod (vaag en onbewijsbaar);
b. gewei als toonbeeld van kracht (niet overtuigend; alle goden zijn krachtig);
c. gewei als toonbeeld van verjonging, aangezien een gewei in het voorjaar weer groeit en
zelfs groter wordt dan daarvoor;
d. Cernunnos als god van de vruchtbaarheid en rijkdom:
i. zie basreliëf uit Reims (3.2.3.5.1.1-1.c);
ii. reliëf uit Differdange:
hertenkop die munten uitspuugt.
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3.2.3.5.3

Conclusies t.a.v. Cernunnos

1. Cernunnos lijkt geen IE godheid, maar een god van de vóór-Keltische bevolking:
a. Argumenten pro:
i. de half menselijke, half dierlijke (goden)figuur uit het Paleolithicum (zie 3.2.3.5.1.2-2);
ii. G. Dottin:
De ramskopslang en de driehoofdige goden zijn eveneens niet-IE.
b. Argumenten contra:
O. Höfler:
i. Siegfried in relatie tot een hert;
ii. de hertennaam van de Cherusci (< germ. herut);
iii. beide duiden op een IE achtergrond.
2. Cernunnos heeft een ontwikkeling ondergaan:
a. Het hertensymbool stond eerst in verband met de jachtmagie, dus ter bevordering van een
goede jachtbuit.
b. Daarna, in het Neolithicum van de landbouw, stond het hertensymbool voor een goede
oogst.
c. Ten slotte werd het hert tijdens de Romeinse periode van verstedelijking in verband
gebracht met geldelijke rijkdom.
3. Het beeld van de schaal met de slangen (zie 3.2.3.5.1.1-1.b) wijzen mogelijk ook op de
verwerving van rijkdom, nl. uit de aarde. De slangen beheren de schatten uit de aarde, die ze
in de schaal spuwen.
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3.2.3.6.1

(D, II, 2, e, α) Locale godheden
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3.2.3.6.1.1 De namen van de locale godheden
Er is een diversiteit van godennamen die vooral locaal bepaald zijn:
1. als bijnamen van de grote goden:
a. Jupiter:
i. Accionis (zie 3.1.2.1.3-1.a;
ii. Poeninus (zie 3.1.2.1.3-1.b;
b. Mercurius:
i. Alaunus;
ii. Magniocus (zie 3.1.3.1.1.2-3.b);
iii. Avernorix (zie 3.1.3.1.1.2-2.a);
c. Mars:
i. Budenicus (zie 3.1.4.1.1.2.1-12);
ii. Cemenelus (zie 3.1.4.1.1.2.1-14);
iii. Condatis (zie 3.1.4.1.1.2.1-15);
iv. Rudianus (zie 3.1.4.1.1.2.1-16);
v. Vintius (zie 3.1.4.1.1.2.1-9);
vi. Vorocius (zie 3.1.4.1.1.2.1-17);
d. Hercules (en niet ‘Herakles’, zoals De Vries beweert):
i. Andossus (zie 3.1.4.2-1.b.i);
ii. Ilunnus (zie 3.1.4.2-1.b.iii).
2. als op zichzelf staande namen:
a. Alisanos:
i. misschien verwant met het toponiem Alesia (mod. Alise-Sainte-Reine) aan de Côte-d’Or;
ii. inscriptie op een bronzen patera uit Dijon (CIL XIII, 5468):
Doiros Segomari ievrv Alisanv
b. Alannus:
i. inscriptie uit Mannheim (CIL 13, 06425), waar hij dient als bijnaam van Mercurius:
(G)enio Mercur(i) / Alauni
ii. inscriptie op een zuil uit Seebruck (CIL 3, 05581):
Bedaio Aug[usto] et Alounis sacr[um] …
iii. inscriptie uit Cadenbronn, nu een deel van Nousseviller-Saint Nabor (dép. Moselle)
(CAG-57-01):
Alvn
iv. commentaar:
(1) Émile Linckenheld:
Er is sprake van een dea Alouna.
(2) De Vries:
Deze naam heeft geen topologische betekenis.
c. Abellio:
inscripties uit het Garonne-dal in de omgeving van de Romeins-Keltisch vesting Lugudunum
Convenarum (bij Saint-Bertrand-de-Comminges): CAG-31-02; CIL 13, 39; CIL 13, 77; CIL 13,
166; CIL 13, 177; CIL 13, 337.
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3.2.3.6.1.2 Verklaring van de topologische verscheidenheid aan godennamen
1. Deze verscheidenheid kan niet zijn veroorzaakt door de sterke verdeeldheid van Gallië, want de
grote goden, die bovendien van IE oorsprong zijn, werden wel algemeen vereerd.
2. De verscheidenheid aan locale godheden is vooral te danken aan het feit dat de bevolking ook
behoefte heeft aan de verering van goden die verbonden zijn met de eigen streek, het eigen
dorp of het eigen erf, en die konden voldoen aan specifieke noden en wensen.
3. Deze goden waren vaak, maar niet altijd, als het ware de grote goden in het klein, bijvoorbeeld
Mercurius Magniocus, die de beschermgod was van Magnieu.
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3.2.3.6.2

(D, II, 2, e, β) Matunus

1. Bron:
Inscriptie uit de Romeinse vesting Bremenium (nu High Rochester in Rochester) (CIL 07, 995):
Deo Matuno pro salute … (voor een keizer)
2. Verklaring van Matunus:
a. D’Arbois Jubainville:
Vergelijk de oude naam van Langres (dép. Haute-Marne):
Ande-matunnum (‘vesting van de goddelijke beer’).
b. Er zijn persoonsnamen:
i. Matunus;
ii. Matugenus.
c. Ierse overlevering:
Vergelijk de naam Mac-Mathghamhna (later: Mac Mahon):
i. mathghamhan betekent ‘beer’.
ii. Commentaar Berends:
Ws. eDIL geeft als vormen voor het tweed lid: gamuin, gamhuin en gamain met de
betekenis ‘kalf’ en gamnán ‘kalfje’. Mathghamhan (e.var.) betekent dus oorspronkelijk
‘beerkalf’, maar in later in het Middel-Iers als mathgamain ‘beer’.
d. Kymrische overlevering:
Math fab Mathonwy betekent ‘beer zoon van een beertje’.
e. Kelt. *matu ‘beer’.
f.

De Vries:
i. Matunus betekent mogelijk ‘god met de kracht van een beer’.
ii. Matunus is misschien een geweldige oorlogsgod.
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3.2.3.6.3

(D, II, 2, e, γ) Medros

1. Bronnen:
a. Basreliëf en inscriptie uit Brocomagus, mod. Brumath (dép. Bas-Rhin), niet ver van
Haguenau (CIL 13, 06017):
i. man met een speer in de linkerhand en met de rechterhand steunend op een
stierenkop;
ii. D[eo] Medru Matu/tina Cobnert[i filia]
b. Basreliëf uit Gunstett (bij Wœrth, dép. Bas-Rhin):
Medros met helm.
c. Inscriptie uit Rome (CIL 06, 31182):
Toutati / Medurini (zie 3.1.3.2.3-4.b.i(1))
d. Ierse overlevering:
i. Tochmarc Étaíne:
(1) Midir is de opvoeder van Óengus mac Óc (zie 3.1.3.2.3-4.b.i(3)) en neemt d.m.v.
een list het land van Elcmar af. Bij een latere verzoening verliest Midir zijn oog, dat
echter door Dían Cécht hersteld wordt (vgl. Nuadu).
(2) Midir verwerft m.b.v. Óengus de dochter van Ailill van de Ulaid uit Mag nInis, Étaín
(zie 3.1.3.2.3-4.b.ii(4)).
(3) Commentaar Berends:
ad 1.d.i.(1):
Niet Midir heeft de list verzonnen, maar Dagda, Óengus Ócs vader. De verzoening
tussen Midir en Óengus Óc vindt plaats, nadat Midir in plaats van Óengus Óc een
gevecht is aangegaan en daarbij een oog heeft verloren.
ii. Andere sage:
Midir is de heerser van het wonderland Mag Mór.
2. Verklaring van Medros:
a. ad 1.a en b:
i. Men heeft aan Mithras gedacht, maar het hoofddeksel is een helm, geen Phrygische
muts.
ii. Medros heeft locale betekenis, nl. in Lotharingen.
b. ad 1.c en d:
Toutatis is identiek aan Mercurius, dus zou Medros eveneens een oorlogsgod moeten zijn,
maar dan een listige, zoals Odin:
i. Midir is listig.
ii. Midir heeft één oog.
iii. Midir-Medros is misschien < IE *med ‘afmeten, overwegen’, dus een god die over kennis,
inzicht en verstand beschikt.
c. Conclusie:
Medros en Midir zijn waarschijnlijk identiek.
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3.2.3.6.4

(D, II, 2, e, δ) Rudiobos

1. Bron:
Bronzen paardenbeeldje met inscriptie uit Neuvy-en-Sullias (dép. Loiret), AD 150-200 (CIL XIII,
3071):
Aug[usto] Rudiobo sacrum / cur[ia] Cassiciate d[e] s[ua] p[ecunia] d[edit] …
2. Verklaring:
a. De Curator templi Cassiciate (of de Curatores Cassiciatenses) heeft dit votiefgeschenk aan
Rudiobos geofferd.
b. Rudiobos verwijst naar donkerrood, de kleur van de oorlogsgod:
i. Vergelijk Rudianus, de bijnaam van de Keltische Mars (zie 3.1.4.1.1.2.1-16).
ii. ~ oi. rúad ‘donkerrood’.
c. Het paardenbeeldje stelt een merrie voor en is misschien het symbool van de
Cassiciatenses.
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3.2.3.6.5

(D, II, 2, e, ε) Senach of de god van Sena

1. Bronnen:
a. De Chorographia (door Pomponius Mela):
Sena in Britannico mari Ossismicis adversa litoribus Gallici numinis oraculo insignis est,
cuius antistites perpetua virginitate sanctae numero novem esse traduntur: Gallicenas
(Var. Galli Senas, Barrigenas) vocant putantque ingeniis singularibus praeditas maria ac
ventos concitare carminibus seque in quae velint animalia vertere. Sanare quae apud alios
insanabilia sint, scire ventura et praedicare.
‘Het eiland Sena in het Kanaal tegenover de Osismische kust is bekend door het orakel van
een Gallische god die, naar men zegt, negen priesteressen heeft, die gewijd zijn tot
eeuwige maagdelijkheid. Men noemt hen Gallicenas (of Galli Senas, Barrigenas) en denkt
dat ze, begaafd als ze zijn wegens hun bijzondere talenten, de zeeën en de winden door
liederen in beweging kunnen brengen en zich in welke dieren ook maar kunnen veranderen.
Ook meent men dat ze diegenen kunnen genezen, die bij anderen als ongeneeslijk gelden,
en dat ze de toekomst kennen en deze kunnen voorspellen.’
b. Inscriptie uit Pforzheim (CIL XIII, 6335):
Mercu[rio] Seno
c. Cétnad nAíse (in: Book of Ballymote = Leabhar Baile an Mhóta (hs.)):
In een ‘gebed voor een lang leven’ aan goden wordt onder anderen Senach aangeroepen:
‘I call on Senach of the seven lives,
whom fairy women suckled on the breasts of good fortune.’
2. Verklaring:
a. ad 1.a:
Het betreft een cultus van maagdelijke priesteressen op het eiland Sena (mod. Sein)
voor de kust van Bretagne.
b. ad 1.b:
De naam Seno is misschien verbonden met de stamnaam der Senonen.
c. ad 1.c:
De persoonsnaam obrits Senacus kan verbonden worden met oi. senach en kymr. hynog,
henog, henawg ‘hoog bejaard’.
d. Conclusie:
i. Het verzoek aan Senach om een lang leven en de genezing van ongeneeslijke ziekten
door de priesteressen, liggen in elkaars verlengde.
ii. Er is hier waarschijnlijk sprake van een god met het uiterlijk van een grijsaard, die
bekwaam is in de geneeskunst, de waarzeggerij en de toverkunst.
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3.2.3.6.6

(D, II, 2, e, η) De Gallische Dioscuren

1. Bronnen voor de Gallische Dioscuren:
a. Βιβλιοθηκη ίστορικη (IV, 56; door Diodorus Siculus = van Sicilië):
Volgens Timaios (346-250 v. Chr.) vereerden de Kelten de Dioscuren, die via de oceaan
Gallië zijn binnengekomen. Hij vertelt dit in verband met het verhaal van de Argonauten.
b. Zilveren beeldje uit Mâcon (dép. Saône-et-Loire, gebied van de Aedui):
i. De Vries:
Afgebeeld staan de stadsgodin, de planeetgoden, Apollo en Diana. De hoofden van de
Dioscuren zijn te zien op twee hoornen des overvloeds.
ii. ws. British Museum (contra De Vries):
(1) Beeldje van de godin Tutela, de stadsgodin waarsch. van Marseille.
(2) De hoofden van Diana en Apollo staan afgebeeld op twee hoornen des overvloeds.
(3) De hoofden van de Dioscuren staan afgebeeld op haar vleugels.
(4) Boven op haar vleugels bevindt zich een standaard met de hoofden van de zeven
planeetgoden.
c. Driegodensokkel uit Saint-Pons-de-Thomières bij Bézier (dép. Hérault) (gebied van de
Ruteni) (CIL XII, 4218):
i. Divanno / Dinomogetimaro / Martib(us).
ii. De reliëfs hebben dan betrekking op de Gallische Martes Divanno en Dinomogetimaros.
d. Munten uit het gebied van de Ambiani met afbeeldingen van de Dioscuren.
e. Afbeeldingen van de Dioscuren uit Trier en bij de Ubii en Nemetes.
f.

Afbeelding van één Dioscuur op munten uit het gebied westelijk van de Loire waar deus
Vintius Pollux vereerd werd.

2. Verklaring van de Gallische Dioscuren:
a. ad 1.a:
i. Volgens E. Krüger is de cultus van de Dioscuren via de Ambiani in Gallia Belgica
binnengebracht en heeft hij zich zuidwaarts verspreid.
ii. Commentaar van De Vries:
(1) De uitspraak van Timaios moet niet te letterlijk genomen worden.
(2) Misschien werden de Dioscuren aan de kust vereerd omdat ze redders op zee waren.
b. ad 1.b en e:
De Romeinse invloed is duidelijk merkbaar.
c. ad 1.f:
i. Vintius is een Gallische paardgod.
ii. Ook in Spanje werd Pollux (de sterfelijke broeder!) vereerd.
d. Conclusie:
De Gallische Dioscuren-cultus, die een IE oorsprong heeft en in Gallië inheems moet zijn
geweest, is mogelijk verdrongen door de klassieke Dioscuren-cultus.
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3.3.1 (D, III,1) De godinnen van de jacht en van het woud
1. De godin Artio en varianten:
a. Bronnen:
i. Bronzen sculptuur uit Muri bei Bern (gebied van de Helvetii):
(1) de zittende godin Artio met een schaal in de rechterhand en in de linkerhand
bloemen en vruchten;
(2) voor haar staat een beer onder een boom.
ii. dea Andarta bij de Vocontii:
(1) D’Arbois de Jubainville:
een berengodin.
(2) M.L. Sjoestedt:
een oorlogsgodin.
iii. Godin Andraste, vereerd door koningin Boudicca.
iv. Inscriptie uit Beaucroissant (dép. Isère) (CIL XII, 2199):
Mercurio / Aug(usto) Artaio
b. Verklaring van Artio’s karakter op grond van de etymologie:
i. J. Rhŷs:
Artio < ār ‘landbouwgrond’, dus een godin van het akkerland.
ii. H. Steuding, M. Ihm:
Artio < art ‘steen’, desalniettemin een vruchtbaarheidsgodin (Stokes, Bezzenberger,
‘Wortschatz ...’ geeft gall. artos).
iii. A. Holder:
Artio < protokelt. *artos ‘beer’ en *artā ‘berin’; vergelijk persoonsnamen als Articnos,
Artomagus, Artorix.
iv. De Vries:
Tussen Artio e. var. en de beer bestaat een relatie. Ze was mogelijk een
beschermgodin van de beren.
2. De godin Arduina:
a. Bron:
bronzen beeldje uit de Ardennen, voorstellende een vrouwenfiguur met pijlkoker en mes op
een beerzwijn.
b. Verklaring:
Ze was de beschermgodin van de wilde zwijnen.
3. Conclusie:
De handhaving van het jachtwild stond onder de hoede van vrouwelijke goden, die reeds in de
steentijd vereerd werden.
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3.3.2 (D, III, 2) De godinnen van bronnen en rivieren
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3.3.2.1 Brongodinnen
Talloze bronnen werden, vooral wanneer ze geneeskrachtig waren, door de Kelten vereerd.
Religieuze monumenten vindt men dan ook in hun nabijheid. Bronnen, en ook rivieren, werden
meestal gezien als vrouwelijke godheden. Voorbeelden:
1. De bron van Verneuil-sur-Avre (dép. Eure):
zeer vereerd, getuige de munten van veel verschillende stammen, die er zijn gevonden.
2. Nymphaeum in Le Sablon (nu een wijk van Metz (dép. Moselle)):
a. Godin Icovellauna.
b. Vergelijk de gelijksoortige godinnennamen:
i. Icoranda;
ii. Equoranda;
iii. Ewiranda.
c. Verklaring:
i. wortel *ic ‘ontspringen’;
ii. icoranda = ‘bron van de grens’, nl. op de grens van twee stamgebieden, wat veel
problemen voorkwam;
iii. conclusie:
De heiligheid van de bron en de goddelijke macht ervan garandeerde de vrede aan de
grens.
3. Andere brongodheden:
a. Mannelijke:
i. Apollo Grannus van Grand (Andesina, Apollogranum, Granum, Granandesina) (dép.
Vosges) (zie 3.1.5.4);
ii. Nemausus van Nîmes (Colonia Nemausensis) (dép. Gard);
iii. Arausio van Orange (Colonia Julia Firma Secundinorum Arausio, ‘de Juliaanse kolonie
Arausio, gesticht door soldaten van het tweede legioen’) (dép. Vaucluse);
iv. Vasio van Vaison-la-Romaine (Vasio Vocontiorum, ‘Vasio van de Vocontii’) (dép.
Vaucluse);
v. Icaunus van de rivier Yonne (Icaunis, Icaunus of Icauna, vgl. CIL 13, 02921) (dép.
Yonne);
vi. Lugovius (Luxovius) van Luxeuil-les-Bains (Luxovium) (dép. Haute-Saône);
vii. Ivaos van Évaux-les-Bains (Ivaonum) (dép. Creuse).
b. Vrouwelijke:
i. Nymphae Griselicae van Gréoux-les-Bains (dép. Alpes-de-Haute-Provence);
ii. Nymphae Percernes van Vaison-la-Romaine (dép. Vaucluse);
iii. Nymphae Niskae van Amélie-les-Bains-Palalda (dép. Pyrénées-Orientales).
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3.3.2.2 Riviergodinnen
Ook de beken en rivieren die uit de bron stroomden, werden als heilige machten vereerd.
Voorbeelden:
1. Rivieren met namen van het type Diva, Deva of Devona:
a. Ordo urbium nobilium (door de Gallische dichter Decimus Magnus Ausonius):
i. Salve, urbis genius, medico potabilis haustu, Divona Celtarum lingua, fons addite divis.
‘Heil, beschermgod van de stad, van wie wij een geneeskrachtige dronk mogen nemen,
die in de taal der Kelten Divona heet, fons toegevoegd aan divae.’
ii. WP Divona:
Vooral het laatste deel van de zin, fons addite divis, is problematisch. Waarschijnlijk
probeerde Audonius de naam Divona te verklaren: divus (gall. devos, denk aan divae
‘waternimfen’) + fons (= -ona, gall. *onno ‘stroom). Addite is dan een vocatief van de
ppp, behorend bij de aangeroepene, nl. de genius, die echter in de nominatief staat en
bovendien dezelfde zou zijn als de vrouwelijke Divona.
b. Belgica:
Deve, Devere (< *Dēwiā), Deinze (< *Devonisa), Diest (< *Divusate), Dieppe (< *Div-is-apa).
c. Spanje:
Deba.
d. Brittannië en Ierland:
Dee (< Divā*, vlgs Carnoy; de Ierse Dee heeft wrsch. een andere etym., vgl. WP, Berends).
2. Andere rivieren in Gallië:
a. Marne (< Matrona) (CIL XIII, 5674):
Successus Natalis l(ibertus) maceriem caementiciam circa hoc templum de sua pecunia
Matronae ex voto suscepto v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
‘Successus, (als slaaf) vrijgelaten door Natalis, heeft, omwille van zijn gelofte, op eigen
kosten rond deze tempel een muur van gehouwen stenen laten bouwen ter ere van Matrona
en heeft daarmee zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden.’
b. Saône (< Souconna).
c. Seine (< Sequana) (CIL XIII, 2862, 2863, 2864, 11575):
Vondst van 836 munten in een vaas, gewijd aan dea Sequana (CIL XIII, 2865).
3. Wateren in Ierland:
a. De Boyne (Bóand) werd als heilig beschouwd, evenals haar bron, Síd Nechtain (~ Neptunus).
b. De Ierse waternimfen heten vaak liban, bijvoorbeeld:
i. Muirgen Liban, de dochter van
(1) Eochu mac Eogainn of
(2) Eochu mac Maireda of
(3) Áes Abrat.
ii. Commentaar Berends:
(1) Muirgen = kymr. morwyn ‘meisje’ < protokelt. *mori-gnā ‘geboren/dochter van/uit
de zee’;
(2) WP Lí ban:
Muirgen ‘uit de zee geboren’. Het woord voor ‘waternimf’ of ‘zeemeermin’ is dus
niet liban, maar muirgen (e.var).
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3.3.2.3 De cultus van rivieren en meren
Deze blijkt uit het volgende:
1. Zie 3.3.2.2-2.c.
2. Politica (Πολιτικα) (door Aristoteles):
De Galliërs brachten hun pas geboren kinderen naar de Rijn om ze daar ritueel te reinigen.
3. Elegiae (IV, 10, 41; door Sextus Propertius):
Viridomarus (= Britomartus), koning der Insubriërs in Noord-Italië, zou van de Rijngod
afstammen.
4. Geographica (Γεωγραφικα, door Strabo (Στραβων)):
De Tectosages brachten het meer bij Toulouse (Tolosa) een groot goud- en zilveroffer.
5. Liber in gloria confessorum (door Gregorius van Tours):
De Gabales brachten offers aan een meer.
6. De verering van de wateren is IE.
7. Conclusies:
Het is begrijpelijk dat men bronnen en andere wateren als goddelijke machten vereerde:
a. Het water komt uit een onbekende ondergrond naar boven.
b. Het water maakt een geheimzinnig geluid.
c. Het water ziet er zuiver uit.
d. De temperatuur kan zeer wisselend zijn.
e. Het water is geneeskrachtig door de mineralen die het bevat.
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3.3.3.1 (D, III, 3, a) De Terra Mater
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3.3.3.1.1
1. De
a.
b.
c.

Inleiding tot de Terra Mater

cultus van de moedergodin gaat in Gallië terug tot het Neolithicum:
afbeeldingen van vrouwelijke godheden in grotten in het Seine-, Marne-, Oise-gebied (SOM);
idem uit de Bronstijd in de dép. Tarn en Gard, Aveyron en Hérault (dolmens en menhirs);
De latere Matronae-cultus stamt deels uit inheemse, voor-historische culturen, deels uit de
IE cultuur van de Kelten in West-Europa.

2. Verspreiding en verschijning van de moedergodinnen:
a. Ze komen in het gehele Keltische gebied voor.
b. Ze treden op
i. als Grote Moeder;
ii. in groepen, meestal als triade;
iii. als individuen, zoals Epona of Abnoba.
3. Ketel uit Gundestrup:
a. godin met de handen over de borsten:
Ze wordt omgeven door (fantasie)dieren en rosetten (zonnesymbolen).
b. commentaar:
i. De invloed van de Scythische kunst is te zien.
ii. Het inheemse element is de voorstelling van de meesteres der wilde dieren.
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3.3.3.1.2

(D, III, 3, a, α) Rosmerta

1. Verspreiding:
Noordoost-Gallië in het gebied van de Lingones, Treveri, Mediomatrici en de Leuci.
2. Voorstelling:
a. meestal samen met Mercurius (zie p. 3.4.1.2-1);
b. Als attribuut houdt Rosmerta een hoorn des overvloeds of een caduceus in de hand.
3. Inscripties:
a. Reliëf uit Bierstadt (bij Wiesbaden) (CIL XIII, 07569):
i. Deo Mercurio Nundinatori
ii. Rosmerta en Mercurius worden beiden afgebeeld met een caduceus.
iii. Commentaar:
Een nundinator is een koopman.
b. Poitiers (CIL XIII, 01125):
Deo Mercurio Adsmerio
c. Le Corgebin (ten zuidwesten van Brottes bij Chaumont, dép. Haute-Marne) (ILTG 00414):
Atesmert[a]
d. Lens ((erratum: dép. Alpes-Maritimes), Zwitserland) (CIL XII, 131):
Cantismert[a]e
e. Meaux (dép. Seine-et-Marne) (CIL XIII, 3023):
i. D[eo] Atesmeri / o
ii. Vgl. 3.1.3.1.1.2-4.
4. Karakter van Rosmerta:
Ter bepaling hiervan kan men eigenlijk alleen van de etymologie van de naam uitgaan:
a. Zowel het prefix ro- als het prefix ate- duidt een goddelijke macht met grote krachten
aan.
b. Het tweede lid –smert- heeft als grondvorm *smer ‘sparen’, wat duidt op een godin van de
rijkdom (zie 3.1.4.1.1.2.3).
c. Rosmerta is in ieder geval met haar hoorn des overvloeds en gezien haar naam een ‘grote
godin der rijkdom’, dus een vruchtbaarheidsgodin.
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3.3.3.1.3

(D, III, 3, a, β) Ana-Dana

De moeder der goden in Ierland en Wales:
1. Ana (Ierland):
a. Bronnen:
i. Sanas Cormaic:
Ana.i.mater deorum Hibernensium
ii. Twee heuvels bij Killarney (An Mhumhain) heten:
Dá Chích Anann (‘de twee borsten van Ana’)
iii. Ierland heet īath Anann (‘land van Ana’).
b. Commentaar:
i. Ana is de moeder der goden; zij voedt hen.
ii. Zij is dus Moeder Aarde en vruchtbaarheidsgodin.
iii. Ana zorgt niet alleen voor de vruchtbaarheid van Mumu (Munster), maar ook voor heel
Ierland.
2. Dana of Danu (Ierland):
a. Bronnen:
i. De goden heten Túatha Dé Danann ‘het volk van de godin Dana’, d.w.z. Dana is hun
moeder.
ii. Lebor Gabála Érenn:
Dana is in ’t bijzonder de moeder van Brian, Iucharba, Iuchar, Dagda Mór, Nuadu, Ogma,
Dían Cécht, Goibniu, Lug, Ler, Midir.
b. Commentaar:
Ana en Dana zijn identiek, maar het verschil tussen de namen is niet goed verklaarbaar;
misschien Dana < *Dēua Ana.
3. Dōn (Wales):
De godin Dōn wordt genoemd als de moeder van de goden, nl. Gwydion, Gofannon, Arianrhod,
Amaethon, Idwal e.a.
4. Conclusie:
De wortels van deze godenmoeder kunnen vóór-IE zijn, maar ook IE, want de Indiërs kenden al
een godenmoeder, Aditi, en de Ieren kenden zelfs meerdere aardgodinnen, zoals Ériu, Macha,
Tailtiu en Medb (zie 3.3.3.4).
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3.3.3.2 (D, III, 3, b) De Matres en Matronae
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3.3.3.2.1

Verspreiding van de Matres- en Matronae-cultus

1. Bepaalde moedergodinnen, de Matres, Matrae en Matronae, werden meestal in groepen van
twee of drie vereerd.
2. Ze komen voor van Brittannië tot Gallië en Cisalpina:
a. Matrae:
i. Narbonensis 35;
ii. Lugdunensis 7;
iii. Sequani 6;
iv. Germania Superior 10;
v. Germania Inferior 18;
vi. Brittannië 29.
b. Matronae:
i. Narbonensis 1;
ii. Cisalpina 50;
iii. Germania Superior 2;
iv. Germania Inferior 86.
c. Commentaar:
i. De verspreiding laat zien dat Matrae en Matronae verschillende typen
moedergodinnen zijn,
ii. Verder blijkt uit de aantallen in Germanië dat hier de Germanen de Matres en vooral de
Matronae hebben vereerd. De Germanen kenden deze moedergodinnen dus ook, maar
zij zijn pas overgegaan tot afbeeldingen en inscripties door de Romeinse voorbeelden.
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3.3.3.2.2

Voorstelling en bijnamen van de Matres en Matronae

1. Voorstelling:
a. Ze zijn meestal gedrieën zittend naast elkaar afgebeeld in een aedicula.
b. De middelste godin heeft meestal een muts op haar hoofd.
c. Ze houden op hun schoot een korf met vruchten of een hoorn des overvloeds.
d. De middelste godin houdt soms een zuigeling op haar schoot (bijv. in Autun (dép. Saône-etLoire) en Nuits-Saint-Georges (dép. Côte-d’Or)).
2. Vereerders:
De dedicanten komen uit het gewone volk of zijn soldaten.
3. Bijnamen:
a. Sommige zijn on-Keltisch of proto-Keltisch.
b. m.b.t. volken:
i. Gallaicae (CIL 02, 02776);
ii. Britannae (RIB 88);
c. m.b.t. locaties:
i. Nemausicae (Nîmes) (CIL 13, 00383/3 ?);
ii. Obelenses (Obelum of Obela, gevonden in Alba Augusta Helviorum = mod. Alba-laRomaine (dép. Ardèche)) (CIL 12, 02672);
iii. Glanicae (Glanum) (bij Saint-Rémy-de Provence, dép. Bouches-du-Rhône) (Espérandieu
08687);
iv. Eburnicae (Yvours in Lyon) (CIL 13, 01765);
d. m.b.t. stammen:
i. Vediantiae (Vediantii bij Nice) (CIL 05, 7872 en 7873);
ii. Treverae (Treveri) (CIL 13, 08634);
iii. Mediotautehae (‘de middelste stam’ of ‘tussen twee stammen’ in de omgeving van
Keulen) (CIL XIII, 8222);
iv. Ollototae (‘van alle stammen’ bij Binchester) (CIL VII, 424);
e. m.b.t. een heiligdom:
Nemetiales (< gall. nemeton ‘heiligdom’ bij Grenoble) (CIL XII, 2221);
f.

m.b.t. hulp en genezing:
i. Comedovae (< *med ‘genezen’ bij de heilbron Aix-les-Bains) (CIL XII, 2445);
ii. Augustae (< augustus ‘gezegend’, ‘verheven’):
(1) altaar uit Vienne (CIL XII, 1824):
Matris Augustis
(2) afbeelding van de godinnen met fruit en vis op hun schoot op een reliëf uit Lyon
(CIL XIII, 1762):
Matr[is] Aug[ustis] Phlegon med[icus], gewijd door een arts;
(3) Aoste (bij La Tour-du-Pin, dép. Isère) (CIL XII, 2388):
Matris Aug[ustis] ex stipe annua denariorum XXXV et d[onis], gewijd door soldaten.
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3.3.3.2.3

Andere moedergodinnen

1. Gallië:
a. Nymphae (m.n. in zuiden en zuidoosten);
b. Proxumae (Rhône-dal);
c. Suleviae (Rhône-dal, maar ook Duitsland, Bretagne, Rome);
d. Junones.
2. Wales:
a. Y Mamau (‘de moeders’, feeën);
b. Y Foel Famau (‘de heuvel der moeders’), een topografische aanduiding.
3. Ierland:
de drie Macha’s (zie p. 3.3.3.4.2).
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3.3.3.2.4

De cultus en de functie van de moedergodinnen

De moedergodinnen zijn:
1. Linckenheld:
a. beschermvrouwen van de grens:
Ze worden namelijk vaak bij bronnen, die dikwijls op de grens tussen twee stamgebieden
liggen, vereerd.
b. beschermvrouwen van de huiselijke haard:
In graven worden venusbeeldjes naast braadspitten en vuurpoken gevonden.
2. De Vries:
a. beschermvrouwen van de familie:
Ze zorgden voor welzijn, welstand en bescherming van zuigelingen.
b. Commentaar:
i. Topografische bijnamen duiden slechts op de verering van alle gemeenschappelijke
moedergodinnen in een gebied.
ii. De verering van moedergodinnen is plaatsgebonden. De cultus is zowel IE erfgoed als
pre-IE inheems in Gallië.
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3.3.3.3 (D, III, 3, c) Epona
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3.3.3.3.1

Bronnen voor Epona
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3.3.3.3.1.1 Literaire bronnen voor Epona
1. Satirae (VIII, 155 e.v.; door Iuvenalis):
iurat / solam Eponam et facies olida ad praesepia pictas
‘Hij (Lateranus) zweert bij Epona alleen en bij de geschilderde gezichten in zijn stinkende stal.’
2. Octavius (XXVII, 7; door Minucius Felix):
Nisi quod vos et totos asinos in stabulis cum vestra vel sua Epona consecratis
‘Tenzij u in de stallen zelfs complete ezels aanbidt tesamen met uw of hun Epona.’
3. Expositio sermonum antiquorum (XXI; door Fabius Planciades Fulgentius):
Epona rekenen zij tot de goden die Semones heten en
quos nec caelo dignos ascriberent ob meriti paupertatem
‘die zij de hemel niet waard achten wegens de karigheid van hun verdienste’
4. Agesilaos (Αγησιλαος; uit diens Ιταλικα geciteerd door Pseudo-Plutarchus in Moralia: ‘Parallela
Graeca et Romana’ = ‘Parallela minora’, 29 (Τα Ηθικα: Συναγωγη ίστοριων παραλληλων
Έλληνικων και Ρωμαικων)):
Φουλουιος Στελλος μισων γυνακας ίππωι συνεμισγετο; ή δε κατα χρονον ετεκε κορην ευμορφον
και ωνομασεν Εποναν∙ εστι δε θεος προνοιαν ποιουμενη ίππων
‘Fulvius Stellus haatte vrouwen en had geslachtsgemeenschap met een merrie; en toen haar tijd
gekomen was, baarde de merrie een mooi meisje en ze noemden haar Epona. Zij is de godin die
zorgt voor de bescherming van paarden.’
5. Kalender van Guidizzolo (Noord-Italië):
a. XV Kalendas Januarias Eponae
‘de vijftiende dag vóór de Kalendae van Januari voor Epona’
b. Commentaar:
i. De Vries:
Deze datum valt op ongeveer 24 december, enige tijd na de feestdag Ops, Opiconsivia,
19 december, als afsluiting van het landbouwjaar.
ii. Berends (contra De Vries):
De datum moet zijn 18 december.
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3.3.3.3.1.2 Epigrafische en iconografische bronnen voor Epona
1. Inscripties:
Deze komen in een groot gebied in West-Europa voor tot in Hongarije, maar toch vooral in
Duitsland en Frankrijk.
2. Sculptuur:
a. Er zijn twee soorten voorstellingen:
i. Epona, zittend op een paard:
Verspreiding:
Oost-Gallië (35) en het Rijnland (17).
ii. Epona, staand naast een of meer paarden, soms liggend op een paard:
(1) Verspreiding:
Vooral in Italië.
(2) Attributen:
(a) hoorn des overvloeds;
(b) patera;
(c) hond;
(d) sleutel in de hand (ter bewaking van de stal).
iii. Datering:
1e tot 3e eeuw AD.
iv. Cultus:
Epona werd vooral vereerd door Romeinse soldaten in de garnizoenen, waar ze de
beschermvrouwe van de stallen was. Volgens Apuleius (‘Metamorphoses’) was in de
stallen een aedicula aangebracht met het beeld van de godin, bekranst met bloemen.
b. Epona wordt soms vergezeld door andere goden:
i. Mars (15);
ii. Hercules (8);
iii. Silvanus (11);
iv. Campestres (13);
v. Suleviae (8).
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3.3.3.3.1.3 Epona-Rhiannon
Rhiannon (< *Rīgantona ‘grote koningin’) is een Kymrische godin die voorkomt in de Mabinogion:
1. Pwyll, de koning van Dyfed:
Rhiannon rijdt op haar paard telkens voorbij zonder dat iemand (behalve Pwyll) haar kan
inhalen. Later moet ze als straf vreemdelingen op haar rug vervoeren.
2. Manawyddan, de zoon van Llŷr:
Rhiannon en Pryderi zijn opgesloten in een toverslot, waar zij ezelshalsters moet dragen.
3. Brānwen, de dochter van Llŷr:
Rhiannon vermaakt d.m.v. haar magische vogels de overlevenden in Harddlech met gezang en
treurt om de verwoesting van Ierland en Wales.
4. Rhiannon zou met Pwyll en Manawyddan gehuwd zijn geweest.
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3.3.3.3.2

Verklaring van Epona

1. Het oudere onderzoek:
Uitgaande van de gelijkstelling tussen Epona en Rhiannon zou Epona een psychopomp en godin
van de onderwereld zijn geweest met het paard als dodendier en haar magische vogels die
levenden in slaap brachten en doden tot leven wekten. Bovendien zou ze gelijk zijn aan
Modron, de Keltische Grote Moeder.
2. De Vries:
a. De eenvoudige paardgodin Epona (gall. epo < *ekṷo) lijkt niet op een ‘grote koningin’,
Rhiannon.
b. Epona’s cultusgebied is beperkt (Oost-Frankrijk en Rijnland).
c. Epona is slechts de beschermgodin van de paarden en de stallen in kringen van de
legioensoldaten.
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3.3.3.4 (D, III, 3, d) De Ierse Terra Mater
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3.3.3.4.1

Ériu, Fótla en Banba

Naast Dana (e.var.) treden er nog andere aardgodinnen op in hun functie van Moeder Ierland en
hun relatie met het sacrale koningschap:
1. Bronnen:
a. Historia Brittonum (door ‘Nennius’):
Tres deae illo tempore in Hibernia regnabant: Folla, Banba, Eire et in tribus proeliis a filiis
militis fugatae sunt.
‘Drie godinnen heersten in die tijd in Ierland: Fótla, Banba en Ériu en in drie oorlogen zijn
zij door de zonen van Mil verdreven.’
b. Genealogie van Ériu:
Delbáeth
│
│
Ériu
Dana
│
Bres mac Élatain
De dochters van Delbáeth vormen twee verschillende tradities; ze zijn dus geen zusters van
elkaar.
c. Tijdens de banais rígi vindt het heilig huwelijk plaats tussen Ériu en de koning van Ierland.
d. De drie godinnen waren gehuwd met:
i. Ériu – Mac Gréine;
ii. Banba – Mac Cuill;
iii. Fótla – Mac Cécht.
2. Commentaar:
a. Eire = Ériu = Ierland. De naam van de godin en die van het land zijn dus dezelfde.
b. De naam is oud en vroeg overgeleverd:
i. Ora maritima (door Avienus):
Ίερνοι;
ii. Geographia (door Ptolemaeus):
Ιουερνοι;
iii. Caesar, Plinius, Tacitus:
Hibernia (< hibernus);
iv. Stam in Zuid-Ierland:
Érainn < *Évernī, waarvan de betekenis onduidelijk is.
c. ad 1.d:
De genoemde goddelijke bruidegommen zijn de vertegenwoordigers van de drie
maatschappelijke klassen van de Ierse samenleving (resp. koning-priesters - krijgers boeren) (vgl. 3.3.3.4.2.1).
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3.3.3.4.2

De drie Macha’s
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3.3.3.4.2.1 Inleiding tot de drie Macha’s
De drie godinnen die Macha heten, hebben dezelfde relatie tot de sociale ordening van Ierland als
Ériu, Fótla en Banba:
Rennes Dindsenchas:
1. Macha, de dochter van Áed Rúad, is een krijgshaftige godin. Zij vertegenwoordigt koning en
krijgers (zie 3.3.3.4.2.2).
2. Macha, de vrouw van Nemed (‘de gewijde’) mac Agnomain, is een zieneres. Zij
vertegenwoordigt de priesters.
3. Macha, de vrouw van Crunnchu of Crund mac Agnomain, wordt geassocieerd met
vruchtbaarheid. Zij vertegenwoordigt de boeren (zie 3.3.3.4.2.3).
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3.3.3.4.2.2 Macha, de dochter van Áes Rúad
1. Bronnen:
a. Rennes Dindsenchas:
De mythe van Macha Mongrúads strijd tegen Cimbáeth en Díthorba:
i. Deze Macha heeft als bijnaam Mongrúad ‘met de rode haren’.
ii. Drie koningen hebben afgesproken ieder zeven jaar over Ierland te heersen:
(1) Áed Rúad;
(2) Cimbáeth;
(3) Díthorba.
iii. Wanneer Áed Rúad sterft vóór de zeven jaren voorbij zijn, neemt Macha Mongrúad de
heerschappij over. De andere koningen bestrijden haar, maar ze overwint hen en heerst
zeven jaar over Ierland.
b. Foras Feasa ar Éireann (‘Grondslag van kennis omtrent Ierland’ = ‘Geschiedenis van
Ierland’ (1634) door Seathrún Céitinn = Geoffrey Keating (een Ierse priester)):
De mythe van Macha Mongrúad als afschrikwekkende vrouw (versie 1):
Als melaatse vrouw achtervolgt Macha de vijf zonen van Díthorba. Wanneer ze de liefde met
haar willen bedrijven, boeit ze hen, neemt hen mee naar Emain Macha en dwingt hen een
ráth voor haar te bouwen.
c. Echtra mac nEchach Muigmedóin (‘Het avontuur van de zonen van Eochaid Mugmedón’):
De mythe van Macha Mongrúad als afschrikwekkende vrouw (versie 2):
Als lelijke oude vrouw staat Macha Mongrúad het toe dat Niall Noígíallach (die het aandurft)
met haar de liefde bedrijft. Dan verandert ze in een mooie jonge vrouw, genaamd Flaithius
(‘heerschappij’).
2. Commentaar:
ad 1.b en c:
a. Dit verhaal weerklinkt in de Britse Arthur-romans, waar een lelijke oude vrouw als bode
verschijnt, maar later verandert in een mooie jonge vrouw die de graal draagt.
b. Vergelijk de rol van Niall Noígíallach met die van Lugaid Loígde in Cóir anmann.
c. Dezelfde vrouwenfiguur ziet men terug in de naam van de vrouw van Arthur:
i. kymr. Gwenhwyfar =
ii. irs. Finnabair =
iii. ‘wit spook’.
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3.3.3.4.2.3 Macha, de vrouw van Crund mac Agnomain
Bron:
Rennes Dindsenchas:
de mythe van Macha van Crunnchu’s paardenwedren:
1. Koning Conchobar van Ulaid dwingt Macha, de vrouw van Crunnchu, ertoe aan een
paardenwedren mee te doen, hoewel ze zwanger is.
2. Ze wint de wedstrijd, maar baart meteen daarna een tweeling, genaamd Emain Macha.
3. Voordat ze sterft, spreekt ze de vloek uit over de mannen van Ulaid dat ze vijf dagen en vier
nachten barensweeën moeten meemaken. (Dit motief speelt ook een rol in de Táin Bó
Cúailnge.)
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3.3.3.4.3

Tailtiu

1. Bron:
Rennes Dindsenchas:
de mythe van Tailtiu’s rooiing van het woud van Cúan:
a. Genealogie van Tailtiu:
Mag Mór (vader)
│
Tailtiu x Eochaid mac Eirc
b. Ze laat het woud van Cúan (Caill Cuain) rooien, waar ze begraven wil worden.
c. Ze is de baker van Lug. Ze vraagt hem haar te begraven op de Vlakte van Tailtiu (Mag
Tailten) en een feest voor haar in te stellen, de Lugnasad, ‘het huwelijk van de god Lug’
(zie doc. 59).
2. Commentaar:
a. ad 1.c:
De heerschappij over Ierland kan blijkbaar verkregen worden door het huwelijk met de
aardgodin, d.w.z. Moeder Ierland.
b. Tailtiu is een godin der aarde:
Tailtiu < *talantiu ~ skt. tala ‘aarde’
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3.3.3.4.4

Medb
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3.3.3.4.4.1 Medb in de literatuur
Cath Bóinde = Ferchuitred Medba (‘De oorlog aan de Boyne’, ook genoemd ‘De mannen van Medb’)
en Táin bó Cúailnge (‘De runderroof van Cúailnge’):
1. Medb is weliswaar een verleidelijke koningin uit de heldensage, maar ze vertoont alle trekken
van een Terra Mater:
2. Ze huwt vier mannen:
a. Conchobar, de koning van Ulaid;
b. Tinne mac Conrach Cais uit Connacht (en na diens dood beminde ze vele andere mannen);
c. Eochaid Dála;
d. Ailill Mór = Ailill mac Máta, de koning van Connacht.
3. Eén van haar geliefden is Fergus (‘man van kracht’) mac Róich, die een groot geslachtsdeel
heeft en bij wie ze een drieling krijgt: Ciar, Corc en Conmac.
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3.3.3.4.4.2 Verklaring van de godin Medb
1. ad 3.3.3.4.4.1-1:
a. Medb is de minnares geweest van de koningen uit alle delen van Ierland. Ze moeten wel met
haar huwen, want Medb is het symbool van de flaithius, de heerschappij over de grond
van het land.
b. Haar naam Medb betekent ‘dronkenschap’:
i. vgl. kymr. meddw ‘dronken’, on. mjöðr, skt. madhu ‘mede’,.
ii. Een andere naam voor een dergelijke drank is ól n’écmacht ‘de drank die krachteloos
maakt’ (aangezien soevereiniteit dronken maakt).
c. De combinatie van de eigen keuze van een gemaal, flaithius en drank vindt men in de
geschiedenis van de vestiging van de Grieken in Massilia (volgens Aristoteles e.a.):
De dochter (Gyptis of Petta) van de koning (Nannus van de Segobriges) van Massilia hield
een svayaṃvara (eigen keuze van een gemaal) en bood een van de vrijers (een Griek, Protis
of Euxenus) de schaal met wijn aan.
d. J. Weisweiler:
Er is een relatie tussen de woorden flaith ‘heerschappij’ en laith ‘bier’.
2. ad 3.3.3.4.4.1-3:
Medb’s relatie met Fergus en hun kinderen ligt in de sfeer van de
vruchtbaarheidsvoorstellingen, waarbij Fergus mogelijk een god van de voortplanting is
geweest.
3. Vergelijkbare vrouwenfiguren:
a. Volgens de overlevering (Book of Leinster = Lebor Laignech, vroeger Lebar na Núachongbála
geheten) heeft er nog een Medb bestaan, nl. Medb Lethderg, die de ráth van Teamhair
(Tara) heeft herbouwd en die de geliefde was van
i. Cú Corb;
ii. Fedlimid Rechtaid;
iii. Art mac Cuinn;
iv. Cormac mac Airt.
b. In het volgende geval is er geen sprake van een Terra Mater-imitatie, maar wel van sacraal
koningschap:
Historiae en Annales (door Cornelius Tacitus):
De Brittannische koningin Cartismandua verstoot haar gemaal Venutius en kiest een andere
echtgenoot.
4. Conclusie:
De aardgodin of Terra Mater is de vertegenwoordigster van Ierland of Moeder Ierland, die de
heerschappij verleent aan de rechtmatige, d.w.z. door haar gekozen, koning door met hem
een hieros gamos aan te gaan.
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3.3.3.5 (D, III, 3, e) Andere vrouwelijke natuurgodheden
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3.3.3.5.1

Inleiding tot de andere vrouwelijke natuurgodheden

1. Het oudere onderzoek waarin de theorie van de natuurmythologie van Adalbert Kuhn en Max
Müller opgeld deed, zag in de goden personificaties van natuurverschijnselen en hemellichamen.
2. Het nieuwere onderzoek heeft deze theorie verlaten, maar stelt wel vast dat er een cultus is
geweest waarin hemellichamen vereerd werden. De Kelten zagen achter de zon, de maan en de
sterren de werkzaamheid van goddelijke machten.
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3.3.3.5.2

De cultus van de zon in de literatuur

1. Ora maritima (Periplus Massiliensis saec. VI a. C.) (door Avienus (4e eeuw AD); de tekst bevat
dus delen van een 6e-eeuwse periplus):
a. at rupis illud erigentis se latus … gentici cognominant Solis columnam
‘maar die zijde van de zich verheffende rots noemen de stammen de zuil van de zon’
b. Commentaar:
i. Er zou dus bij de bron van de Rhône een Solis columna gestaan hebben.
ii. Sommigen denken daarbij aan de Dammastock.
iii. De mening van de klassieke auteurs hieromtrent is niet altijd betrouwbaar, vergelijk
Caesars opmerking over de religie van de Germanen, nl. dat zij slechts de zon, de maan
en het vuur vereerd hebben.
2. Confessio (door St. Patrick):
a. Nam sol iste quem videmus, propter nos quotidie oritur … sed et omnes qui adorant eum in
poenam miseri male devenient
‘Want de zon die wij zien, komt elke dag voor ons op … maar allen die hem aanbidden,
zullen op ellendige wijze gestraft worden.’
b. Commentaar:
Er is in Ierland dus een zonnecultus geweest.
3. Sanas Cormaic:
De heidenen hebben altaren, indelba, gehad, waarop de hemellichamen, zoals de zon, die ze
vereerden, stonden afgebeeld.
4. Foras Feasa ar Éireann (II, 9: door Seathrún Céitinn):
Er was in de tijd van Columcille een priester die in de kerk van Tír Chonaill een glazen altaar
had geplaatst, evenals afbeeldingen van de zon en de maan.
5. Cáin Adomnáin (de ‘Wet van Adomnán’, met Ierse eedformules):
Koning Lóegaire mac Néill, die leefde in de tijd van St. Patrick, moest in ruil voor zijn vrijlating
een eed afleggen, waarin de zon, de maan en de sterren aangeroepen werden:
grían ocus esca ocus dule Dé archena
‘de zon en de maan en de overige schepsels van God’
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3.3.3.5.3

De cultus van de zon op grond van archeologische vondsten

1. Eiland van Man en Bath:
a. voorwerpen die lijken op het zonnepaard uit het Trundholm-moeras;
b. commentaar:
Deze stammen uit ca 1300 v. Chr., dus in de pre-Keltische tijd.
2. Ierland:
een gouden schijf die hoorde bij een miniatuurwagenspan.
3. Spanje (Calaceite, prov. Teruel):
een kandelaar in de vorm van een paard die op zijn rug een zuil draagt met daarop een
horizontaal bevestigde schijf, voorzien van vijf concentrische ringen.
4. Noord-Italië:
a. situlae (‘emmer’) met zonnevoorstellingen, die een rol spelen in de cultus van Belenus;
b. symbolen als de swastika, de triskele, het paard en de zwaan duiden eveneens op een
zonnecultus.
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3.3.3.5.4

Het belang van de cultus van de zon voor de Kelten

1. De zonnecultus was niet zo belangrijk in de religie van de Kelten en kwam, zoals de archeologie
bewijst, waarschijnlijk uit de voor-Keltische cultuur.
2. In Bath vereerde men Sul, in wier tempel een eeuwig vuur brandde en wier cultus in de verering
van St. Brigit in Kildare voortleefde.
3. Sul is mogelijk een zonnegodin; het woord voor ‘zon’ is in de Keltische (en Germaanse) talen
vrouwelijk.
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3.3.3.5.5

Een mogelijk mannelijke zonnegod

De Ierse mythische figuur Mog Roith is mogelijk een zonnegod geweest:
1. Gegevens:
a. Hij was de leermeester van de koning van Mumu.
b. Hij heeft de wateren bevrijd, die door de druïden van koning Cormac mac Airt gebonden
waren.
c. Hij heeft de druïden van Teamhair met vuur bestreden.
d. Hij heeft één oog verloren i.v.m. het uitdrogen der wateren.
e. Hij heeft een wagen van ‘helder brons’, findruine.
f. Hij vliegt als een vogel door de lucht.
g. Roith misschien < roth ‘rad, wiel’.
2. Commentaar:
Het is mogelijk dat Mog Roith geassocieerd werd met een zonnecultus.
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3.3.3.5.6

Het belang van de maan voor de Kelten

De maan is voor de Kelten, evenals voor andere volkeren, belangrijk geweest, maar bewijzen voor
een echte maancultus zijn er niet:
1. Historiae (Ίστοριαι) (door Polybios):
Op 1 september 218 v. Chr. braken de Galaten van Attala hun opmars af i.v.m. een
maansverduistering, waarin ze een slecht omen zagen.
2. Geographica (III, 4, 16; door Strabo):
De Keltiberiërs vierden bij vollemaan een feest voor een onbekende god en dansten voor de
huisdeur.
3. De bello Gallico (door C.J. Caesar):
Bij de Kelten, die het maanjaar kenden, werden feesten gevierd bij het wassen van de maan.
4. Sommigen zien in de Kymrische Arianrhod ‘zilveren rad’ een maangodin, maar anderen menen
dat ze een heel andere functie had.
5. Commentaar:
a. Het afnemen en wassen van de maan is vooral voor agrarische volkeren van belang, omdat
ze daarin het ritme zien van het sterven en herleven van de natuur en omdat ze daarop hun
tijdrekening baseerden.
b. Over de verering van een maangod of –godin bij de Kelten is niets met zekerheid te zeggen.
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3.3.3.5.7

Een mogelijke sterrengodin

Er is een godin Sirona die misschien met een sterrencultus in verband kan worden gebracht:
1. Inscripties en afbeeldingen:
uit het Moezel-dal, Mainz, Luxeuil, Bordeaux en Rome:
a. Ze wordt vaak met Apollo verbonden.
b. Ze houdt vruchten en aren in de hand of ze draagt een guirlande van vruchten (zoals veel
godinnen dat doen).
2. Etymologie; twee mogelijkheden:
a. Sirona < *sīro- ‘lang, lang levend’ (De Vries: sir). Vergelijk:
Annála na gCeithre Máistri (‘Annalen van de vier meesters’ = Annála Rioghachta Éireann
‘Annalen van het Koninkrijk Ierland’, een kroniek uit de 17 e eeuw):
Siorna Saoghlach, een koning die 150 jaar zou hebben geleefd.
b. Sirona < *stirona. Vergelijk:
inscriptie op het monument uit Saint-Avold:
i. Deae Ðironae
ii. H. Pedersen, P.M. Duval, J. Vendryes:
ð duidt op st of ts en vervolgens op een verband met
(1) lat. stella;
(2) kymr. ser, syr;
(3) corn. steyr, steren;
(4) bret. ster.
iii. De naam Sirona of Stirona bevat dus het woord voor ‘ster’, waarmee een
sterrenverering mogelijk wordt.
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3.3.3.6 (D, III, 3, f) Oorlogsgodinnen
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3.3.3.6.1

De Gallische Bellona

De Galliërs kenden een godin die ze met de Romeinse Bellona gelijkstelden en aan wie ze inscripties
wijdden:
1. CIL XIII, 5351 uit Villards-d’Héria (Franse Jura), 5352 uit Villars-le-Grand (ten westen van Bern)
en RIB 890 uit Old Carlisle (Engeland).
2. In een van de inscripties wordt Marti Augusti genoemd, wat het verband tussen de Gallische
Bellona en de oorlog zeker maakt.
3. Mogelijke afbeeldingen van de Gallische Bellona zijn te zien op enige munten uit Falaise (bij
Caen):
a. een rennende vrouwenfiguur met sikkel in de rechterhand en in de linkerhand een onbekend
voorwerp;
b. een rennende vrouwenfiguur met zwaard in de linkerhand.
4. Opmerkingen van Berends:
a. ad 1:
De door De Vries genoemde inscripties CIL XIII, 5343-5353 bevatten niet de naam Bellona,
wel de onder 1. vermelde.
b. ad 2:
Een inscriptie waarin zowel de naam Bellona voorkomt als de frase Marti Augusti, bestaat
niet of is althans niet te vinden.
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3.3.3.6.2

Nemetona

Van Nemetona is niet zeker dat ze een oorlogsgodin is:
1. Inscripties uit Bath (CIL VII, 36 = RIB 140), gewijd door een civis Trever:
Nemetona wordt samen met Mars Loucetius genoemd.
2. Inscriptie uit Großkrotzenburg (bij Hanau) (CIL XIII, 7412):
gewijd aan Mars Leucetius en Victoria, welke laatste sommigen gelijkstellen aan Nemetona.
3. Ierse mythologie:
a. Nemon of Nemain is de gemalin van Neit en wordt overigens ook met Morrígu in verband
gebracht. Hierdoor ligt er een relatie tussen Nemon en de oorlog (zie ook 3.3.3.6.4).
b. Commentaar:
Nemon is echter niet hetzelfde als Nemetona.
4. De theorie van M. Ihm m.b.t. Nemetona:
Nemetona is de stamgodin van de Nemetes:
a. inscriptie uit Mainz (CIL 13, 07253) op een bronzen plaatje, gewijd door de
hoogwaardigheidsbekleder Fabricius Veiento en zijn vrouw Attica (AD 97);
b. inscriptie uit Altrip (CIL 13, 06131) (bij Mannheim):
Marti et Nemetonae
c. betekenis van Nemetona:
~ gall. nemeton ‘heiligdom’, dus de ‘hoogheilige godin’ of divina of caelestis;
d. commentaar van De Vries:
Het staat niet vast dat Nemetona een oorlogsgodin is:
i. De combinatie met Mars zegt niets.
ii. Zelfs indien ze de ‘hoogheilige’ stamgodin van de Nemetes is, doet dit afbreuk aan haar
martiale karakter.
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3.3.3.6.3

Andraste

1. Bron:
Historia Romana (door Cassius Dio):
Boudicca, koningin der Brittannische Iceni, liet in de strijd met de Romeinen dier vrouwen
offeren en dankte daarbij de godin Andraste toen ze een gunstig omen zag in de loop van een
haas die ze had vrijgelaten.
2. Commentaar:
a. Misschien is deze Andraste of Andate dezelfde als de Andarta der Vocontii.
b. Verder is er niets over Andraste te zeggen, ook niet dat ze een oorlogsgodin zou zijn
geweest.
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3.3.3.6.4

Badb

1. Bronnen:
a. Badb is lid van de Morrígna, een triade van oorlogsgodinnen, Badb – Morrígu – Nemain.
b. Het slagveld heet ‘het land van Badb’.
c. Inscriptie uit Mieussy (dép. Haute-Savoie) (CIL XII, 2571,):
[C]athuboduae Aug[ustae],
dus gewijd aan Cathubodva, i.e. ‘Bodva van de slag’.
d. In de Eerste slag bij Mag Tuired beslist Badb op magische wijze door verwarring te stichten.
e. Badb verschijnt vaak als kraai.
2. Commentaar:
a. Badb heeft in ’t algemeen een demonisch karakter.
b. Ze is echter ook verbonden met geboorteriten en heeft dan een seksueel aspect.
c. Waarschijnlijk heeft hier vermenging van functies plaatsgehad.
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3.3.3.6.5

Morrígu

1. Bronnen:
a. Morrígu komt voor in twee triaden van oorlogsgodinnen (de Morrígna):
i. Badb – Morrígu – Nemain;
ii. Morrígu – Macha – Nemain.
b. Táin bó Cúailnge:
Morrígu grijpt op magische wijze in door in verschillende diergedaanten een jonge strijder
te bedwingen.
c. In de sagenliteratuur rond Arthur leeft ze verder als de fee Morgain.
d. Voorafgaand aan de Tweede slag bij Mag Tuired heeft Morrígu zich aan de oever van een
rivier seksueel verenigd met Dagda.
2. Commentaar:
a. Morrígu heet eigenlijk Mórrígain, wat misschien betekent ‘koningin der dodengeesten’
(Sjoestedt).
b. Evenals bij Badb (zie 3.3.3.6.4-2.b) vinden we hier het seksuele aspect, wat misschien te
verklaren is door dezelfde extase die zowel krijgswoede als seksuele opwinding bij
mannen teweegbrengt; vgl. de Germaanse walkuren als geliefden van de held.
c. Commentaar Berends:
ad 1.c:
Zie echter Kelt. termen: Morrígu en Morgan: Morgain is een voortzetting van Modron.
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3.3.3.7 (D, III, 3, g) Slotopmerkingen: moedergodinnen en de positie van de
vrouw
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3.3.3.7.1

Inleiding tot de moedergodinnen en de positie van de vrouw

1. De vraag is of er een verband bestaat tussen het grote aantal moedergodinnen en de positie van
de vrouw bij de Kelten.
2. De vrouw heeft bij de Kelten onmiskenbaar een belangrijke positie ingenomen. Dit blijkt o.a.
uit de berichtgeving omtrent aspecten van
a. de seksualiteit (zie 3.3.3.7.2);
b. de matrilineariteit (zie 3.3.3.7.3);
c. het matriarchaat (zie 3.3.3.7.4).
3. De verering van de vele moedergodinnen is echter niet alleen te verklaren op grond van de
positie van de vrouwen. De voorstellingen over de vruchtbaarheid van het land en de invloed
van de pre-IE agrarische bevolking speelden hierin een belangrijke rol.
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3.3.3.7.2

Aspecten van de seksualiteit bij de Kelten

Hierover worden in de literatuur enkele opmerkelijke mededelingen gedaan:
1. De bello Gallico (door C.J. Caesar):
In Brittannië vindt men polyandrie.
2. Historia Romana (door Cassius Dio):
In Caledonië (Schotland) zouden er lesbische gemeenschappen zijn geweest.
3. Geographica (III, 4, 17; door Strabo):
Bij de Keltiberiërs (en de Scythen) komt het mannenkraambed (de couvade) voor.
4. Táin bó Cúailnge:
Macha, de vrouw van Crunnchu en de moeder van de tweeling Emain Macha, heeft een vloek op
de mannen van Ulaid uitgesproken dat ze gedurende een noínden (‘vijf dagen en vier nachten’,
De Vries schrijft nóindíu) zo zwak zullen zijn als een vrouw in het kraambed (de Noínden Ulad of
Ces Ulad).
5. Commentaar:
ad 3 en 4:
De vervloeking bewijst dat men zelf de couvade al vreemd vond, aangezien het gebruik al
verdwenen was.
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3.3.3.7.3

Matrilineariteit

Goden en mensen worden vaak benoemd volgens hun moederlijke afstamming:
1. De goden stammen van hun oermoeder Dana (Túatha Dé Danann).
2. Andere matronymische namen:
a. Lug mac Ethnenn;
b. Conchobar mac Nessa;
c. Muirchertach mac Erca;
d. Mabon vab Modron.
3. Er hoeft geen sprake te zijn van moederrechtelijke afstamming in dergelijke gevallen: de zoon
wordt naar de moeder genoemd, bijvoorbeeld omdat de vader reeds dood is.
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3.3.3.7.4

Matriarchale overblijfselen

Zowel bij de Kelten als bij de Germanen treft men matriarchale trekken aan, die als resten
kunnen worden beschouwd uit een pre-IE moederrechtelijke cultuur:
1. Bij Kelten en Germanen hadden de kinderen een bijzondere band met de broer van de moeder,
waaruit het belang van de sibbe van de moeder blijkt. Vergelijk:
Ab urbe condita (door Livius):
Ambicatus (of Ambigatos) neemt zijn neven Belovesus en Segovesus van zusterszijde (sororis
filios; dus niet ‘van moederszijde’, zoals De Vries beweert) mee om in den vreemde een nieuw
rijk te veroveren.
2. De couvade, die bij de Basken voortleeft, is oeroud en pre-IE.
3. De oerbevolking van Europa is waarschijnlijk moederrechtelijk georganiseerd geweest, waarna
zij onderworpen werd door patriarchale IE.
4. Conclusies:
De matriarchale trekken zijn bij de Kelten sterker vertegenwoordigd dan bij de Germanen,
waaruit blijkt dat de Kelten slechts een dunne bovenlaag vormden en dientengevolge
blootgesteld zijn geweest aan een grotere invloed van de oorspronkelijke pre-IE neolitische
bevolking.
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3.3.3.7.5

De oorzaak van het grote aantal moedergodinnen en hun functie

1. De Kelten kenden weliswaar veel moedergodinnen, maar de afzonderlijke stammen vereerden
een beperkt aantal godinnen die bovendien de bijzondere vorm van een algemene verschijning
vertegenwoordigden.
2. Het grote aantal vruchtbaarheidsgodinnen is niet te verklaren door een eventueel
matriarchaat, maar wel door hun functie:
a. Godinnen als de goddelijke belichaming van de heerschappij:
Medb en andere hypostasen, zoals Deirdre, Gráinne, Macha en Tailtiu, kiezen mannen en
verstoten hen, oppervlakkig gezien om seksuele motieven, maar in wezen uit overwegingen
van de heerschappij over het land. Ze zijn de vrouw van alle koningen van Ierland.
b. Godinnen als de locale vruchtbaarheidsmachten:
i. Bij de pre-IE agrarische bevolking speelden de locale vruchtbaarheidsgodinnen een grote
rol bij het verkrijgen van een goede oogst.
ii. De verering van deze godinnen werd door de komst van de IE Kelten, die hun eigen
godinnen hadden, slechts geïntensiveerd. Hooguit werden naam en functie van de
godinnen van de oorspronkelijke bevolking veranderd of aangepast.
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3.4.1 (D, IV, 1) Godenparen
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3.4.1.1 De naamgeving van de Gallische godenparen
1. De Gallische godenparen bestaan uit een mannelijke en een vrouwelijke godheid.
2. Wat hun namen betreft, liep de ontwikkeling van volledig Romeinse namen tot volledige
Gallische namen. Voorbeelden:
a. Volledig Romeins, maar in een on-Romeinse combinatie:
Mars – Diana.
b. De mannelijke god draagt een Romeinse naam, maar een inheemse bijnaam:
i. Apollo Grannus – Sirona;
ii. Mars Loucetius – Nemetona;
iii. Mars Visucius – Visucia;
iv. Mars Cicollius – Rosmerta.
c. Volledig Gallische namen:
i. Sucellos – Nantosuelta;
ii. Bormo – Damona;
iii. Albius – Damona;
iv. Ucuetis – Bergusia;
v. Cicollius – Litavis;
vi. Telo - Stanna;
vii. Luxovius – Bricta;
viii. Bormanus – Bormana.
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3.4.1.2 Iconografie en verklaring van de Gallische godenparen
Afbeeldingen van godenparen zijn talrijk en wijd verspreid. Voorbeelden:
1. Met inscriptie:
Mercurius en Rosmerta:
a. in Lugdunensis;
b. in Belgica;
c. bij de Treveri.
2. Zonder inscriptie:
a. De mannelijke god draagt vaak een hamer:
i. in Lugdunensis;
ii. bij de Treveri.
b. De vrouwelijke godheid draagt vaak in de ene hand een cornu copiae, in de andere hand een
schaal, in:
i. Mont Auxois;
ii. Alesia (dép. Côte-d’Or);
iii. Solutré.
c. De mannelijke godheid kan ook andere attributen in zijn hand houden, zoals schaal, cornu
copiae, beurs of olla.
d. Santosse (dép. Côte-d’Or), Lugdunensis):
Een god met baard en een godin reiken een paard een beker.
e. Néris-les-Bains (dép. Allier, Aquitania):
Een bebaarde god met beurs en ramskopslang naast een naakte godin.
3. Verklaring:
a. De combinatie van de mannelijke en de vrouwelijke godheid hoeft niet te duiden op een
echtpaar.
b. Ze hebben wel hetzelfde werkingsgebied, m.n. de vruchtbaarheid. Ook de attributen
duiden op een zegenschenkende functie.
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3.4.2 (D, IV, 2) Godentriaden
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3.4.2.1 Goden en helden in drietallen
Bronnen:
1. Gallië:
a. de Matronae en Matres (vooral in het Rijn-gebied);
b. drie nimfen op een altaar in Allègre-les-Fumades (dép. Gard, Provence), van wie de
middelste een bekken draagt (Esp. nr. 508);
c. De bello civili (door Lucanus):
Teutates, Taranis en Esus als triade (zie 2.2.2.2-1).
2. Ierland:
a. De kleinzonen van Dagda, de koningen van de Túatha Dé Danann, Mac Cuill, Mac Cécht en
Mac Gréine (zie 3.3.3.4.1-1.1.d).
b. Deze zijn gehuwd met de drie godinnen van Ierland, Fótla, Banba en Ériu.
c. De zonen van Danu of van Brigit, de dochter van Dagda, heten Brian, Iucharba en Iuchar.
d. Koning Lugaid Riab nDerg, zoon van Clothru, werd opgevoed door de drie broeders
Findemna.
e. Koningin Medb heeft drie zonen, Ciar, Corc en Conmac.
f.

Táin bó Cuailgne:
De lijfwacht van Ailill mac Máta en Medb bestaat uit triaden:
i. trí Buidir Bhúase;
ii. trí Meic amra Essa Rúaid;
iii. trí Conaill Collomrach;
iv. trí Trénfir Táite;
v. De trí meic Arach staan hier los van.

3. Togail Bruidne dá Derga:
a. drie Mochmatnach;
b. drie Buageltach;
c. drie Sostach.
4. Overige triaden, o.a.:
a. drie Fothaids;
b. drie Genainns, de zonen van Cathbad;
c. drie Colla’s;
d. drie Fergussen;
e. drie Macha’s (zie 3.3.3.4.2).
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3.4.2.2 Verklaring van het drietal
1. Het drietal wordt ook op andere wijze tot uitdrukking gebracht, zoals bij:
a. de god met de drie hoofden;
b. Tarvos Trigaranos, die door drie kraanvogels wordt begeleid.
2. Usener heeft een studie gewijd aan het drietal, dat ook buiten het Keltische gebied veel
voorkomt, zoals de drie Horatii en de drie Curiatii.
3. Usener meent dat het drietal totaliteit uitdrukt, een alomvattende eenheid.
4. Het drietal kan ook een andere bedoeling weergeven, zoals de structuur van het Keltische
pantheon, die we eveneens bij andere IE volkeren aantreffen.
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Concordantietabel

Zoek (nogmaals) uw onderwerp in de rechterkolom, selecteer en kopieer de term(en) in de
linkerkolom en zoek hiermee in de tekst (Ctrl-C, Ctrl-home, Ctrl-F, Ctrl-V)
1. Index van namen
2. Index van categorieën en termen
1. Index van namen
Abellio
Accion
Aditi [voorafgegaan door een spatie]
Adraste
Áed Rúad
Aedd de Grote
Aedui
Aericura of Herecura
Áes Abrat
Aylburton
Agesilaos (Αγησιλαος
Aífe
Ailill mac Máta
Ailill Mór
Ailill van de Ulaid uit Mag nInis
dép. Ain
Aisne
Alaunus
Alounis
Alvn
Alba Augusta Helviorum = mod. Alba-la
Albius
Alesia
Allègre-les-Fumades
dép. Allier
Alpen
Oost-Alpen
Alpes-de-Haute-Provence
Alpes-Maritimes
Altrip
Altaj

Abellio (Kelt.) (god)
Accion (Zwits.) (moeras bij het Meer van Genève, vlgs Avienus),
Accionis (god)
Aditi (Ind.) (godin)
Adraste (Kelt.) (godin)
Áed (5) Rúad (Kelt.) (koning)
[Aed Ruad]
Aedd Mawr = Aedd de Grote (Kelt.) (koning)
Aedui (Kelt.) (stam)
Aericura = Erecura = Herecura = Aeracura = Eracura = Aerecura =
Hericura (Kelt.) (godin)
Áes Abrat (Kelt.) (sagenfig.-god)
Æþelbeorhtes tun = mod. Aylburton (Eng.) (topogr., tZWv
Gloucester, Gloucestershire, ZW-Engeland)
Agesilaüs = lat. Agesilaus = gr. Agesilaos (Αγησιλαος) (Gr.)
(auteur)
Aífe (1) = Aoife ingen Ailella (Kelt.) (myth. fig.) [Aífe ingen Ailella]
Ailill (4) Mór = Ailill mac Máta van Connachta (Kelt.) (koning)
[Ailill Mor]
Ailill (4) Mór = Ailill mac Máta van Connachta (Kelt.) (koning)
[Ailill Mor]
Ailill (5) van Ulaid (Kelt.) (koning uit Mag nInis; vader van Étaine
Echrade)
Ain (Frankr.) (dép., Auvergne-Rhône-Alpes)
Aisne (Frankr.) (dép., Hauts-de-France)
Alauni (Kelt.) (volk), Alaunus (god)
Alaunus (1) (Kelt.) (god)
Alaunus (1) (Kelt.) (god)
Alba (2) Augusta Helviorum = mod. Alba-la-Romaine (Frankr.)
(topogr., tNv Orange, dép. Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes)
[Alba Augusta Helviorum]
Albius (Kelt.) (god)
Alesia = mod. Alise-Sainte-Reine (Frankr.) (topogr., tNWv Dijon,
dép. Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté)
Allègre-les-Fumades (Frankr.) (topogr., tNWv Orange, dép. Gard,
Occitanie)
Allier (Frankr.) (dép., Auvergne-Rhône-Alpes)
Alpen (Eur.) (berggebied)
Alpen, Oost- (Eur.) (berggebied)
Alpes-de-Haute-Provence (Frankr.) (dép., Provence-Alpes-Côte
d’Azur)
Alpes-Maritimes (Frankr.) (dép., Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Alta Ripa = mod. Altrip (Du.) (topogr., tZv Mannheim, kr.
Rheinland-Pfalz-Kreis, Rijnland-Palts)
Altaj = turk. Altay (Azië) (gebergte, op de grens van Rusl., Mong.,
China en Kazachstan)
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Altenburg
Alzey
Amaethon
Ambiani
Ambicatus (of Ambigatos)
Amergin
Ammianus Marcellinus
AnaAna’)
Ana (Ierland
Ana.i
Ana is de moeder
Ana zorgt
Ana en Dana
Dēua Ana
Anann [voorafgegaan door een spatie]
Ande-matunnum
Langres
Andesina, Apollogranum, Granum,
Grand,
Grand (Andesina
Anonymus van Ravenna
Apameia
Griekse Apollo
Apollo
Amarcolitanus
Anextiomarus
Atepomarus
Belenus
Bormanus
Bormo
Borvo
Cobledulitavus
Grannus
Livicus
Maponos
Mogounus
Moritasgus
Siannus
Toutiorix
Vindonnus
Virotutis (‘weldoener der mensen’)

Altenburg (Du.) (topogr., tNOv Jestetten (stad) (tZWv
Schaffhausen), gem. Jestetten, kr. Waldshut, BadenWürttemberg)
Alzey (Du.) (topogr.,tZv Mainz, kr. Alzey-Worms, Rijnland-Palts)
Amaethon fab Dōn (Kelt.) (sagenfig.-god)
Ambiani (Kelt.) (stam)
Ambicatus = gall. Ambigatos (Kelt.) (koning)
Amergin mac Miled (Kelt.) (sagenfig.)
Ammianus Marcellinus (L/R) (auteur)
Ana (1) = Anu (2) (Kelt.) (godin)
Ana (1) = Anu (2) (Kelt.) (godin)
Ana (1) = Anu (2) (Kelt.) (godin)
Ana (1) = Anu (2) (Kelt.) (godin)
Ana (1) = Anu (2) (Kelt.) (godin)
Ana (1) = Anu (2) (Kelt.) (godin)
Ana (1) = Anu (2) (Kelt.) (godin)
Ana (1) = Anu (2) (Kelt.) (godin)
Ana (1) = Anu (2) (Kelt.) (godin)
Andematunnum (kelt.) = ofrans Langone of Langoinne = mod.
Langres (Frankr.) (topogr., tNv Dijon, dép. Haute-Marne, Grand
Est)
Andematunnum (kelt.) = ofrans Langone of Langoinne = mod.
Langres (Frankr.) (topogr., tNv Dijon, dép. Haute-Marne, Grand
Est)
Andesina = Apollogranum = Granum = Granandesina = mod. Grand
(Frankr.) (topogr., tNOv Chaumont, dép. Vosges, Grand Est)
Andesina = Apollogranum = Granum = Granandesina = mod. Grand
(Frankr.) (topogr., tNOv Chaumont, dép. Vosges, Grand Est)
Andesina = Apollogranum = Granum = Granandesina = mod. Grand
(Frankr.) (topogr., tNOv Chaumont, dép. Vosges, Grand Est)
Anonymus van Ravenna (L/R) (kosmograaf of geograaf van
Ravenna)
Apameia (2) (Απαμεια (2)) = Apamea (2) = arab. Afamia (Syr.)
(archeol. site, bij de r. Orontes tNWv Hama, gvm. Hama)
Apollo (1) (Απολλων) (Gr.– L/R) (god), Apollinisch
Apollo (2) (Gr. benaming van een Kelt. god)
Apollo (2): ‘Amarcolitanus’, ~ (Kelt.) (god) [Apollo Amarcolitanus]
Apollo (2): ‘Anextiomarus’, ~ (Kelt.) (god) [Apollo Anextiomarus,
Apollo Anextlomarus]
Apollo (2): ‘Atepomarus’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Atepomarus]
Apollo (2): ‘Belenus’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Belenus]
Apollo (2): ‘Borvo’ = ‘Bormo’ = ‘Bormanus’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Borvo, Apollo Bormo, Apollo Bormanus]
Apollo (2): ‘Borvo’ = ‘Bormo’ = ‘Bormanus’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Borvo, Apollo Bormo, Apollo Bormanus]
Apollo (2): ‘Borvo’ = ‘Bormo’ = ‘Bormanus’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Borvo, Apollo Bormo, Apollo Bormanus]
Apollo (2): ‘Cobledulitavus’, ~ (Kelt.) (god)[Apollo Cobledulitavus]
Apollo (2): ‘Grannus’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Grannus]
Apollo (2): ‘Livicus’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Livicus]
Apollo (2): ‘Maponos’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Maponos]
Apollo (2): ‘Mogounus’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Mogounus]
Apollo (2): ‘Moritasgus’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Moritasgus]
Apollo (2): ‘Siannus’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Siannus]
Apollo (2): ‘Toutiorix’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Toutiorix]
Apollo (2): ‘Vindonnus’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Vindonnus]
Apollo (2): ‘Virotutis’, ~ (Kelt.) (god)
[Apollo Virotutis]
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Apollonius van Rhodos
Apronios
Apuleius
Aix-les-Bains
Baden-Baden
Aken [voorafgegaan door een spatie]
Wiesbaden
Bierstadt
Bath
Aquileia
Aquitanië
Arausio
D’Arbois Jubainville
Ardèche
Ardennen
Argenton (dép. Lot-et-Garonne)
Arianrhod
Ariège
Aristoteles
Armorica
Bretagne
Bretons
Arnhem
Art mac Cuinn
Soteira zowel Athena, Artemis
Articnos
Artio
Andarta
Andate
Andraste
Artomagus
Artorix
Arverni
Atesmert[a]
Athena
Soteira zowel Athena
Attala

Apollonius van Rhodos = lat. Apollonius Rhodius = gr. Apollonios
Rodios (Απολλωνιος ‘Ροδιος) (Gr.) (auteur)
Apronios (L/R-Kelt.) (naam van een Esus-vereerder)
Apuleius, Lucius (L/R) (auteur)
Aquae (1) = mod. Aix-les-Bains (Frankr.) (topogr., tOv Lyon, dép.
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes)
Aquae (2) = mod. Baden-Baden (Du.) (topogr., Stadtkreis BadenBaden, Baden-Württemberg)
Aquae (3) Granni = mod. Aken = d. Aachen = frans Aix-la-Chapelle
(Du.) (topogr., kr. Städteregion Aachen, Noordrijn-Westfalen)
[Aquae Granni]
Aquae (4) Mattiacorum = mod. Wiesbaden (Du.) (topogr.,
kreisfreie Stadt, tWv Frankfurt am Main, Hessen)
[Aquae Mattiacorum]
Aquae (4) Mattiacorum: Birgidestad = mod. Bierstadt (Du.) (wijk)
(topogr., tWv Frankfurt am Main, kreisfreie Stadt, Hessen)
Aquae (6) Sulis = mod. Bath (Eng.) (topogr., tZOv Bristol,
Somerset, ZW-Engeland)
[Aquae Sulis]
Aquileia (It.) (topogr., tNOv Venetië, Friuli-Venezia Giulia)
Aquitanië = lat. Aquitania = frans Aquitaine ≈ (later) Guyenne ≈
Gascogne (Frankr.) (vrm. koninkrijk, hertogdom en regio, nu deel
van Nouvelle-Aquitaine)
Arausio (1) (Kelt.) (god)
Arbois de Jubainville, Marie-Henry d’ (auteur)
Ardèche (Frankr.) (dép., Auvergne-Rhône-Alpes)
Ardennen (Eur.) (streek)
Argenton (Frankr.) (topogr., tZOv Bordeaux, dép. Lot-et-Garonne,
Noevelle-Aquitaine)
Arianrhod (Kelt.) (sagenfig.-godin)
Ariège (Frankr.) (dép., Occitanie)
Aristoteles (Αριστοτελης) (Gr.) (filosoof)
Armorica = mod. Bretagne = bret. Breizh = kymr. Llydaw = lat.
Letavia = Litavia = eng. Brittany (Frankr.) (regio), Armoricaans /
Bretons, Breton (Frankr.) (regio)
[Letauia, Litauia]
Armorica = mod. Bretagne = bret. Breizh = kymr. Llydaw = lat.
Letavia = Litavia = eng. Brittany (Frankr.) (regio), Armoricaans /
Bretons, Breton (Frankr.) (regio)
[Letauia, Litauia]
Armorica = mod. Bretagne = bret. Breizh = kymr. Llydaw = lat.
Letavia = Litavia = eng. Brittany (Frankr.) (regio), Armoricaans /
Bretons, Breton (Frankr.) (regio)
[Letauia, Litauia]
Arneym (9e eeuw) = mod. Arnhem (Ne.) (topogr., tNv Nijmegen,
Gelderland)
Art mac Cuinn (Kelt.) (koning)
Artemis: ‘Soteira’ (1), ~ (Σωτειρα (1)) (Gr.) (godin)
[Artemis Soteira, Αρτεμις Σωτειρα]
Articnos (Kelt.) (alg. persoonsnaam)
Artio (Kelt.) (godin)
Artio: Andarta (Kelt.) (godin)
Artio: Andraste = Andate (Kelt.) (godin)
Artio: Andraste = Andate (Kelt.) (godin)
Artomagus (Kelt.) (alg. persoonsnaam)
Artorix (Kelt.) (alg. persoonsnaam)
Arverni (Kelt.) (stam)
Atesmerta (Kelt.) (godin)
Athena (1) (Αθηνα (1) e.var.) (Gr.) (godin)
Athena (1): ‘Soteira (2) Tritogeneia’ (Σωτειρα (2) Τριτογενεια)
(Gr.) (godin)
[Soteira Tritogeneia, Σωτειρα Τριτογενεια]
Attala (Kelt.) (mil. leider)
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Fabricius Veiento en zijn vrouw Attica
Tongeren
Trier
Autun
Senlis
keizer Augustus
N.AVG
Decimus Magnus Ausonius
Aveyron
Avienus
Badb
[C]athuboduae
Bézier
NW-Balkan
Balor
Banba
Bas-Rhin
Beaucroissant
Bedaio
Seebruck
Belgae
Romeinse Bellona
Bellona
Belovesus
F. Benoit
Bergusia
Bern’
Bern.
Bern)
Bernensia
Bernkastel
Berthouville
Boyne (Bóand)
Boeddha
Bonn)

Attica (2) (L/R) (vrouw van Fabricius Veiento)
Atuatuca Tungrorum = mod. Tongeren = frans Tongres (Be.)
(topogr., tZWv Maastricht, Limburg), Tungri
Augusta (2) Treverorum = mod. Trier = frans Trèves (Du.) (topogr.,
tNOv Luxemburg (stad), kreisfreie Stadt, Rijnland-Palts)
Augustodunum = mod. Autun (Frankr.) (topogr., tWv Beaune, dép.
Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté)
Augustomagus = Civitas (04) Silvanectium = mod. Senlis (Frankr.)
((topogr., tNv Parijs, dép. Oise, Hauts-de-France)
Augustus, Imperator Caesar Divi Filius (geb. naam: Gaius Octavius;
na adoptie: Gaius Julius Caesar Octavianus) (L/R) (keizer)
Augustus, Imperator Caesar Divi Filius (geb. naam: Gaius Octavius;
na adoptie: Gaius Julius Caesar Octavianus) (L/R) (keizer)
Ausonius, Decimus Magnus (L/R-Kelt.) (auteur)
Aveyron (Frankr.) (dép., Occitanie)
Avienus, Postumius Rufius Festus (L/R) (auteur)
Badb (Kelt.) (godin)
Badb: Cathubodva (Kelt.) (godin)
Baeterrae = mod. Bézier (Frankr.) (topogr., tZWv Montpellier,
dép. Hérault, Occitanie)
Balkan, NoordwestBalor (Kelt.) (god-demon)
Banba (2) ingen Ernmaiss (Kelt.) (godin)
[Banba ingen Ernmaiss]
Bas-Rhin = d. Unterelsaß = Niederelsaß (Frankr.) (dép., Grand Est)
Beaucroissant (Frankr.) (topogr., tNWv Grenoble, dép. Isère,
Auvergne-Rhône-Alpes)
Bedaium = mod. Seebruck am Chiemsee (Du.) (topogr., tNOv
Rodenheim (tZOv München), gem. Seeon-Seebruck, kr. Traunstein,
Beieren)
Bedaium = mod. Seebruck am Chiemsee (Du.) (topogr., tNOv
Rodenheim (tZOv München), gem. Seeon-Seebruck, kr. Traunstein,
Beieren)
Belgae (Kelt.) (volk)
Bellona (1) (L/R) (godin)
Bellona (2) (L/R benaming van een Kelt. godin)
Belovesus (Kelt.) (sagenfig.)
Benoit, Fernand (auteur)
Bergusia (Kelt.-Frankr.) (berggodin, verbonden met de Monts de
Vaucluse, tOv Orange, Vaucluse en Alpes-de-Haute-Provence,
Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Bern (Zwits.) (topogr., tWv Luzern, Bern (d.) = frans Berne =
it./rrom. Berna)
Bern (Zwits.) (topogr., tWv Luzern, Bern (d.) = frans Berne =
it./rrom. Berna)
Bern (Zwits.) (topogr., tWv Luzern, Bern (d.) = frans Berne =
it./rrom. Berna)
Bern (Zwits.) (topogr., tWv Luzern, Bern (d.) = frans Berne =
it./rrom. Berna)
Bernkastel-Kues (Du.) (topogr., tNOv Trier, kr. BernkastelWittlich, Rijnland-Palts)
Bertouvilla (12e eeuw) = mod. Berthouville (Frankr.) (topogr.,
tZWv Rouen, dép. Eure, Normandië)
Bóand = Bóann = Bóinn = eng. Boyne (Ierl.-Kelt.) (rivier(godin),
van Carbury = Cairbre, Co. Kildare = Cill Dara, naar Drogheda =
Droichead Átha, Co. Louth = Lú, Laighin)
[Boand, Boann, Boinn]
Boeddha (1) = Buddha (Ind.-B.) (profeet) (alg.)
Bonna = mod. Bonn (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, NoordrijnWestfalen)
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Bad Godesberg
Muffendorf
Worms
Bormana
P. Bosch-Gimpera
Bouches-du-Rhône
Boudicca
Bourbon [+ spatie]
Bourbonne-les-Bains
Bourgondië
Brangwaine
Brantôme
Brānwen
Bernay
Brendan
St. Brandaan
Brennus
Bres mac Élatain
Bri Léith
Brian
Bricta
Brigantes
Brigantium
godin Brigit
Brigit,
Brigit.
Brigit is
Brigit komt
Brigits
Brigit Bainfile
Brigantia
heilige Brigit
St. Brigit
Britse eilanden
Britse
Brittannië
Brittanniërs
Brittannisch
insulair

Bonna: Bad Godesberg (Du.) (stadsdeel) (topogr., kreisfreie Stadt,
Noordrijn-Westfalen)
Bonna: Bad Godesberg: Muffendorf (Du.) (stadsdeel) (topogr.,
kreisfreie Stadt, Noordrijn-Westfalen)
Borbetomagus (kelt.) = lat. Vormatia = mod. Worms (Du.)
(topogr., tNv Mannheim, kreisfreie Stadt, Rijnland-Palts)
Bormana (Kelt.) (godin)
Bosch-Gimpera, Pere (auteur)
Bouches-du-Rhône (Frankr.) (dép., Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Boudicca (Kelt.) (koningin)
Bourbon (Frankr.) (topogr.) (alg.)
Bourbonne-les-Bains (Frankr.) (topogr., tZWv Nancy, dép. HauteMarne, Grand Est)
[Borbonne, Vervonne, Vorvonne]
Bourgondië = frans Bourgogne = du. Burgund (Frankr.) (vrm.
koninkrijk, hertogdom en regio, nu deel van Bourgogne-FrancheComté), Bourgondisch, Bourgondiër (Bourguignon)
Brangwaine (Frankr.-Kelt.) (sagenfig.)
Brantôme = mod. Brantôme en Périgord (Frankr.) (topogr., tNv
Périgueux, dép. Dordogne, Nouvelle-Aquitaine)
[Brantome]
Brānwen (Kelt.) (sagenfig.)
[Branwen]
Brenaico (10e eeuw) = Bernaicus (1025) = mod. Bernay (Frankr.)
(topogr., tZWv Rouen, dép. Eure, Normandië)
Brénainn mac Findloga (oi.) = Sint-Brandaan = Brandaan van
Clonfert (nl.) = Brendan (eng.) (Kelt.) (heilige)
Brénainn mac Findloga (oi.) = Sint-Brandaan = Brandaan van
Clonfert (nl.) = Brendan (eng.) (Kelt.) (heilige)
Brennus (Kelt.) (mil. leider)
Bres mac Elathain (Kelt.) (god)
Bri (2) Léith = Sliab (2) Callraighe Bri Leith = eng. Slieve (2) Golry
(Ierl.) (heuvel, tZWv Ardagh = Ardachadh = Ardach, Co. Longford =
An Longfort, Laighin)
[Bri Léith, Bri Leith, Sliabh gCalraidhe]
Brian (1) mac Tuirenn (Kelt.) (god)
[Brian mac Tuirenn]
Bricta (Kelt.) (godin)
Brigantes (Kelt.) (stam)
Brigantium = mod. Bregenz (Oost.) (topogr., aan de oostkust van
het Bodenmeer, Vorarlberg)
Brigit (1) ingen in Dagdae (Kelt.) (godin) [Brigit ingen in Dagdae]
Brigit (1) ingen in Dagdae (Kelt.) (godin) [Brigit ingen in Dagdae]
Brigit (1) ingen in Dagdae (Kelt.) (godin) [Brigit ingen in Dagdae]
Brigit (1) ingen in Dagdae (Kelt.) (godin) [Brigit ingen in Dagdae]
Brigit (1) ingen in Dagdae (Kelt.) (godin) [Brigit ingen in Dagdae]
Brigit (1) ingen in Dagdae (Kelt.) (godin) [Brigit ingen in Dagdae]
Brigit (1): ‘Bainfile’, ~ (Kelt.) (godin)
Brigit (1): Brigantia (gall.-brits) (Kelt.) (godin)
Brigit (2) = Brigida van Kildare (Kelt.) (heilige)
Brigit (2) = Brigida van Kildare (Kelt.) (heilige)
Britse eilanden (Brittannië & Ierland)
Brittannië, (Groot-) = Britain, (Great) (Eur.) (land); Brits, Brit
(Brittannisch, Brittanniër (Kelt.))
Brittannië, (Groot-) = Britain, (Great) (Eur.) (land); Brits, Brit
(Brittannisch, Brittanniër (Kelt.))
Brittannië, (Groot-) = Britain, (Great) (Eur.) (land); Brits, Brit
(Brittannisch, Brittanniër (Kelt.))
Brittannië, (Groot-) = Britain, (Great) (Eur.) (land); Brits, Brit
(Brittannisch, Brittanniër (Kelt.))
Brittannië, (Groot-) = Britain, (Great) (Eur.) (land); Brits, Brit
(Brittannisch, Brittanniër (Kelt.))
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Πρετανοι
Clas Myrddin
Ynys Fel Veli
Ynys Prydain
Britannae
Brioude
Brocomagus
Brumath
Visserkoning Bron
Budenicenses
Budenicus
S. Bugge
Bordeaux
Cadenbronn
Caen
Caer Loyw (Gloucester)
Caer Ludd
Londen
Leicester

Llŷrcestre

Caesar
woud van Cúan (Caill Cuain)

Cailte
Calaceite
Camulodunum
Colchester
Canetonnessis

Brittannië, (Groot-) = Britain, (Great) (Eur.) (land); Brits, Brit:
Pretanoi (Πρετανοι) = Brittanniërs (Kelt.)
Brittannië: ‘Clas Myrddin’ (kelt.) (Eur.) (land)
Brittannië: ‘Ynys Fel Veli’ (kelt.) (Eur.) (land)
Brittannië: ‘Ynys Prydain’ = ‘Prydain’ (1) (kelt.) (Eur.) (land)
[Brydain]
Brittannië: Britannia, Britannicus = Britannus (Britannae,
godinnen) (l/r-kelt.) (Eur.) (land)
Brivas = mod. Brioude (Frankr.) (topogr., tZv Clermont-Ferrand,
dép. Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes)
Brocomagus = mod. Brumath (Frankr.) (topogr., tNv Straatsburg,
dép. Bas-Rhin, Grand Est)
Brocomagus = mod. Brumath (Frankr.) (topogr., tNv Straatsburg,
dép. Bas-Rhin, Grand Est)
Bron (Kelt.-Frankr.) (‘visserkoning’, lit. personage)
Budenicenses (Kelt.) (volk), Budenicus (god)
Budenicenses (Kelt.) (volk), Budenicus (god)
Bugge, Sophus (auteur)
Burdigala = mod. Bordeaux (Frankr.) (topogr., dép. Gironde)
Cadenbronn (Frankr.) (topogr., tZOv Forbach (tZv Saarbrücken
(Du.)), gem. Nousseviller-Saint Nabor, dép. Moselle, Grand Est)
Cadon (1021) = Cathim (1026) = Cadomo (1032) = Cahom = Cahem
(12e eeuw) = mod. Caen (Frankr.) (topogr., tZWv Rouen, dép.
Calvados, Normandië)
Caer (3) Loyw = lat. Colonia (05) Nervia Glevensium (= ‘Glevum’) =
mod. Gloucester (Eng.) (topogr., tNOv Bristol, Gloucestershire,
ZW-Engeland)
[Caer Loyw, Colonia Nervia Glevensium]
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]
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]
Caer (6) Lyr = Kaerleir (G.o.Monmouth) = Cair (1) Lerion (Nennius)
= *Llŷrcestre = Ligera ceaster = Ratae Corieltauvorum = mod.
Leicester (Eng.) (topogr., tNOv Birmingham, Leicestershire, OostMidlands)
[Caer Lyr, Llyrcestre]
Caer (6) Lyr = Kaerleir (G.o.Monmouth) = Cair (1) Lerion (Nennius)
= *Llŷrcestre = Ligera ceaster = Ratae Corieltauvorum = mod.
Leicester (Eng.) (topogr., tNOv Birmingham, Leicestershire, OostMidlands)
[Caer Lyr, Llyrcestre]
Caesar (1), Gaius Julius (L/R) (auteur, mil. leider)
[Gaius Julius Caesar]
Caill Cuain = Sliabh na Caille = Sliabh na Caillighe = Sliabh na
Cailleach = Slieve (4) na Calliagh (Ierl.) (myth. woud, prehist.
begraafplaats, tZOv Oldcastle, Co. Meath = An Mhí, Laighin)
[Slieve na Calliagh]
Cailte mac Rónáin (Kelt.) (held)
[Cailte]
Calaceite (Sp.) (topogr., tZWv Barcelona, Aragón)
Camulodunum = Colonia (08) Claudia Victricensis = mod.
Colchester (Eng.) (topogr., tNOv Londen, Essex, Oost-Engeland)
[Colonia Claudia Victricensis]
Camulodunum = Colonia (08) Claudia Victricensis = mod.
Colchester (Eng.) (topogr., tNOv Londen, Essex, Oost-Engeland)
[Colonia Claudia Victricensis]
Canetonnum = Canetonum = mod. Le Villeret-Est (Frankr.)
(topogr., tNWv Le Plessis (tZWv Rouen), gem. Berthouville, dép.
Eure, Normandië), Canetonnensis = Canetonnensis (1) (god)
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Canetonnum
Le Villeret-Est
Kent en
Cantismert[a]
Carnoy
Cartismandua
Cassiciate
Caswallawn
Catalonië
Cauci
Geoffrey Keating
Seathrún Céitinn
Kilmactranny
Santosse
Cerberus
Cernunnos
Chaumont
Brottes
Champagne
Charon
le Châtelet-sur-Meuse (dép. Haute
Chauchi
Cherusci
China
Cian [voorafgegaan door een spatie]
Ciar
Killarney
Kildare
Cimbáeth
Cimbri
Clothru
Keulen

Augusta Raurica

Canetonnum = Canetonum = mod. Le Villeret-Est (Frankr.)
(topogr., tNWv Le Plessis (tZWv Rouen), gem. Berthouville, dép.
Eure, Normandië), Canetonnensis (1) (god)
Canetonnum = Canetonum = mod. Le Villeret-Est (Frankr.)
(topogr., tNWv Le Plessis (tZWv Rouen), gem. Berthouville, dép.
Eure, Normandië), Canetonnensis = Canetonnessis (1) (god)
Cantia (lat.) = Canticum = Cantium = oe. Cent = eng. Kent (Eng.)
(county, ZO-Engeland), Kents, Kentenaar (Cantwara (pl.))
Cantismerta (Kelt.) (godin)
Carnoy, Albert Joseph (auteur)
Cartismandua (Kelt.) (koningin)
Cassiciate = Cassicion (Frankr.) (archeol. site, omgeving Neuvy-enSullias, tZOv Orléans, dép. Loiret, Centre-Val de Loire),
Cassiciatensis
Caswallawn = Cassivellaunus (Kelt.) (koning)
Catalunya = nl. Catalonië (Sp.) (regio)
Cauci (Kelt.) (stam)
Céitinn, Seathrún = Keating, Geoffrey (Kelt.-Ierl.) (auteur)
[Seathrún Céitinn, Seathrun Ceitinn, Geoffrey Keating]
Céitinn, Seathrún = Keating, Geoffrey (Kelt.-Ierl.) (auteur)
[Seathrún Céitinn, Seathrun Ceitinn, Geoffrey Keating]
Cell Meic Trena (oi.) = ni. Cill (5) Mhic Treana = eng. Kilmactranny
(Ierl.) (topogr., tZOv Sligo, Co. Sligo = Sligeach, Connacht)
[Cill Mhic Treana]
Centissa (954) = Centosses (1275) = mod. Santosse (Frankr.)
(topogr., tWv Beaune, dép. Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté)
Cerberus = gr. Kerberos (Κερβερος) (Gr.) (hellehond)
Cernunnos (Kelt.) (god)
Chalmunt (1134) = mod. Chaumont (Frankr.) (topogr., tZWv
Nancy, dép. Haute-Marne, Grand Est)
Chalmunt: Brottes (Frankr.) (wijk) (topogr., tZWv Nancy, dép.
Haute-Marne, Grand Est)
Champagne (Frankr.) (hist. prov., tNv Bourgondië)
Charun = Charon = Charu = Karun = Gerun (Etr.) (god)
Châtelet-sur-Meuse, Le = vrm. Pouilly en Beaucharmoy (Frankr.)
(topogr., tZWv Nancy, dép. Haute-Marne, Grand Est)
Chauchi = Chauken (Germ.) (volk)
Cherusci = Cherusken (Germ.) (volk)
China = Zhōngguó (Azië) (land), Chinees, Chinees
Cian (1) = Ethlend mac Déin Chécht (Kelt.) (god) [Cian mac Dian
Cecht]
Ciar mac Fergus (Kelt.) (sagenfig.)
Cill (2) Airne = eng. Killarney (Ierl.) (topogr., tZOv Tralee = Trá
Lí, Co. Kerry = Ciarraí, An Mhumhan)
[Cill Airne]
Cill (4) Dara = eng. Kildare (2) (Ierl.) (topogr., tZWv Dublin = Baile
(2) Átha Cliath, Co. Kildare = Cill Dara, Laighin)
[Cill Dara]
Cimbáeth (Kelt.) (koning)
[Cimbaeth]
Cimbri = Kimbren (Germ.) (volk), Kimbrisch
Clothru = Clothra (Kelt.) (godin)
Colonia (01) Agrippina = Colonia (09) Claudia Ara Agrippinensis =
mod. Keulen = d. Köln (Du.) (topogr., tZv Düsseldorf en tNv Bonn,
kreisfreie Stadt, Noordrijn-Westfalen)
[Colonia Agrippina,
Colonia Claudia Ara Agrippinensis]
Colonia (02) Augusta Rauracorum = Augusta (1) Raurica = mod.
Augst (Zwits.) (topogr., tOv Basel, Basel-Landschaft)
[Colonia Augusta Rauracorum, Augusta Raurica]
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Colonia Julia Firma Secundinorum
Orange
Colonia Nemausensis

Nemausicae

Nemausus

Nîmes

Columcille
Conaire Mór
Conchobar
Condate
Cong
Cunga

Conmac
Connacht
Corc
Cordelia
Le Corgebin
Cormac mac Airt
Cormac mac Cuilennan
Cornisch
Cornwall
Côte-d’Or
Credne
Creiddylad
Creuse
Crispianus
Crispinianus
Crund mac Agnomain
Crunnchu
Cú Corb
Cúailnge

Colonia (03) Julia Firma Secundinorum Arausio = mod. Orange
(Frankr.) (topogr., tNv Avignon, dép. Vaucluse, Provence-AlpesCôte d’Azur)
[Colonia Julia Firma Secundinorum Arausio]
Colonia (03) Julia Firma Secundinorum Arausio = mod. Orange
(Frankr.) (topogr., tNv Avignon, dép. Vaucluse, Provence-AlpesCôte d’Azur)
[Colonia Julia Firma Secundinorum Arausio]
Colonia (04) Augusta Nemausus (2) = Colonia (04) Nemausensis =
mod. Nîmes (Frankr.) (topogr., tZWv Avignon, dép. Gard,
Occitanie), Nemausicus
[Colonia Augusta Nemausus,
Colonia Nemausensis]
Colonia (04) Augusta Nemausus (2) = Colonia (04) Nemausensis =
mod. Nîmes (Frankr.) (topogr., tZWv Avignon, dép. Gard,
Occitanie), Nemausicus
[Colonia Augusta Nemausus,
Colonia Nemausensis]
Colonia (04) Augusta Nemausus (2) = Colonia (04) Nemausensis =
mod. Nîmes (Frankr.) (topogr., tZWv Avignon, dép. Gard,
Occitanie), Nemausicus
[Colonia Augusta Nemausus,
Colonia Nemausensis]
Colonia (04) Augusta Nemausus (2) = Colonia (04) Nemausensis =
mod. Nîmes (Frankr.) (topogr., tZWv Avignon, dép. Gard,
Occitanie), Nemausicus
[Colonia Augusta Nemausus,
Colonia Nemausensis]
Columba = Columcille (e.var.) van Iona (Ierl.) (heilige)
Conaire Mór mac Etersceoil (Kelt.) (koning)
Conchobar (1) mac Nessa (Kelt.) (koning) [Conchobar mac Nessa]
Condate (Frankr. en Brittannië) (topogr.) (alg.)
Cong (Ierl.) (topogr.)
Conga = Cunga Féichin = Cúnga Fheichin = eng. Cong (Ierl.)
(topogr., tussen Lough Mask = Loch Measca en Lough Corrib = Loch
nOirbsen, Co. Mayo = Maigh Eo, Connacht)
[Cunga Feichin,
Cunga Fheichin]
Conmac mac Fergus (Kelt.) (sagenfig.)
Connachta = ni. Connacht = eng. Connaught (Ierl.) (provincie)
Corc (1) mac Fergus (Kelt.) (sagenfig.)
[Corc mac Fergus]
Cordelia (Kelt.-Eng.) (koningin, dochter van Leir)
Corgebin, Le (Frankr.) (vrm. commanderie, tZv Chaumont, dép.
Haute-Marne, Grand Est)
Cormac (1) mac Airt = Cormac (3) ua Cuinn = Cormac (4) Ulfada
(Kelt.) (koning)
[Cormac mac Airt, Cormac ua Cuinn,
Cormac Ulfada]
Cormac (2) mac Cuilennan (Kelt.) (auteur-koning)
[Cormac mac
Cuilennan]
Cornwall = nl. Cornwallis = corn. Kernow = Cernyw (Eng.) (county,
ZW-Engeland), Cornisch = Kernowek
Cornwall = nl. Cornwallis = corn. Kernow = Cernyw (Eng.) (county,
ZW-Engeland), Cornisch = Kernowek
Côte-d’Or (Frankr.) (dép., Bourgogne-Franche-Comté)
Credne (Kelt.) (god)
Creiddylad (Kelt.) (sagenfig.)
Creuse (Frankr.) (dép., Nouvelle-Aquitaine)
Crispianus (Chr.) (heilige)
Crispinianus (Chr.) (heilige)
Crunnchu = Cruinniuc = Crund mac Agnomain (Kelt.) (rijke boer)
Crunnchu = Cruinniuc = Crund mac Agnomain (Kelt.) (rijke boer)
Cú (1) Corb (Kelt.) (koning)
[Cú Corb, Cu Corb]
Cúailnge = eng. Cooley (Ierl.) (schiereiland, tNOv Dundalk = Dún
Dealgan, Co. Louth = Lú, Laighin)
[Cuailnge district]
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Cúchulainn
Grenoble
Cumaill
Cumal
Dá Chích Anann
Dagda
Eochu Ollathir Ruadrofessa
Dagda Mór
Dalmatië
Dammastock
Damona
Dana
Danann
Danu
Dōn
Deba
Deba
Dee (< Divā*
Dee (< Divā*
Delbáeth
Delphi
Deirdre
Dieppe
Deva Victrix
Deve,
Devere
Devere
Devonisa
Deinze
Dían Cécht
Scythische Diana
Diana
Abnoba
Arduinna
Mattiaca
Diana Venatrix
Díarmait mac Cerbaill
Differdange
Dinomogetimaro

Cúchulainn = Sétanta mac Súaltaim (Kelt.) (held)
[Cu Chulainn,
Setanta mac Sualtaim]
Cularo = Gratianopolis = mod. Grenoble (Frankr.) (topogr., tZOv
Lyon, dép. Isère, Auvergne-Rhône-Alpes)
Cumall = Cumhall = Umall (Kelt.) (sagenfig.)
Cumall = Cumhall = Umall (Kelt.) (sagenfig.)
Dá Chích Anann (Ierl.) (twee bergen, tZOv Killarney = Cill Airne,
Co. Kerry = Ciarraí, An Mhumnain)
[Da Chich Anann]
Dagda mac Elathain (Kelt.) (god)
Dagda: ‘Eochu Ollathir Ruadrofessa’ (Kelt.) (god)
Dagda: ‘Mór, ~’ (Kelt.) (god)
[in Dagda Mor]
Dalmatië = lat. Dalmatia = slav. Dalmacija (Eur./Kroatië) (streek
= 1. (L/R) Rom. prov., 2. deel van Kroatië; NW-Balkan),
Dalmatisch, Dalmatiër
Dammastock (Zwits.) (berg, tZOv Gadmen (tZv Luzern), op de
grens van Uri en Wallis (d.) = frans Valais = it. Vallese = rrom.
Vallais)
Damona (Kelt.) (godin)
Dana = Danu (Kelt.) (godin), gen. Danann
Dana = Danu (Kelt.) (godin), gen. Danann
Dana = Danu (Kelt.) (godin), gen. Danann
Dana: Dōn (Kelt.) (sagenfig.-godin)
[Don]
Deba (1) (Sp.) (topogr., tWv San Sebastián, Baskenland)
Deba (2) ibaia (bask.) = sp. rio Deva (3) (Sp.) (rivier(godin: Deba =
Deva), van Aizkorri-Aratz-gebergte naar Deba (stad), Baskenland)
[Deba ibaia]
Dee (0) (Britt.-Ierl.-Kelt.) (rivier en godin) (alg.)
Dee (4) (Engl.) (rivier, tZv Dent Head Viaduct (Yorkshire Dales)
naar de rivier de Lune tZWv Sedberg, Cumbria, NW-Engeland)
Delbáeth (2) (Kelt.) (god, vader van Ériu)
[Delbaeth]
Delphi = gr. Delphoi (Δελφοι) = Pytho (Πυθω) (Gr.)
(topogr./archeol. site (tNOv Delphi (dorp)), CentraalGriekenland), Delphisch, Delphiër, Pythisch, Pythiër
Derdriu = mod. Deirdre (Kelt.) (sagenfig.)
Despia (984) = mod. Dieppe-sous-Douaumont (Frankr.) (topogr.,
tNOv Verdun, dép. Meuse, Grand Est)
Deva (1) Victrix = mod. Chester (Eng.) (topogr., tZv Liverpool,
Cheshire, NW-Engeland)
[Deva Victrix]
Deve = Devere (2) (Be.-Kelt.) (rivier(godin), op de grens
Ingelmunster en Meulebeke tNv Kortrijk, West-Vlaanderen)
Deve = Devere (2) (Be.-Kelt.) (rivier(godin), op de grens
Ingelmunster en Meulebeke tNv Kortrijk, West-Vlaanderen)
Devere (1) = mod. Geleytsbeek (Be.-Kelt.) (rivier(godin), in de
wijk Diesdelle langs de Sint-Jobsesteenweg, Ukkel, BrusselHoofdstad)
Devonisa* (Be.-Kelt.) (rivier(godin)) (alg.)
Devonisa*: Deinze (Be.) (topogr., tZWv Gent, Oost-Vlaanderen)
Dían Cécht (Kelt.) (god)
[Dian Cecht]
Diana (1) (L/R) (godin)
Diana (3) ((L/R benaming van een Kelt. godin)
Diana (3): ‘Abnoba’, ~ (Kelt.) (godin)
[Diana Abnoba]
Diana (3): ‘Arduinna’, ~ (Kelt.) (godin)
[Diana Arduinna]
Diana (3): ‘Mattiaca’, ~ (Kelt.) (godin)
[Diana Mattiaca]
Diana (3): ‘Venatrix’, ~ (Kelt.) (godin)
[Diana Venatrix]
Díarmait mac Cerbaill (Kelt.) (koning)
[Diarmait mac Cerbaill]
Differdange (Lux.) (topogr., tZWv Luxemburg (stad), Esch-surAlzette)
Dinomogetimaros (Kelt.) (tweelinggod)
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Cassius Dio

Diodorus Siculus
Romeinse Dis Pater
Dis pater
Smertrios, ook verbonden met Dis Pater
Smertrius/Smertrios: Mars of Dis pater
Beli’
Beli [+ spatie]
Beli:
Veli [+ spatie]
Bile
Brān [+ spatie]
Brān:
Brān.
Donn
Pwyll
Pen Annwnn
Díthorba
Divanno
Div-is-apa
Metz
Le Sablon
Divona
Divusate
Diest
Donar
Thor
þórr
Donau-gebied
Rijn-Donau-gebied
Boven-Donau-gebied
Donon
Dordogne
G. Dottin
G. Drioux
Drôme
Drudwyn
Duitse Bocht
Duitsland
Z-Duitsland

Dio (2), Lucius Cassius = Dio (2) Cassius = gr. Dion (2) ho Kassios
(Διων (2) ό Κασσιος) = Dion (2) Kassios (Διων (2) Κασσιος) =
Kassios Dion (Κασσιος Διων) (Gr.) (auteur)
[Lucius Cassius Dio,
Dio Cassius, Dion ho Kassios, Dion Kassios, Διων ό Κασσιος, Διων
Κασσιος]
Diodorus van Sicilië = lat. Diodorus Siculus = gr. Diodoros Sikeliotes
(Διοδωρος Σικελιωτης) (Gr.) (auteur)
Dis Pater (1) (L/R) (god)
Dis pater (2) (L/R benaming van een Kelt. god)
Dis pater (2): ‘Smertrius’ (2), ~ (Kelt.) (god) [Dis Pater Smertrius]
Dis pater (2): ‘Smertrius’ (2), ~ (Kelt.) (god) [Dis Pater Smertrius]
Dis pater (2): Beli (Kelt.) (sagenfig.-god)
Dis pater (2): Beli (Kelt.) (sagenfig.-god)
Dis pater (2): Beli (Kelt.) (sagenfig.-god)
Dis pater (2): Beli: ‘Veli’ (kymr.) (Kelt.) (god)
Dis pater (2): Bile (Kelt.) (god)
Dis pater (2): Brān (1) fab Llŷr = Bendigeidfran = Brān Fendigaidd
(Kelt.) (god)
[Bran fab Llyr]
Dis pater (2): Brān (1) fab Llŷr = Bendigeidfran = Brān Fendigaidd
(Kelt.) (god)
[Bran fab Llyr]
Dis pater (2): Brān (1) fab Llŷr = Bendigeidfran = Brān Fendigaidd
(Kelt.) (god)
[Bran fab Llyr]
Dis pater (2): Donn (1) = Éber (1) Donn mac Miled (Kelt.)
(sagenfig.-god)
[Eber Donn]
Dis pater (2): Pwyll (Kelt.) (koning-god)
Dis pater (2): Pwyll: ‘Pen Annwnn’ (Kelt.) (god)
Díthorba (Kelt.) (koning)
Divanno (Kelt.) (tweelinggod)
Divisapa* = mod. Ruisseau de Vaux (Frankr.-Kelt.) (rivier(godin),
van Douamont-Vaux (tNv Verdun) naar de r. Orne bij FoameixOrnel, dép. Meuse, Grand Est)
Divodurum Mediomatricum = Mediomatrix = Mettis = mod. Metz
(Frankr.) (topogr., tOv Verdun, dép. Moselle, Grand Est)
Divodurum Mediomatricum = Mediomatrix = Mettis = mod. Metz:
Le Sablon (Frankr.) (wijk) (topogr., tOv Verdun, dép. Moselle,
Grand Est)
Divona (Ausonius) (Kelt.-Frankr.) (bron- of rivier(godin), Bordeaux,
dép. Gironde, Nouvelle-Aquitaine)
Divusate* (Kelt.-Be.) (rivier(godin)) (alg.)
Divusate*: Diest (Be.) (topogr., tNOv Leuven, Vlaams-Brabant)
Donar (Germ.) (god) (alg.)
Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)
[Thorr]
Donar: Thor = on. þórr (Germ.) (god)
[Thorr]
Donau(gebied) (Eur.) (rivier) (alg.)
Donau(gebied) (Eur.) (rivier) (alg.)
Donau(gebied), Boven- = lat. Danuvius (Eur.) (rivier)
Donon = d. Hohe Donn = Hohe und große Thonn (Frankr.) (berg, in
de Vogezen, tWv Straatsburg, dép. Bas-Rhin, Grand Est)
Dordogne (Frankr.) (dép., Nouvelle-Aquitaine)
Dottin, Georges (auteur)
Drioux, Georges (auteur)
Drôme (Frankr.) (dép., Auvergne-Rhône-Alpes)
Drudwyn (Kelt.) (hond)
Duitse Bocht = d. Deutsche Bucht = fr. Dútske Bocht = de. Tyske
Bugt (Eur.) (zee)
Duitsland = Deutschland (Eur.) (land), Duits, Duitser
Duitsland, Zuid- = Boven-Duitsland
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Domburg
Dumézil
Dumius
Puy de Dôme
Edinburg
Reims
Duval
Dyaus
Dyfed
Dee (< Divā*
Oost-Anglië

York
Eborudunum
R. Egger
Elada
Elcmar
St. Eligius
Elloth (Alltoid of Alloid)
Elsaß
Emain Macha
Enbarr (Aonbharr) van de golvende
Eng.
Engeland
Engelse
Noord-Engeland
Zuid-Engeland
Zuidoost-Engeland
Middel-Engels
Eochaid mac Eirc
Eochaid Mugmedón
nEchach Muigmedóin
Eochaid Dála
Eochu mac Eogainn
Eochu mac Maireda

Dumburch (1181) = Domburch (1493) = mod. Domburg (Ne.)
(topogr., tNWv Middelburg op Walcheren, Zeeland)
Dumézil, Georges (auteur)
Dumus = mod. Puy de Dôme (Frankr.) (berg, tWv ClermontFerrand, Centraal Massief, dép. Puy-de-Dôme, Auvergne-RhôneAlpes), Dumius (1) (god)
Dumus = mod. Puy de Dôme (Frankr.) (berg, tWv ClermontFerrand, Centraal Massief, dép. Puy-de-Dôme, Auvergne-RhôneAlpes), Dumius (1) (god)
Dún (1) Éideann = nl. Edinburg = eng. Edinburgh (Schotl.) (topogr.
en council area, Edinburgh = Dún Éideann)
[Dún Éideann,
Dun Eideann]
Durocorteron* (kelt.) = lat. Durocortorum = Remensis = nl. Riemen
= mod. Reims (Frankr.) (topogr., tNOv Parijs, dép. Marne, Grand
Est)
Duval, Paul-Marie (auteur)
Dyaus (Ind.) (god)
Dyfed = Dyvet (Wales) (hist. streek/koninkrijk, ≈ Sir Benfro =
Pembrokeshire en Sir Gaerfyrddin = Carmarthenshire, ZW-Wales)
Dyfrdwy, Afon (kymr.) = flumen Dubr Duiu = lat. Deva (2) Fluvius =
eng. Dee (3) (Wales) (rivier, van Snowdonia (Gwynedd en Conwy)
naar Chester (Cheshire) (Eng.))
[Afon Dyfrdwy, Deva Fluvius]
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]
Eboracum = mod. York (Eng.) (topogr., tNOv Leeds, North
Yorkshire, Yorkshire en de Humber)
Eborudunum = mod. Yverdon-les-Bains (Zwits.) (topogr., aan de
ZO-kust van het Meer van Neuchâtel tNv Lausanne, Vaud)
Egger, Rudolf (1882 - 1969) (auteur)
Elatha = Elada mac Delbaith (of mac Neit) (Kelt.) (god)
Elcmar (Kelt.) (god)
Eligius van Noyon = Sint-Elooi (Chr.) (heilige)
Elloth = Alltoid = Alloid (Kelt.) (god, vader van Manandán als
Orbsiu of Oirbsen)
Elzas = d. Elsaß = frans Alsace (Du.-Frankr.) (streek, dép. Bas-Rhin
en Haut-Rhin, Grand Est)
[Elsass]
Emain (2) Macha = eng. Navan (2) Fort (Ierl.) (archeol. site., tWv
Armagh = Ard Mhacha (stad), Co. Armagh = Ard Mhacha, Ulaidh
(VK))
[Emain Macha, Navan Fort]
Énbarr = Aonbarr (e.var.) (Kelt.) (paard)
[Enbarr]
Engeland = eng. England (Eur.-Eng.) (vrm. koninkrijk en rijksdeel),
Engels, Engelsman
Engeland = eng. England (Eur.-Eng.) (vrm. koninkrijk en rijksdeel),
Engels, Engelsman
Engeland = eng. England (Eur.-Eng.) (vrm. koninkrijk en rijksdeel),
Engels, Engelsman
Engeland, NoordEngeland, ZuidEngeland, ZuidoostEngeland: Middel-Engels
Eochaid (04) mac Eirc (Kelt.) (koning)
[Eochaid mac Eirc]
Eochaid (08) Mugmedón (Kelt.) (koning)
[Eochaid Mugmedon]
Eochaid (08) Mugmedón (Kelt.) (koning)
[Eochaid Mugmedon]
Eochaid (09) Dála (Kelt.) (held)
[Eochaid Dala]
Eochu (1) mac Eogainn (Kelt.) (sagenfig.)
[Eochu mac Eogainn]
Eochu (2) mac Maireda (Kelt.) (sagenfig.-god)
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Eógan Bél
Eógan (irs.);
Epona
Equoranda
Ériu
Folla, Banba, Eire
Esugenus
Esumagius
Esumopas
Esunertus
Æsus
Esus [hoofdletter]
Hesus
Esuvii
Étaín
Étaíne
Ethnea
Ethlenn
Ethniu
Etruskische
Eure
Europa
Midden-Europa
West- en Midden-Europa
West-Europa
zuidelijke delen van
Eurystheus
Basken
Ewein
Ewiranda
Falaise
Fedlimid Rechtaid
Fenrir
Fergus (‘man van kracht’) mac Róich
Finn [+ spatie]
FinnFinn.
Finn)
Finnabair
Gwenhwyfar
Fir Domnann

[Eochu mac Maireda]
Eógan (1) Bél mac Cellaig (Kelt.) (koning)
[Eogan Bel]
Eógan (3) (Kelt.) (alg. Esus-persoonsnaam)
[Eogan, Eoghan]
Epona (Kelt.) (godin)
Equoranda (Kelt.) (godin)
Ériu (2) = Eri ingen Ernmaiss = mod. Eire (2) = Erin (2) (Kelt.)
(godin)
[Eriu]
Ériu (2) = Eri ingen Ernmaiss = mod. Eire (2) = Erin (2) (Kelt.)
(godin)
[Eriu]
Esugenus (Kelt.) (alg. Esus-persoonsnaam)
Esumagius (Kelt.) (alg. Esus-persoonsnaam)
Esumopas (Kelt.) (alg. Esus-persoonsnaam)
Esunertus (Kelt.) ((alg. Esus-persoonsnaam)
Esus = Esos = Æsus = Hesus (Kelt.) (god)
Esus = Esos = Æsus = Hesus (Kelt.) (god)
Esus = Esos = Æsus = Hesus (Kelt.) (god)
Esuvii (Kelt.) (volk met Esus-volksnaam)
Étaín ingen Ailella (of ingen Étair) (Kelt.) (godin)
[Etain ingen Aillella, Etain Echraide ingen Aillella,
Etain ingen Etair]
Étaín ingen Ailella (of ingen Étair) (Kelt.) (godin)
[Etain ingen Aillella, Etain Echraide ingen Aillella,
Etain ingen Etair]
Ethniu = Ethliu = Ethlinn = Ethlenn = Ethnea (Kelt.) (godin, moeder
van Lug, dochter van Balor)
Ethniu = Ethliu = Ethlinn = Ethlenn = Ethnea (Kelt.) (godin, moeder
van Lug, dochter van Balor)
Ethniu = Ethliu = Ethlinn = Ethlenn = Ethnea (Kelt.) (godin, moeder
van Lug, dochter van Balor)
Etrurië (Eur.) (vrm. rijk), Etrurisch (Etruskisch), Etruriër (Etrusk)
Eure (Frankr.) (dép., Normandië)
Europa (2) (continent), Europees, Europeaan
Europa (2), MiddenEuropa (2), WestEuropa (2), WestEuropa (2), ZuidEurystheus (Ευρυσθευς) (Gr.) (myth. koning)
Euskadi (bask.) = nl. Baskenland = sp. Pais Vasco (Sp.) (regio),
Baskisch, Bask
Ewein (Kelt.) (alg. Esus-persoonsnaam)
Ewiranda (Kelt.) (godin)
Falesia (1066) = mod. Falaise (Frankr.) (topogr., tZv Caen, dép.
Calvados, Normandië)
Fedlimid: ‘Rechtaid’ = ‘Rechtmar’, ~ (Kelt.) (koning)
[Fedlimid Rechtaid, Fedlimid Rechtmar]
Fenrir = Fenrisúlfr (Germ.) (myth. wolf)
[Fenrisulfr]
Fergus (2) mac Róich (Kelt.) (held)
[Fergus mac Roich]
Find mac Cumail = Finn mac Cumaill = Fionn mac Cumaill = Finn
Mac Cool (Kelt.) (held)
Find mac Cumail = Finn mac Cumaill = Fionn mac Cumaill = Finn
Mac Cool (Kelt.) (held)
Find mac Cumail = Finn mac Cumaill = Fionn mac Cumaill = Finn
Mac Cool (Kelt.) (held)
Find mac Cumail = Finn mac Cumaill = Fionn mac Cumaill = Finn
Mac Cool (Kelt.) (held)
Finnabair = Findabair (Kelt.) (myth. fig.)
Finnabair: Gwenhwyfar (Kelt.) (vrouw van Arthur) [Gwenhwyvar]
Fir Domnann = Domnainn (Kelt.) (semi-mythisch volk
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Fjölnir, de zoon van Yngvi-Freyr
Lucius Annaeus
E. Flouest
Y Foel Famau
Fomoren
Folla
Fótla
Franche-Comté
Frankrijk
Franse
Oost-Frankrijk
Zuid-Frankrijk
Fabius Planciades Fulgentius
Fulvius Stellus
Gabales
H. Gaidoz
Gaileoin
Galaten
Gallaicae
Gall-Gaedhil
Gallië
Gallisch
Centraal-Gallië
Oost- en Midden-Gallië
NO-Gallië
Noordoost-Gallië
Oost- en Midden-Gallië
Oost-Gallië
Oost-Gallische
Z-Gallië
Aquitania
Belgica
Cisalpina
Lugdunensis
Narbonensis
Gard
Garonne-

Gavida
Gent;

Fjölnir (1) (Germ.) (god, zoon van Freyr)
[Fjǫlnir, Fjölner,
Fjolner, Fiolner, Fjolnir]
Florus, Lucius Annaeus (L/R) (auteur)
Flouest, Édouard (auteur)
Foel Famau = Moel Famau, Y (Wales) (berg, tWv Mold (tWv
Chester), grens Sir Ddinbych = Denbighshire en Sir y Fflint =
Flintshire)
[Y Foel Famau, Y Moel Famau]
Fomoren (Kelt.) (demonenvolk)
Fótla (2) = Fódla ingen Ernmaiss (Kelt.) (godin)
[Fotla, Fodla]
Fótla (2) = Fódla ingen Ernmaiss (Kelt.) (godin)
[Fotla, Fodla]
Franche-Comté (Frankr.) (streek, oostelijk deel van de regio
Bourgogne-Franche-Comté)
Frankrijk = La France (Eur.) (land), Frans, Fransman
Frankrijk = La France (Eur.) (land), Frans, Fransman
Frankrijk, OostFrankrijk, ZuidFulgentius, Fabius Planciades (L/R) (auteur)
Fulvius Stellus (Kelt.) (myth. fig.)
Gabales (Kelt.) (stam)
Gaidoz, Henry (auteur)
Gáileóin (Kelt.) (semi-mythisch volk)
[Gaileoin]
Galatië = lat.-gr. Galatia (Γαλατια) (Azië) (woongebied van een
Kelt. stam in Klein-Azië, gebied rond Ancyra (Ankara), CentraalAnatolië), Galatisch, Galaat
Galicië: Gallaecia = Callaecia (Sp.) (regio), Gallaicus = Callaicus
(Gallaicae, godinnen)
Gall-Gaedhil (Ierland) (gemengde bevolkingsgroep)
Gallië = Gallia (Eur.) (Kelt. gebieden in Frankr., Be., Z-Ne., Du.
tWv de r. Rijn, W-Zwits.), Gallisch, Galliër
Gallië = Gallia (Eur.) (Kelt. gebieden in Frankr., Be., Z-Ne., Du.
tWv de r. Rijn, W-Zwits.), Gallisch, Galliër
Gallië, MiddenGallië, MiddenGallië, NoordoostGallië, NoordoostGallië, OostGallië, OostGallië, OostGallië, ZuidGallië: Gallia Aquitania (L/R) (provincie, tussen de Loire,
Pyreneeën en Golf van Biskaje)
Gallië: Gallia Belgica (L/R) (provincie, wisselende grenzen tussen
r. Seine en r, Rijn)
Gallië: Gallia Cisalpina (L/R) (provincie, N-It., tNv de lijn La
Spezia - Rimini; na 42 v.Chr. deel van Italia)
Gallië: Gallia Lugdunensis (L/R) (provincie, tussen r. Seine en r.
Loire)
Gallië: Gallia Narbonensis = Gallia Transalpina = Provincia Nostra
(L/R) (provincie, in Languedoc en Provence; na 22 v.Chr. als
senaatsprovincie geen deel meer van Gallië)
Gard (Frankr.) (dép., Occitanie)
Garumna = Garunna (Caes. 1.1.5; Pomp. 3.2.5; Tibullus 1.7.11) =
(Symm. 9.88) Garunda = gr. (Strabo, 4.1.1.) Γαρουνα = sp. Garona
= mod. Garonne (Sp.-Frankr.) (rivier, van Viella (tNWv Andorra,
Catalonië) naar de r. Gironde bij Macau (tNv Bordeaux); Occitanie
en Nouvelle-Aquitaine)
Gavida (Kelt.) (sagenfig.)
Gent = frans Gand (Be.) (topogr., tNWv Brussel, Oost-Vlaanderen)
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Geoffrey van Monmouth
Germaanse
Germanen
Decumaatland
Germania Inferior
Germania Superior
Giraldus Cambrensis
Glanicae
Glanum
Godramstein
Gráinne
Gregorius van Tours
Grenier
Griek
Gréoux-les-Bains

Großkrotzenburg
Guidizzolo
F. Guiraud
Gundestrup
Gunstett
Gwrhyr
Gwydion
Gwyn [+ spatie]
Gwynedd
Witte Heuvel (‘Gwynfryn’) bij Londen
Gyptis
Petta)

Geoffrey van Monmouth = Godfried van Monmouth = lat. Galfridus
Monemutensis = Galfridus Arturus = kymr. Gruffudd ap Arthur =
Sieffre o Fynwy (Eng.) (auteur)
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-: Germania Romana: ‘Agri decumates’ =
‘Decumaatland’ (L/R) (koloniaal gebied, tNv Bodenmeer, O-grens
van Koblenz via Stuttgart naar Regensburg)
Germanië, Zuid-: Germania Romana: Beneden-Germanië = lat.
Germania inferior (L/R) (provincie, tWv de r. Rijn, omvattende ZNe., N-Be. tot Koblenz)
Germanië, Zuid-: Germania Romana: Boven-Germanië = lat.
Germania superior (L/R) (provincie, tOv de r. Seine, tNv het Meer
van Genève en tWv het Bodenmeer, langs de r. Rijn tot Koblenz)
Giraldus Cambrensis = kymr. Gerallt Gymro = nl. Gerald van Wales
(Wales) (auteur)
Glanum (Frankr.) (archeol. site bij Saint-Rémy-de Provence, tZv
Avignon, dép. Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur),
Glanicus (Glanicae, godinnen)
Glanum (Frankr.) (archeol. site, bij Saint-Rémy-de Provence, tZv
Avignon, dép. Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur),
Glanicus (Glanicae, godinnen)
Godramstein (Du.) (topogr., tNWv Landau in der Pfalz (stad) tZWv
Mannheim, gem. Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt, RijnlandPalts)
Gráinne (Kelt.) (sagenfig.- godin)
[Grainne]
Gregorius (3) van Tours = Georgius Florentius Gregorius (GalloRom.) (bisschop en auteur)
[Gregorius van Tours]
Grenier, Albert (auteur)
Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
Griselum (e.var.) = Aquae (7) Griselicae (vlgs A. Chastagnol) =
Griseldis (963) = Gresols (1018) = Chrysellum (1067) = Greols
(1200) = Gréoulz (14e eeuw) = mod. Gréoux-les-Bains (Frankr.)
(topogr., aan de r. Verdon tNOv Aix-en-Provence, dép. Alpes-de
Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d’Azur) [Aquae Griselicae]
Großkrotzenburg (Du.) (topogr., tZOv Hanau, kr. Main-KinzigKreis, Hessen)
[Grosskrotzenburg]
Guidizzolo (It.) (topogr., tNWv Mantua, Lombardije)
Guiraud, Félix (auteur)
Gundestrup (De.) (topogr., tOv Aars in Vesthimmerlands
Kommune, Noord-Jutland)
Gunstett = d. Gunschtett (Frankr.) (topogr., tNv Haguenau, dép.
Bas-Rhin, Grand Est)
Gwrhyr (Kelt.) (sagenfig.)
Gwydion fab Dōn (Kelt.) (sagenfig.-god)
Gwyn (Kelt.) (sagenfig.)
Gwynedd (Wales) (hist. streek/koninkrijk, ≈ Conwy, Gwynedd en
Ynis Môn = Isle of Anglesey, NW-Wales)
Gwynfryn = Bryn Gwyn (Eng.) ((graf)heuvel te Londen bij de Tower
Bridge)
Gyptis = Petta (Πεττα) (Kelt.) (prinses)
Gyptis = Petta (Πεττα) (Kelt.) (prinses)

De Keltische religie

Pluto
Haguenau
Hanau
Ferdinand Haug
Haute-Loire
Haute-Marne
Haute-Savoie
Hecataeus van Abdera
Heilbronn)
Böckingen
Helvetii
Hephaistos
Hérault
Romeinse Hercules
Hercules
Hercules Andossus
Hercules Ilunnus
Hercules Toliandossus
Griekse Herakles
Herakles (door Lucianus van Samosata)
Herakles [overige]
Hermes
Herodianus
Hesus;
Saint-Avold

Hochscheid
O. Höfler
A. Holder
Hongarije
Hunan
Hunsrück
Meaux

Iberisch
Yonne (Icaunis, Icaunus of Icauna

Iceni
Icoranda
Icovellauna
Idwal

Hades: Pluto = Pluton = gr. Plouton (Πλουτων) (Gr.) (god van de
rijkdommen van en onder de aarde, en liefhebbende echtgenoot
van Kore) [vgl. Plutus en Rom. Dis Pater en Orcus]
Haguenau = d. Hagenau (Frankr.) (topogr., tNv Straatsburg, dép.
Bas-Rhin, Grand Est)
Hanau (Du.) (topogr., tOv Frankfurt am Main, kr. Main-Kinzigkreis, Hessen)
Haug (1), Ferdinand (auteur)
Haute-Loire (Frankr.) (dép., Auvergne-Rhône-Alpes)
Haute-Marne (Frankr.) (dép., Grand Est)
Haute-Savoie (Frankr.) (dép., Auvergne-Rhône-Alpes)
Hecataeus van Abdera = gr. Hektaios ho Abderites (Έκαταιος ό
Αβδηριτης) (Gr.) (auteur)
Heilbronn (Du.) (topogr., tNv Stuttgart, Stadtkreis Heilbronn,
Baden-Württemberg)
Heilbronn: Böckingen (Du.) (wijk) (topogr., tNv Stuttgart,
Stadtkreis Heilbronn, Baden-Württemberg)
Helvetii (Kelt.) (stam)
Hephaestus = gr. Hephaistos (Ήφαιστος) (Gr.) (god)
Hérault (Frankr.) (dép., Occitanie)
Hercules (1) L/R benaming van een Gr. god)
Hercules (3) (L/R benaming van een Kelt. god)
Hercules (3): ‘Andossus’ (2), ~ (Kelt.) (god)
[Hercules Andossus]
Hercules (3): ‘Ilunnus’, ~ (Kelt.) (god)
[Hercules Ilunnus]
Hercules (3): ‘Toliandossus’, ~ (Kelt.) (god)
[Hercules Toliandossus]
Hercules: Herakles (1) (Ήρακλης (1)) (Gr.) (half)god)
Hercules: Herakles (1) (Ήρακλης (1)) (Gr.) (half)god)
Hercules: Herakles (3) (Gr. benaming van een Kelt. god)
Hermes (3) (Gr. benaming van een Kelt. god)
Herodianus = gr. Herodianos (Ήρωδιανος) van Syrië = Herodianus
van Antiochië (Gr.) (auteur)
[Herodianus van Syrië]
Hesus (1) (Kelt.) (alg. Esus-persoonsnaam)
Hilariacum (509) = Hilariacus viculus (587) = Saint-Nabor (12e
eeuw) = Saint-Auor (1241) = Saint-Avau (1553) = mod. Saint-Avold
(na 1750) (Frankr.) (topogr., tOv Metz, dép. Moselle, Grand Est)
[Sankt Nabor]
Hochscheid (Du.) (topogr., tNOv Trier, kr. Bernkastel-Wittlich,
Rijnland-Palts)
Höfler, Otto (auteur)
Holder, Alfred Theophil (auteur)
Hongarije = Magyarország (Eur.) (land), Hongaars, Hongaar [Hong.]
Hunan = Húnán Shĕng (China) (prov.)
Hunsrück (Du.) (gebergte in Rijnland-Palts)
Iantinum = Iatinum = gr. (Ptol.) Ιατινον = lat. (Peut.) Fixtinnum =
Meldorum Civitas = (Greg.T.) Meledus = Miaux (1275) = Meiaus
(1328) = mod. Meaux (Frankr.) (topogr., tOv Parijs, dép. Seine-etMarne, Île-de-France)
[Jatinum, Civitas Meldorum]
Iberië = Iberisch schiereiland = lat. Hiberia = gr. Ιβηρια (Eur.)
(streek), Iberisch, Iberiër
Icaunis of Icauna of Icaunus = mod. Yonne (1) (Frankr.-Kelt.)
(rivier(godin), van de Mont Préneley bij Glux-en-Glenne (tWv
Beaune) naar de r. Seine bij Montereau-Fault-Yonne (tZOv Parijs),
Bourgogne-Franche-Comté, Île-de France)
Iceni (Kelt.) (stam)
Icoranda (Kelt.) (godin)
Icovellauna (Kelt.) (godin)
Idwal (Kelt.) (sagenfig.-god)
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Eire = Ériu = Ierland
Ériu
Ieren [voorafgegaan door een spatie]
Ieren, in
Ierland
Ierse
Iers [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Iers, [voorafgegaan door een spatie]
irs.)
irs. Finnabair
-Iers
insulair
Oost-Ierland
Zuid-Ierland
īath Anann (‘land van Ana’)
Érainn
Hibernia
Ίερνοι
Ιουερνοι
Middel-Iers
Oud-Iers
Gaelisch
Goidelisch
Ihm
IJsland
Illyriërs
Illyrisch
Ilunnus
Indiërs
Indische
IE [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
IE. [voorafgegaan door een spatie]
-IE [+ spatie]
-IE.

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]
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]
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]
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]
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]
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]
Ierland, OostIerland, ZuidIerland: ‘Īath Anann’ (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land)
[Iath Anann]
Ierland: Érainn (Kelt.) (volk)
[Erainn]
Ierland: Hibernia (Caesar, Plinius, Tacitus) (L/R-Eur.) (land)
Ierland: Hiernoi (Ίερνοι) (Himilco/Avernus) (Gr. benaming) (volk)
Ierland: Iouernoi (Ιουερνοι) (Ptolemaeus) (Gr. benaming) (volk)
Ierland: Middel-Iers (mi.) (taal)
Ierland: Oud-Iers (oi.) (taal)
Ierland: Oud-Iers: Gaelisch of Goidelisch (taal)
Ierland: Oud-Iers: Gaelisch of Goidelisch (taal)
Ihm, Maximilian (auteur)
IJsland = Ísland (Eur.-IJsl.) (land), IJslands, IJslander
Illyrië = gr. Ιλλυρια = Ιλλυρις = lat Illyria (Eur.)
(streek/koninkrijk), Illyrisch, Illyriër
Illyrië = gr. Ιλλυρια = Ιλλυρις = lat Illyria (Eur.)
(streek/koninkrijk), Illyrisch, Illyriër
Ilunnus zie Herakles: Hercules (3) (Kelt.) (god)
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
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IE, [voorafgegaan door een spatie]
IE *s
IE *(
Indra
Yngvi-Freyr
Insubriërs
OiseIsère
Italië
N-Italië
Noord-Italië
uitoefenen op Noord
Italiërs
Italische
Ith [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
god Ith
Iuchar
Iucharba
Iuvenalis
Ivaonum
Évaux-les-Bains
Ivaos
Ívarr beinlauss

C. Jullian
Juno
Romeinse Jupiter
Jupiter
Accionis
Arubianus
Cundamius
Iovi Optimo Maximo
Poeninus
Saramicus
Sucaelo
Jupiter Tanaros
Jupiter Taranucnus

Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees
(IE)
Indra (1) (Ind.) (god)
Ingwaz: Yngvi (1) (= Freyr) (Germ.) (1. god, 2. naam van leden van
het koningsgeslacht der Ynglingen)
Insubres = Insubrii (Kelt.) (stam)
Isara = mod. Oise (2) (Frankr.) (rivier, van Seloignes, België (tZv
Chimay) naar de r. Seine bij Conflans-Sainte-Honorine (tNWv
Parijs), Hauts-de-France, Île-de-France)
Isère (Frankr.) (dép., Auvergne-Rhône-Alpes)
Italië = Italia (Eur.-It.) (land), Italiaans, Italiaan
Italië, NoordItalië, NoordItalië, NoordItalië: Italisch, Italiër (betreffende de antieke Italische volken)
(Ital.)
Italië: Italisch, Italiër (betreffende de antieke Italische volken)
(Ital.)
Íth mac Breogain (Kelt.) (sagenfig.-god)
[Ith mac Breogain]
Íth mac Breogain (Kelt.) (sagenfig.-god)
[Ith mac Breogain]
Iuchar mac Tuirenn (Kelt.) (god)
Iucharba mac Tuirenn (Kelt.) (god)
Iuvenalis, Decimus Iunius (L/R) (auteur)
Ivaonum = (Greg.T.) Vicus (3) Evaunensis = mod. Évaux-les-Bains
(Frankr.) (topogr., tNWv Clermont-Ferrand, dép. Creuse,
Nouvelle-Aquitaine), (Ivaos, god)
Ivaonum = (Greg.T.) Vicus Evaunensis = mod. Évaux-les-Bains
(Frankr.) (topogr., tNWv Clermont-Ferrand, dép. Creuse,
Nouvelle-Aquitaine), (Ivaos, god)
Ivaos (Kelt.) (god)
Ívarr (2) Ragnarsson: ‘beinlauss’, ~; nl. Ivar de Botloze (Germ.)
(sagenfig.)
[Ívarr Ragnarsson, Ivarr Ragnarsson, Ívarr beinlauss,
Ivarr beinlauss, Ívarr hinn beinlausi, Ivarr hinn beinlausi, Ívarr inn
beinlausi, Ivarr hinn beinlausi]
Jullian, Camille (auteur)
Juno (2) (L/R benaming van een Kelt. godin)
Jupiter (1) = Juppiter = lat. Iupiter = Iuppiter (L/R) (god)
Jupiter (3) (L/R benaming van een Kelt. god)
Jupiter (3): ‘Accionis’, ~ (Kelt.) (god)
[Jupiter Accionis]
Jupiter (3): ‘Arubianus’, ~ (Kelt.) (god)
[Jupiter Arubianus]
Jupiter (3): ‘Candamius’, ~ (Kelt.) (god)
[Jupiter Candamius]
Jupiter (3): ‘Optimus Maximus’, ~ (Kelt.) (god)
[Jupiter Optimus Maximus]
Jupiter (3): ‘Poeninus’ (2), ~ (Kelt.) (god)
[Jupiter Poeninus]
Jupiter (3): ‘Saramicus’, ~ (Kelt.) (god)
[Jupiter Saramicus]
Jupiter (3): ‘Sucaelus’, ~ (Kelt.) (god)
[Jupiter Sucaelus]
Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) = ‘Tanaris’ = ‘Tanarus’ (1) = ‘Taranus’ =
‘Taranis’ = ‘Taranucus’ (adj.) = ‘Taranucnus’ (adj.) (Kelt.) (god)
Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) = ‘Tanaris’ = ‘Tanarus’ (1) = ‘Taranus’ =
‘Taranis’ = ‘Taranucus’ (adj.) = ‘Taranucnus’ (adj.) (Kelt.) (god)
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Taranis
Taranus
ΤΑΡΑΝΟΟΥ
Uxellimus
Jupiter Dolichenus
Jura
Karinthië
Kei [+ spatie]
Kelt
proto-Keltisch
Keltiberiërs
Kelto-Scythen
Kelto-Thraciërs
Kleef
Rindern
Klein-Azië

Klein-Winterheim
Nantes

Namnetum

Kreta
E. Krüger
Adalbert Kuhn
Meer van Genève

Laigin
Laighin
Leinster

Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) = ‘Tanaris’ = ‘Tanarus’ (1) = ‘Taranus’ =
‘Taranis’ = ‘Taranucus’ (adj.) = ‘Taranucnus’ (adj.) (Kelt.) (god)
Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) = ‘Tanaris’ = ‘Tanarus’ (1) = ‘Taranus’ =
‘Taranis’ = ‘Taranucus’ (adj.) = ‘Taranucnus’ (adj.) (Kelt.) (god)
Jupiter (3): ‘Tanaros’ (1) = ‘Tanaris’ = ‘Tanarus’ (1) = ‘Taranus’ =
‘Taranis’ = ‘Taranucus’ (adj.) = ‘Taranucnus’ (adj.) (Kelt.) (god)
Jupiter (3): ‘Uxellimus’, ~ (Kelt.) (god)
[Jupiter Uxellimus]
Jupiter (4): ‘Dolichenus’, ~ (NW-Sem.) (god) [Jupiter Dolichenus]
Jura (Eur.) (gebergte, op de grens tussen Frankrijk en
Zwitserland)
Karinthië = d. Kärnten (Oost.) (deelstaat)
Kei (mkymr.) = mkymr. Cei = kymr. Cai = lat. Caius = frans Keu =
Queux = ofrans Kès = Kex = eng. Kay (Kelt.) (sagenfig.)
Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch
Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch
Keltiberiërs (Sp.) (gemengde bevolkingsgroep)
Kelto-Scythen = gr. Κελτοσκυθαι = d. Keltoscythen = eng. CeltoScythians (Eur.) (een in de klassieke tijd veronderstelde gemengde
bevolkingsgroep tussen Gallië en de Zwarte Zee)
Kelto-Thraciërs = eng. Celto-Thracians (Eur.) (gemengde
bevolkingsgroep op de Balkan)
Kleef = d. Kleve = lat. Clivia (Du.) (topogr., kr. Kleve, NoordrijnWestfalen)
[Cleve]
Kleef = d. Kleve: Arenacum = Arenacium = Arenatium =
Harenatium = (onzeker) mod. Rindern (Du.) (stadsdeel) (topogr.,
kr. Kleve, Noordrijn-Westfalen)
Klein-Azië = gr. Μικρα Ασια = lat. Asia Minor = eig. Anatolië (zie
aldaar), maar in de doc. gebruikt voor heel het gebied van het
huidige Turkije (Azië) (streek, (deel van) Aziatisch Turkije), KleinAziatisch, Klein-Aziaat
Klein-Winterheim (Du.) (topogr., tZv Mainz, kr. Mainz-Bingen,
Rijnland-Palts)
Kondeouikon (Κονδηουικον) (Ptol.) = lat. Condevincum = Portus
(2) Namnetum = Civitas (09) Namnetum = melat. Nametis = bret.
An Naoned = mod. Nantes (Frankr.) (topogr., aan de r. Loire tZv
Rennes, dép. Loire-Atlantiques, Pays de la Loire)
[Kondiouikon, Κονδιουικον, Condevicnum,
Condivicnum, Condivincum, Cantigvine, Cantivic, Cantwic,
Cantguic, Contigwic, Portus Namnetum, Civitas Namnetum]
Kondeouikon (Κονδηουικον) (Ptol.) = lat. Condevincum = Portus
(2) Namnetum = Civitas (09) Namnetum = melat. Nametis = bret.
An Naoned = mod. Nantes (Frankr.) (topogr., aan de r. Loire tZv
Rennes, dép. Loire-Atlantiques, Pays de la Loire)
[Kondiouikon, Κονδιουικον, Condevicnum,
Condivicnum, Condivincum, Cantigvine, Cantivic, Cantwic,
Cantguic, Contigwic, Portus Namnetum, Civitas Namnetum]
Kreta = lat. Creta = gr. Krete (Κρητη) (Gr.-Kreta-Myc.) (eiland en
periferie), Kretenzisch, Kretenzer
[Kriti]
Krüger, Emil (auteur)
Kuhn, Franz Felix Adalbert Kuhn (auteur)
Lacus Lemannus = Lacus Lausonius = Lacus Losanetus = Lac de
Lausanne (ME) = Lac de Genève = Lac Léman = ogr. (Strabo 4.6.6)
Λημεννα λιμνη = Λεμεννα λιμνη = (Ptol. 2.10.3) λιμην ... Λημενην
(acc.) = d. Genfersee = it. Lago Lemano = eng. Lake Geneva = nl.
Meer van Genève (Zwits.-Frankr.) (meer)
[Lac d’Ouchy,
Genfer See, Lemenna limne, limen ... Lemenen]
Laigin = ni. Laighin = eng. Leinster (Ierl.) (provincie)
Laigin = ni. Laighin = eng. Leinster (Ierl.) (provincie)
Laigin = ni. Laighin = eng. Leinster (Ierl.) (provincie)
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P. Lambrechts
Landau in der Pfalz
Landouzy-la-Ville
Lansargues
Latijn
Leto
Laudun-l’Ardoise
Lausitz
Layamon
Fr. Le Roux
Lezoux
Leiden (
Leuci
Lydney bij
Liesenich
Liger [+ spatie]

Loire [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]

Loire-

(Loire)

Liguriërs

Ligurische

Lambrechts, Pierre (auteur)
Landau in der Pfalz (Du.) (topogr., tZWv Mannheim, kreisfreie
Stadt, Rijnland-Palts)
Landousiis (1162) = mod. Landouzy-la-Ville (Frankr.) (topogr., tOv
Saint-Quentin, dép. Aisne, Hauts-de-France)
Lansanicae = Lansanègues = mod. Lansargues (Frankr.) (topogr.,
tNOv Montpellier, dép. Hérault, Occitanie)
Latium = mod. Lazio (It.) (regio), Latinus (Latijn(s), Latijn)
Latona = Leto (Λετω, Λατω) (Gr.) (godin)
Laudunum (1088) = mod. Laudun-l’Ardoise (Frankr.) (topogr., tWv
Orange, dép. Gard, Occitanie)
Lausitz (d.) = sorb. Łužica = pls. Łużice = tsj. Lužice = lat. Lusatia
(Eur.) (streek, op de grens van Duitsland en Polen, tNv Tsjechië)
Layamon = Laghamon (me.) = Lawman (Eng.) (auteur)
[LaƷamon, LaƷamonn, Laweman, Loweman, Lazamon]
Le Roux, Françoise (auteur)
Ledoso vico = mod. Lezoux = (Frankr.) (topogr., tNOv ClermontFerrand, dép. Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes)
[Ledosus Vicus, Vicus Ledosus]
Leithen (1143) = Leda (1206) = mod. Leiden (Ne.) (topogr., tNv
Den Haag, Zuid-Holland)
[Leyden]
Leuci (Kelt.) (stam)
Lidanege (972) = Lideneie (1221) = mod. Lydney (Eng.) (topogr.,
tZWv Gloucester, Gloucestershire, ZW-Engeland)
Liesenich (Du.) (topogr., tZv Koblenz, kr. Cochem-Zell, RijnlandPalts)
Liger = mod. Loire (2) (Frankr.) (rivier, van de Mont Gerbier-deJonc (dép. Ardèche), tWv Valence, naar de Atlantische Oceaan bij
Saint-Nazaire (dép. Loire-Atlantique), tWv Nantes; regio’s
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de
Loire, Pays de la Loire)
Liger = mod. Loire (2) (Frankr.) (rivier, van de Mont Gerbier-deJonc (dép. Ardèche), tWv Valence, naar de Atlantische Oceaan bij
Saint-Nazaire (dép. Loire-Atlantique), tWv Nantes; regio’s
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de
Loire, Pays de la Loire)
Liger = mod. Loire (2) (Frankr.) (rivier, van de Mont Gerbier-deJonc (dép. Ardèche), tWv Valence, naar de Atlantische Oceaan bij
Saint-Nazaire (dép. Loire-Atlantique), tWv Nantes; regio’s
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de
Loire, Pays de la Loire)
Liger = mod. Loire (2) (Frankr.) (rivier, van de Mont Gerbier-deJonc (dép. Ardèche), tWv Valence, naar de Atlantische Oceaan bij
Saint-Nazaire (dép. Loire-Atlantique), tWv Nantes; regio’s
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de
Loire, Pays de la Loire)
Ligurië = Liguria (It.-Frankr.) (1. It. regio (tussen Menton (Frankr.)
en Carrara (It.), 2. vroegere woongebied van de Ligures (van
Marseille (Frankr.) tot Carrara (It.)), Ligurisch; antiek volk: lat.
Ligures (sg. Ligus = Ligur) = Liguri = Ligurii = gr. Λιγυες = etr.
Lecuste = Lecste = nl. Liguriërs = Liguren ((oorspr.) Pre-IE, (later)
Kelt.-Ital.) (volk)
Ligurië = Liguria (It.-Frankr.) (1. It. regio (tussen Menton (Frankr.)
en Carrara (It.), 2. vroegere woongebied van de Ligures (van
Marseille (Frankr.) tot Carrara (It.)), Ligurisch; antiek volk: lat.
Ligures (sg. Ligus = Ligur) = Liguri = Ligurii = gr. Λιγυες = etr.
Lecuste = Lecste = nl. Liguriërs = Liguren ((oorspr.) Pre-IE, (later)
Kelt.-Ital.) (volk)
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Poitiers

Linckenheld
Lingones
Litavis
Livius
Llevelys
Lludd
Lludd Llawereint
Nodons Lāmargentios
Lough Arrow
Lóegaire mac Néill
Loiret
Lot-et-Garonne
J. Loth
Lotharingen
Lucanus
Luchtaire
Lucianus van Samosata
Lugaid Loígde
Lugaid Riab nDerg
Lyon
Eburnicae
Yvours
Laon
St-Lizier

Legnica
Convenarum
Saint-Bertrand-de-Comminges
Lugus

Limonum (Caes.) = Lemonum = gr. (Ptol.) Λιμονον = Civitas (03)
Pictavorum (400) = urbis Pectavae (gen.; 6 e eeuw) = Peitieus (ca
1100) = Peytias (1436) = mod. Poitiers (Frankr.) (topogr., tZv
Tours, dép. Vienne, Nouvelle-Aquitaine)
[Civitas Pictavorum]
Linckenheld, Émile (auteur)
Lingones (Kelt.) (stam)
Litavis (Kelt.) (godin), Litavia = Letavia = Llydaw (land van Litavis,
zie Armorica (Frankr.) (regio))
[Litauis]
Livius, Titus (2) (L/R) (auteur)
Llefelys = Llevelys = Llefelis = Lleuelys (Kelt.) (sagenfig.-god)
Lludd Llaw Eraint = Nudd Llaw Eraint (Kelt.) (sagenfig.-god)
Lludd: ‘Llawereint’, ~ (Kelt.) (sagenfig.-god)
Lludd: ‘Llawereint’, ~: ‘Nodons Lāmargentios’ (vlgs Natrovissus)
(Kelt.) (sagenfig.-god)
[Nodons Lamargentios,
Nodens Lāmargentios, Nodens Lamargentios]
Loch (09) Arbhach = eng. Lough (01) Arrow (Ierl.) (meer, bij
Ballinafad = Béal an Átha Fada tZv Sligo = Sligeach (stad), vnl. in
Co. Sligo = Sligeach, Connacht)
[Loch Arbhach, Lough Arrow]
Lóegaire (2) mac Néill (Kelt.) (koning)
[Lóegaire mac Néill,
Loegaire mac Neill, Laegaire mac Neill]
Loiret (Frankr.) (dép., Central-Val de Loire)
Lot-et-Garonne (Frankr.) (dép., Nouvelle-Aquitaine)
Loth, Joseph (auteur)
Lotharingen = frans Lorraine = d. Lothringen (e.var.) (Frankr.)
(vrm. regio, nu deel van de regio Grand Est)
Lucanus, Marcus Annaeus (L/R) (auteur)
Luchta = Luchtaire = Luchtaine mac Lúachada = Lúachaid (Kelt.)
(god)
[Luchta mac Luachaid, Luchta mac Luachada]
Lucianus van Samosata = lat. Lucianus Samosatensis = gr.
Loukianos ho Samostaseus (Λουκιανος ό Σαμοσατευς) (Gr.)
(auteur)
Lugaid (2) mac Dáire = Lugaid Loígde = (later) Lugaid (6) Laigde
(Kelt.) (koning)
[Lugaid mac Daire, Lugaid Loigde,
Lugaid Laigde]
Lugaid (5) Riab nDerg = Lugaid Réoderg (Kelt.) (koning)
[Lugaid Riab nDerg]
Lugudunum (1) = Colonia (07) Claudia Augusta Lugdunum = mod.
Lyon (Frankr.) (topogr., Métropole de Lyon, Auvergne-RhôneAlpes)
[Colonia Claudia Augusta Lugdunum]
Lugudunum (1): Eburnicum* = mod. Yvours-Irigny (Frankr.) (wijk)
(topogr., Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes)
Lugudunum (1): Eburnicum* = mod. Yvours-Irigny (Frankr.) (wijk)
(topogr., Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes)
Lugudunum (2) = mnl. Louwen = mod. Laon (Frankr.) (topogr.,
tNWv Reims, dép. Aisne, Hauts-de-France)
Lugudunum (3) Consoranorum = Civitas (05) Consorannorum =
mod. Saint-Lizier (Frankr.) (topogr., tZWv Toulouse en tZOv SaintGaudens, dép. Ariège, Occitanie)
[Lugudunum Consoranorum,
Civitas Consorannorum, St-Lizier]
Lugudunum (4) = mod. Legnica = vrm. Lignitz of Liegnitz ((Du.)
(topogr., kr. Liegnitz, (Nieder-)Schlesien) (Polen) (topogr., tWv
Wroclaw, pow. Legnicki, Neder-Silezië = Dolnośląskie)
Lugudunum (5) Convenarum = mod. Saint-Bertrand-de-Comminges
(Frankr.) (topogr., tZWv Toulouse, dép. Haute-Garonne,
Occitanie) [Lugudunum Convenarum, St-Bertrand-de-Comminges]
Lugudunum (5) Convenarum = mod. Saint-Bertrand-de-Comminges
(Frankr.) (topogr., tZWv Toulouse, dép. Haute-Garonne,
Occitanie) [Lugudunum Convenarum, St-Bertrand-de-Comminges]
Lugus (Kelt.) (god) (alg. en cont.)
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Lleu Llaw Gyffes
Lug [+ spatie]
Lug)
LugLug:
Lug,
Lug.
Lug’
Gríanainech
Lámfada
Lonnbeimenech
Lug mac Ethnenn
Samildánach
Luguvallum

Old Carlisle

Parijs
Luxeuil
Luxovium
Luxovius
Lydney Park
Mabon
zoon van Modron
Mac Cécht
Mac Cuill
Mac Gréine
Mac Kineely (= Mac Cinnfolaid = Mac
Mac Mahon
Mac-Mathghamhna
drie godinnen die Macha heten
drie Macha’s
Ériu, Macha,
Macha en Tailtiu
Macha, de vrouw van Nemed
Nemed, de echtgenoot van Macha
Macha, de dochter van Áed Rúad
Flaithius [hoofdletter]

Lugus:
Lugus:
Lugus:
Lugus:
Lugus:
Lugus:
Lugus:
Lugus:
Lugus:
Lugus:
Lugus:
Lugus:

Lleu Llaw Gyffes (kymr.) (Kelt.) (sagenfig.-god)
Lug mac Céin (irs.) (Kelt.) (god)
[Lug mac Cein]
Lug mac Céin (irs.) (Kelt.) (god)
[Lug mac Cein]
Lug mac Céin (irs.) (Kelt.) (god)
[Lug mac Cein]
Lug mac Céin (irs.) (Kelt.) (god)
[Lug mac Cein]
Lug mac Céin (irs.) (Kelt.) (god)
[Lug mac Cein]
Lug mac Céin (irs.) (Kelt.) (god)
[Lug mac Cein]
Lug mac Céin (irs.) (Kelt.) (god)
[Lug mac Cein]
Lug: ‘Gríanainech’ (irs.) (Kelt.) (god)
[Grianainech]
Lug: ‘Lámfada’ (irs.) (Kelt.) (god)
[Lamfada]
Lug: ‘Lonnbeimenech’ (irs.) (Kelt.) (god)
Lug: ‘Mac (07) Ethnenn, ~’ (irs.) (Kelt.) (god)
[Mac Ethnenn]
Lugus: Lug: ‘Samildánach’ (irs.) (Kelt.) (god)
[Samildanach]
Luguvalium (lat.) = Luguvallum = Luguvallium = (< kelt.
*Luguwalion >) = Cair (2) Ligualid (Nennius) = Caer (7) Liwelyð
(Taliesin) = mod. kymr. Caer Liwelydd = eng. Luel (oe.) = (later)
Cardeol = Carleolum = Karlioli = Cærleoil = mod. Carlisle (Eng.)
(topogr., Cumbria, NW-Engeland)
Luguvalium (lat.) = Luguvallum = Luguvallium = (< kelt.
*Luguwalion >) = Cair (2) Ligualid (Nennius) = Caer (7) Liwelyð
(Taliesin) = Caer (5) Luel = mod. kymr. Caer Liwelydd = sch. gael.
Cathair Luail = oe. Luel = (later) Cardeol = Carleolum = Karlioli =
Cærleoil = mod. Carlisle (Eng.) (topogr., tZOv Dumfries aan de r.
Eden, Cumbria, NW-Engeland)
[Cair Ligualid, Caer Liwelyð, Caer Luel]
Lutetia Parisiorum (Caesar) = Λουκοτοκια (Strabo) = Λευκοτεκια
(Ptolemeus) = mod. Parijs = Paris (2) (Frankr.) (topogr., dép.
Paris, Île-de-France)
Luxovium = mod. Luxeuil-les-Bains (Frankr.) (topogr., tZv Nancy,
dép. Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté)
Luxovium = mod. Luxeuil-les-Bains (Frankr.) (topogr., tZv Nancy,
dép. Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté)
Luxovius (Kelt.) (god)
Lydney Park (Eng.) (landgoed in Lydney, tZWv Gloucester,
Gloucestershire, ZW-Engeland)
Mabon vab Modron (Kelt.) (sagenfig.-god)
Mabon vab Modron (Kelt.) (sagenfig.-god)
Mac (02) Cécht = Teathúr (Kelt.) (god)
[Mac Cécht, Mac Cecht,
Teathur]
Mac (03) Cuill = Eathúr (Kelt.) (god)
[Mac Cuill, Eathur]
Mac (08) Gréine = Ceathúr (Kelt.) (god) [Mac Gréine, Mac Greine,
Ceathur]
Mac (11) Cinnfhaelaidh = Mac Cinnfaelaid = eng. Mac (11) Kineely
(Kelt.) (sagenfig.)
[Mac Cinnfhaelaidh, Mac Kineely]
Mac (12) Mathghamhna = eng. Mac (12) Mahon (Kelt.) (alg. naam)
[Mac Mathghamhna, Mac Mahon]
Mac (12) Mathghamhna = eng. Mac (12) Mahon (Kelt.) (alg. naam)
[Mac Mathghamhna, Mac Mahon]
Macha (0) (Kelt.) (godin) (alg.)
Macha (0) (Kelt.) (godin) (alg.)
Macha (0) (Kelt.) (godin) (alg.)
Macha (0) (Kelt.) (godin) (alg.)
Macha (1) (Kelt.) (profetes-godin, de vrouw van Nemed)
Macha (1) (Kelt.) (profetes-godin, de vrouw van Nemed)
Macha (2) ingen Áeda Rúaid (Kelt.) (godin, de dochter van Áed
Rúad)
[Macha ingen Áeda Rúaid, Macha ingen Aeda Ruaid]
Macha (2): ‘Flaithius’ (Kelt.) (godin, de dochter van Áed Rúad)

De Keltische religie

Mongrúad
Macha, de vrouw van Crund mac
Macha, de vrouw van Crunnchu
Morrígu – Macha – Nemain
Maedoc
Mag Mór (vader)

Mag nInis
Magniacum
Magnieu
Magniocus
Maia
Mayo
Eiland van Man
Manandán
Manapii
Mannheim
Marcour
Kanaal
Mars [passim]
Marti
Albiorix
Armogius
Beladonnis
Budenicus
Buxenus
Camulos
Caturix
Cemenelus
Cicollius
Cocidius
Condatis
Dahus
Giarinus
Iovantucarus
Leherennus
Lelhunnus
Mars Lenus
Leucetius
Loucetius
Mogetius

Macha (2): ‘Mongrúad’, ~ (Kelt.) (godin, de dochter van Áed Rúad)
[Macha Mongrúad, Mongruad, Mong Rúad, Mong Ruad]
Macha (3) (Kelt.) (godin, de vrouw van Crunnchu)
Macha (3) (Kelt.) (godin, de vrouw van Crunnchu)
Macha (4) ingen Ernmaiss (Kelt.) (godin)
[Macha ingen Ernmaiss]
Máedóc van Ferns = Mogue = Aidan = irs. Mo Aodh Óg = Áedan =
kymr. Aeddan = lat. Aidanus = Edanus (Kelt.) (heilige en bisschop)
[Maedoc, Mo Aodh Og]
Mag (09) Mór = mog. ni. Maigh (3) Mór = eng. Moy More (Kelt.-Ierl.)
(myth. koning / vlakte, vader van Tailtiu; tZv r. Inagh = An
Eidhneach (tNWv Limerick = Luimneach), Co. Clare = An Clár, An
Mhumhan)
[Mag Mór, Mag Mor, Maigh Mór, Maigh Mor, Moymore]
Mag (14) nInis = Leath Cathaill = eng. Lecale (Ierl.) (schiereiland,
tOv Downpatrick = Dún Padraig, Co. Down = An Dún, Ulaidh (VK))
[Mag nInis]
Magniacum = mod. Magnieu (Frankr.) (topogr., tOv Lyon en tNWv
Aix-les-Bains, dép. l’Ain, Auvergne-Rhône-Alpes), Magniocus (god)
Magniacum = mod. Magnieu (Frankr.) (topogr., tOv Lyon en tNWv
Aix-les-Bains, dép. l’Ain, Auvergne-Rhône-Alpes), Magniocus (god)
Magniacum = mod. Magnieu (Frankr.) (topogr., tOv Lyon en tNWv
Aix-les-Bains, dép. l’Ain, Auvergne-Rhône-Alpes), Magniocus (god)
Maia (2) ((L/R benaming van een Kelt. godin)
Maigh (05) Eo = eng. Mayo (Ierl.) (county, Connacht)
[Maigh Eo]
Mana = Ellan Vannin = eng. Isle of Man (Eur.) (eiland, Kelt., Brits
Kroonbezit), Manandán (god)
Mana = Ellan Vannin = eng. Isle of Man (Eur.) (eiland, Kelt., Brits
Kroonbezit), Manandán (god)
Manapii (Kelt.) (volk (Ierland))
Mannheim (Du.) (topogr., Stadtkreis Mannheim, BadenWürttemberg)
Marcour, Montagne de (Frankr.) (berg, tNWv Graissessac (tNv
Bézier), dép. Aveyron, Occitanie)
Mare Britannicum = nl. het Kanaal = frans La Manche = eng. The
English Channel (Eur.) (zee)
Mars (3) (L/R benaming van een Kelt. god)
Mars (3) (L/R benaming van een Kelt. god)
Mars (3): ‘Albiorix’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Albiorix]
Mars (3): ‘Armogius’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Armogius]
Mars (3): ‘Beladonnis’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Beladonnis]
Mars (3): ‘Budenicus’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Budenicus]
Mars (3): ‘Buxenus’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Buxenus]
Mars (3): ‘Camulos’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Camulos]
Mars (3): ‘Caturix’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Caturix]
Mars (3): ‘Cemenelus’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Cemenelus]
Mars (3): ‘Cicollius’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Cicollius]
Mars (3): ‘Cocidius’ (1), ~ (Kelt.) (god)
[Mars Cocidius]
Mars (3): ‘Condatis’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Condatis]
Mars (3): ‘Dahus’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Dahus]
Mars (3): ‘Giarinus’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Giarinus]
Mars (3): ‘Iovantucarus’ (1), ~ (Kelt.) (god)
[Mars Iovantucarus]
Mars (3): ‘Leherennus’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Leherennus]
Mars (3): ‘Lelhunnus’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Lelhunnus]
Mars (3): ‘Lenus’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Lenus]
Mars (3): ‘Leucetius’ = ‘Loucetius’ = ‘Loucius’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Leucetius, Mars Loucetius, Mars Loucius]
Mars (3): ‘Leucetius’ = ‘Loucetius’ = ‘Loucius’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Leucetius, Mars Loucetius, Mars Loucius]
Mars (3): ‘Mogetius’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Mogetius]
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Olloudius
Rigisamus
Deo Rudiano
Marti Rudiano
Rudianus
Segomo
Smertrios
Smertrius
Mars Teutates
Mars Toutatis
Teutates Mars
Vellaunus
Vintius
Mars Visucius
Vorocius
Dom Martin
Marseille
Massilia
Math fab Mathonwy
Matholwch (of Malloluch)
Mâcon
Marne (< Matrona)
MarneMatugenus
Matunus
Mavilly-Mandelot
Kuhn en Max
Medb
Medb Lethderg
Medea
Mediomatrici
Deo Medrv
Medros
Midir
Menapii
Mercœur
Mercœur
Mercœur
Mercurey
Romeinse Mercurius
Romeinse] Mercurius

Mars (3): ‘Olloudius’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Olloudius]
Mars (3): ‘Rigisamus’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Rigisamus]
Mars (3): ‘Rudianus’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Rudianus]
Mars (3): ‘Rudianus’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Rudianus]
Mars (3): ‘Rudianus’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Rudianus]
Mars (3): ‘Segomo’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Segomo]
Mars (3): ‘Smertrius’ (1), ~ (Kelt.) (god)
[Mars Smertrius]
Mars (3): ‘Smertrius’ (1), ~ (Kelt.) (god)
[Mars Smertrius]
Mars (3): ‘Teutates’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Teutates]
Mars (3): ‘Teutates’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Teutates]
Mars (3): ‘Teutates’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Teutates]
Mars (3): ‘Vellaunus’ (1), ~ (Kelt.) (god)
[Mars Vellaunus]
Mars (3): ‘Vintius’ (1), ~ (Kelt.) (god)
[Mars Vintius]
Mars (3): ‘Visucius’ (1), ~ (Kelt.) (god)
[Mars Visucius]
Mars (3): ‘Vorocius’, ~ (Kelt.) (god)
[Mars Vorocius]
Martin, Dom (auteur)
Massalia (Μασσαλια) = lat. Massilia = Masalia = mod. Marseille
(Frankr.) (topogr.,tZv Aix-en-Provence, dép. Bouches-du-Rhône,
Provence-Alpes-Côte-d’Azur)
Massalia (Μασσαλια) = lat. Massilia = Masalia = mod. Marseille
(Frankr.) (topogr.,tZv Aix-en-Provence, dép. Bouches-du-Rhône,
Provence-Alpes-Côte-d’Azur)
Math fab Mathonwy = Math ap Mathonwy (Kelt.) (koning-god)
Matholwch = Malloluch (Ierl.-Kymr.) (koning)
Matisco = mod. Mâcon (Frankr.) (topogr., tNv Lyon, dép. Saône-etLoire, Bourgogne-Franche-Comté)
Matrona (1) = mod. Marne (1) (Frankr.-Kelt.) (rivier(godin), van
Balesmes-sur-Marne (tNv Dijon) naar Charenton-le-Pont (bij
Parijs), Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France)
Matrona (1) = mod. Marne (1) (Frankr.-Kelt.) (rivier(godin), van
Balesmes-sur-Marne (tNv Dijon) naar Charenton-le-Pont (bij
Parijs), Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France)
Matugenus (Kelt.) (alg. persoonsnaam)
Matunus (Kelt.) (god en alg. persoonsnaam) [Matunos, Matunnos]
Mavilly-Mandelot (Frankr.) (topogr., tNWv Beaune en tZWv Dijon,
dép. Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté)
Max Müller, Friedrich (auteur)
Medb (1) (oi.) = vni. Meadhbh = ni. Méadh = eng. Maeve ingen
Echach Feidlig (Kelt.) (godin)
[Medb ingen Echach Feidlig,
Meave, Mave, Maiv, Maev]
Medb (2) Lethderg (Kelt.) (godin)
[Medb Lethderg]
Medea = gr. Medeia (Μηδεια) (Gr.) (myth. fig.)
Mediomatrici = gr. (Ptol.) Μεδιοματρικες (Kelt.) (volk)
Medros (Kelt.) (god)
Medros (Kelt.) (god)
Medros: Midir (Kelt.) (god)
Menapii (Kelt.) (volk, (België))
Mercœur (1), Puy de (Frankr.) (berg, tZWv Beaune le Chaud (tZWv
Clermont-Ferrand), dép. Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes)
[Puy de Mercœur, Puy de Mercoeur]
Mercœur (2) (Frankr.) (topogr., tZv Clermont-Ferrand en tNOv
Saint-Flour, dép. Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes) [Mercoeur]
Mercœur (3) (Frankr.) (topogr., tZOv Brive-la-Gaillarde, dép.
Corrèze, Nouvelle-Aquitaine)
[Mercoeur]
Mercurey (Frankr.) (topogr., tNWv Chalon-sur-Saône, dép. Saôneet-Loire, Bourgogne-Franche-Comté)
Mercurius (1) (L/R) (god)
Mercurius (1) (L/R) (god)
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Mercuriique
Mercurius
Adsmerius
Atesmerius
Deo Mercurio Adsmerio
Alauni
Alaunus;
Artaius
Mercurio / Aug(usto) Artaio
Avernorix
Avernus
Canetonnessis
Cessonius
Cisonius
Cissonius
Clavariatis
Cultor
Dumius
Iovantucarus
Lucrorum potens
Magniocus
Mercurio Nundinatori
omnium inventor artium
Mercu[rio] Seno
Teutates Mercurius
Vassocaletus
Vellaunus, ook verbonden met Mercurius
Viator
Visucius
‘Mercurius’
Merkur
MZ-gebied

Meath
‘heer van Mag Mór’
Mieussy
Mil [+ spatie]
Milesiërs
Milesische
Minerva
Belisama
Minucius Felix
Mitra
Mithras
Modron

Mercurius
Mercurius
Mercurius
Mercurius
Mercurius
Mercurius
Mercurius
Mercurius
Mercurius
Mercurius
Mercurius
Mercurius

(3) (L/R benaming van een Kelt. god)
(3) (L/R benaming van een Kelt. god)
(3): ‘Adsmerius’ = ‘Atesmerius’ (Kelt.) (god)
(3): ‘Adsmerius’ = ‘Atesmerius’ (Kelt.) (god)
(3): ‘Adsmerius’ = ‘Atesmerius’ (Kelt.) (god)
(3): ‘Alaunus’ (2), ~ (Kelt.) (god)
[Mercurius Alaunus]
(3): ‘Alaunus’ (2), ~ (Kelt.) (god)
[Mercurius Alaunus]
(3): ‘Artaius’, ~ (Kelt.) (god)
[Mercurius Artaius]
(3): ‘Artaius’, ~ (Kelt.) (god)
[Mercurius Artaius]
(3): ‘Avernus’ = Ávernorix’ (Kelt.) (god)
(3): ‘Avernus’ = Ávernorix’ (Kelt.) (god)
(3): ‘Canetonnessis’ = ‘Canetonnensis’ ~ (2) (Kelt.) (god)
[Mercurius Canetonnessis = Mercurius Canetonnensis]
Mercurius (3): ‘Cissonius’ = ‘Cisonius’ = ‘Cessonius’ (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Cissonius’ = ‘Cisonius’ = ‘Cessonius’ (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Cissonius’ = ‘Cisonius’ = ‘Cessonius’ (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Clavariatis’ (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Cultor’ (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Dumius’ (2) (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Iovantucarus’ (2) (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Lucrorum potens’ (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Magniocus’ (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Nundinator’, ~ (Kelt.) (god) [Mercurius Nundinator]
Mercurius (3): ‘Omnium inventor artium’ (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Seno(tensius?)’, ~ (Kelt.) (god)
[Mercurius Senotensius]
Mercurius (3): ‘Teutates’, ~ (Kelt.) (god)
[Mercurius Teutates]
Mercurius (3): ‘Vassocaletus’ (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Vellaunus’ (2) (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Viator’ (Kelt.) (god)
Mercurius (3): ‘Visucius’ (2), ~ (Kelt.) (god)
[Mercurius Visucius]
Mercurius (6) (L/R) (alg. persoonsnaam)
Merkur = Großer Staufenberg (Du.) (berg, tOv Baden-Baden,
Baden-Württemberg)
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]
Mide (1) = ni. An Mhí = eng. Meath (Ierl.) (county, Connacht)
[An Mhi]
Midir: ‘Heer van Mag Mór’ (Kelt.) (god)
Mieussy (Frankr.) (topogr., tZOv Genève, dép. Haute-Savoie,
Auvergne-Rhône-Alpes)
Mil mac Bile = Miles Hispaniae = Míl Espáine = Milesius = Galam
(Kelt.) (sagenfig.), gen. Miled; Milesiër (zoon van Mil), Milesisch
[Mil mac Bile, Mil Espaine, Míl Espáne, Mil Espane]
Mil mac Bile = Miles Hispaniae = Míl Espáine = Milesius = Galam
(Kelt.) (sagenfig.), gen. Miled; Milesiër (zoon van Mil), Milesisch
[Mil mac Bile, Mil Espaine, Míl Espáne, Mil Espane]
Mil mac Bile = Miles Hispaniae = Míl Espáine = Milesius = Galam
(Kelt.) (sagenfig.), gen. Miled; Milesiër (zoon van Mil), Milesisch
[Mil mac Bile, Mil Espaine, Míl Espáne, Mil Espane]
Minerva (2) (L/R benaming van een Kelt. godin)
Minerva (2): ‘Belisama’, ~ (Kelt.) (godin)
[Minerva Belisama]
Minucius Felix, Marcus (3) (L/R) (auteur)
Mitras*: Mitra (Ind.) (god)
Mitras*: Miθra: Mithras (L/R) (god)
Modron = Matrona (2) (Kelt.) (godin)
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Mog Roith
Mainz
Main en
Mont Auxois
Mont Mercure
Mont Mercure
Mont Mercure
Montesquieu-Avantès
Montmartre
Montmirat
J. Moreau
Morrígu
Morgain
Morta
Moezel

dép.Moselle
Mucius Scaevola
Muirchertach mac Erca
Muirgen Liban
An Mhumhain
Mumu
Munster
Muri bei Bern
Merlijn
Myrddin
Nannus
Nantosuelta
Natalis
Nechtain
Neckar
Nederland
Nehalennia
Nemausus van Nîmes

Mog Roith (Kelt.) (god-druïde)
Moguntiacum = mod. Mainz (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, tZWv
Frankfurt am Main, Rijnland-Palts)
Moin = Mogin (kelt.) = lat. Moenus = d. Main (Du.) (rivier, van
Bayreuth naar Mainz; Beieren, Baden-Württemberg, Hessen)
Mont Auxois (Frankr.) (berg, bij Alise-Sainte-Reine, dép. Côted’Or, Bourgogne-Franche-Comté)
Mont Mercure (1) (Frankr.) (berg, tNv Barjon (tNv Dijon), dép.
Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté)
Mont Mercure (2) (Frankr.) (berg, tNv Andilly-en-Bassigny (tNOv
Langres), dép. Haute-Marne, Grand Est)
Mont Mercure (3) (Frankr.) (berg, bij Saint-Michel-Mont-Mercure
(tZOv Nantes), dép. Vendée, Pays de la Loire)
Montesquieu-Avantès (Frankr.) (topogr., tZv Toulouse, dép.
Ariège, Occitanie)
Montmartre (Frankr.) (heuvel, Parijs, Île de France)
Montmirat (Frankr.) (topogr., tNWv Nîmes, dép. Gard, Occitanie)
Moreau, Jacques (auteur)
Morrígu = Morrígan = Mórrígan ingen Ernmaiss (Kelt.) (godin) [lidw.
is weggelaten]
[Morrigu, Morrigan ingen Ernmaiss]
Morrígu: Morgain (2) (De Vries) (Kelt.) (fee)
Morta = Parca (L/R) (parca)
Mosella = frans Moselle (1) = d. Mosel = lux. Musel = nl. Moezel
(Eur.) (rivier, van Bussang (Frankr., dép. Vosges), via Schengen
(Lux., kanton Remich) naar de Rijn bij Koblenz (Du., RijnlandPalts)
Moselle (2) (Frankr.) (dép., Grand Est)
Mucius Scaevola, Gaius = Mucius Cordus, Gaius (L/R) (sagenfig.)
Muirchertach mac Muiredaig = Muirchertach mac Ercae = Mac (15)
Ercae (Ierl.-Kelt.) (koning)
Muirgen Liban (Kelt.) (nimf-Chr. heilige)
[Muirgein, Muirgeilt,
St. Muirgen, Muirgen Lí ban]
Mumu = ni. An Mhumhain = eng. Munster (Ierl.) (provincie) [Muma,
Mumha, Mumhan, Mumhain, Muinhneach]
Mumu = ni. An Mhumhain = eng. Munster (Ierl.) (provincie) [Muma,
Mumha, Mumhan, Mumhain, Muinhneach]
Mumu = ni. An Mhumhain = eng. Munster (Ierl.) (provincie) [Muma,
Mumha, Mumhan, Mumhain, Muinhneach]
Muri bei Bern = Muri-Gümligen (Zwits.) (topogr., aan de r. Aare
tZOv Bern (stad), Bern (d.) = frans Berne = it./rrom. Berna)
Myrddin Wyllt (kymr.) = kymr. Myrddin Emrys = lat. Merlinus
Caledonensis = lat. Merlin Sylvestris = nl. Merlijn (Kelt.)
(sagenfig.)
Myrddin Wyllt (kymr.) = kymr. Myrddin Emrys = lat. Merlinus
Caledonensis = lat. Merlin Sylvestris = nl. Merlijn (Kelt.)
(sagenfig.)
Nannus (Kelt.) (koning)
Nantosuelta (Kelt.) (godin)
Natalis (Kelt. of L/R) (slavenhouder)
Nechtan (1) mac Námat (Kelt.) (god)
[Nechtain mac Namat,
Nechtan mac Namat, Nechtan mac Námat]
Neckar (Du.) (rivier, van Villingen-Schwenningen (tOv Freiburg im
Breisgau) naar de Rijn bij Mannheim, Baden-Württemberg)
Nederland (Eur.-Ne.) (land en rijksdeel), Nederlands, Nederlander
Nehalennia (Kelt.-Germ.) (godin)
[Nehalenia, Nehalaenniae,
Nehalaenia]
Nemausus (1) = Nemasus (Kelt.) (god)
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Nemed
Nemetes
Nemetona
Nemain
Nemon
Clermont

Nennius
Neptunus)
Neptunus
Hesperius
Ler [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Ler,
Ler: [voorafgegaan door een spatie]
Ler (<
Ler is de
Lir
Llŷr
llediaith
Manandáns vader heet Elloth (Alltoid of
Gaer of Gaiar
Orbsiu of Oirbsen
Manandán
Manawyddan
Néris-les-Bains
Neit
Nét
Netta-Segomonas
Niad Segamain
Niall Noígíallach
Nice)

Cimiez
Dee (< Divā*

Nemed mac Agnomain (Kelt.) (myth. fig.-god)
[Nemid, Nemedh,
Nemhed, Nemhedh, Nemead, Neimed, Neimhed, Neimhedh,
Neimead, Neimheadh]
Nemetes (Kelt.) (volk)
Nemetona (Kelt.) (godin)
Nemon = Nemain = Neman (Kelt.) (godin)
[Neamin]
Nemon = Nemain = Neman (Kelt.) (godin)
[Neamin]
Nemossos (Νεμωσσος) (Strabo) = lat. (Plin.) Nemetum = AugustoNemetum = Augustonemetum = Colonia (11) Nemossensis of
Nemetensis = Civitas (01) Avernorum = Clarus Mons (9e eeuw) =
mod. Clermont-Ferrand (Frankr.) (topogr., tWv Lyons, dép. Puysde Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes)
[Nemossus,
Colonia Nemossensis of Nemetensis, Civitas Avernorum]
Nennius = Nemnius = Nemnivus (Wales) (auteur en monnik)
Neptunus (1) (L/R) (god)
Neptunus (2) (L/R benaming van een Kelt. god)
Neptunus (2): ‘Hesperius’, ~ (Kelt.) (god)
[Neptunus Hesperius]
Neptunus (2): Ler (oi.) (Kelt.) (god), gen. Lir
Neptunus (2): Ler (oi.) (Kelt.) (god), gen. Lir
Neptunus (2): Ler (oi.) (Kelt.) (god), gen. Lir
Neptunus (2): Ler (oi.) (Kelt.) (god), gen. Lir
Neptunus (2): Ler (oi.) (Kelt.) (god), gen. Lir
Neptunus (2): Ler (oi.) (Kelt.) (god), gen. Lir
Neptunus (2): Llŷr (kymr.) (Kelt.) (god)
[Llyr]
Neptunus (2): Llŷr: ‘Llediaith’, ~ (Kelt.) (god)
[Llŷr Llediaith,
Llyr Llediaith]
Neptunus (2): Manandán mac Alloid (Kelt.) (druïde-god)
[Manandan, Manannán, Manannan, Alloit, Allot, Allod,
Alltoid, Elloth]
Neptunus (2): Manandán mac Alloid: ‘Gaer’ = ‘Gaiar’ (Kelt.)
(druïde-god)
Neptunus (2): Manandán mac Alloid: ‘Orbsiu’ = ‘Oirbsen’ (Kelt.)
(druïde-god)
Neptunus (2): Manandán mac Lir (Kelt.) (god)
Neptunus (2): Manawyddan fab Llŷr (Kelt.) (god)
[Manawyddan fab Llyr]
Neriomagos = lat. Aquae (5) Nerii = mod. Néris-les-Bains (Frankr.)
(topogr., tZOv Montluçon (tNWv Clermont-Ferrand), dép. Allier,
Auvergne-Rhône-Alpes)
[Aquae Nerii]
Net (1) = Neit (1) (Kelt.) (god)
[Nét, Néit, Neith, Neid]
Net (1) = Neit (1) (Kelt.) (god)
[Nét, Néit, Neith, Neid]
Netta Segomonas = Neta Segamonas (Kelt.) (naam in Ogaminscripties, ca 500 AD)
Netta Segomonas: = Niad Ségamain (Kelt.) (naam, 9e eeuw)
[Nia Ségamain, Niadh Séghamain, Niad Segamain, Nia Segamain]
Niall (1) Noígíallach mac Echach (Kelt.) (prins)
[Niall Noígíallach mac Echach, Niall Noigiallach mac Echach]
Nikaia (Νικαια) (350 v.Chr.) = lat. Nicaea (2) (1e eeuw v.Chr.) =
Nicia (325) = Niza (13e eeuw) = Nissa (14e eeuw) = Niça (1436) =
mod. Nice (Frankr.) (topogr., tNOv Cannes, dép. Alpes-Maritimes,
Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Nikaia: Cemenelum = mod. Cimiez (Frankr.) (wijk) (topogr., tNOv
Cannes, dép. Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur),
Cemenelus (god)
Níth, An = eng. Dee (1) (Ierl.) (rivier, van Teevurcher = Taobh
Urchair (tNv Kells = Ceanannas), Co. Meath = An Mhí, naar
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Nodens
Nodons
Nudens
Nuadu
Nuadu Argetlám
Nudd
Noricum
Normandiër
Nousseviller-Saint Nabor
Neuvy-en-Sullias
Soissons

Nuadu Necht
Nuits-Saint-Georges
Nynnyaw
Th.F. O’Rahilly
Obelenses

Obelum of Obela

Ober-Seebach
Óengus
Óengus mac ind Óg
Óengus mac Óc
Ogma
grían-ainech
Ogmios
(dép. Oise)
Oostenrijk
Ops,
Osismische
Oskisch-Umbrisch
Owain

Annagassan = Áth na gCasán (tZv Dundalk = Dún Dealgan), Co.
Louth = Lú, Laighin)
[An Níth, An Nith]
Nodens = Nodons = Nudens (Kelt.) (god)
Nodens = Nodons = Nudens (Kelt.) (god)
Nodens = Nodons = Nudens (Kelt.) (god)
Nodens: Nuadu (1) = Nuada mac Echtaig (Kelt.) (god)
[Nuadu mac Echtaig, Nuadu mac Echtach, Nuada mac Echtach]
Nodens: Nuadu (1): ‘Argetlám’, ~ (Kelt.) (god)
[Nuadu Argetlám, Nuadu Argetlam, Nuadu Airgetlámh,
Nuada Airgetlam, Nuada Argetlam, Nuada Argadlámh]
Nodens: Nudd (kymr.) (Kelt.) (god)
Noricum (L/R) (provincie, ongeveer overeenkomend met MIddenOostenrijk)
Normandië = frans Normandie (Frankr.) (regio en hist. streek,
omvattend de dép. Manche, Calvados, Orne, Eure en SeineMaritime), Normandisch, Normandiër
Nousseviller-Saint Nabor (Frankr.) (topogr., tNWv Sarreguemines,
dép. Moselle, Grand Est)
Noviacus (855) = Novus Vicus (900) = mod. Neuvy-en-Sullias
(Frankr.) (topogr., tZOv Orléans, dép. Loiret, Centre-Val de Loire)
Noviodunum (1) = Augusta (6) Suessionum = Civitas (07)
Suessionum = mod. Soissons (Frankr.) (topogr., tNWv Reims, dép.
Aisne, Hauts-de-France)
[Augusta Suessionum,
Civitas Suessionum]
Nuadu (4) Necht mac Sétna (Kelt.) (koning)
[Nuadu Necht mac Sétna, Nuadu Necht mac Setna]
Nuits-Saint-Georges (Frankr.) (topogr., tZv Dijon, dép. Côte-d’Or,
Bourgogne-Franche-Comté)
Nynnyaw ab Beli (Kelt.) (sagenfig.)
O’Rahilly, Thomas Francis = irs. Tomás Ó Rathile (auteur)
Obelum of Obela (Frankr.) (topogr., onbekende hist. plaats, vlgs
Alfred Holder, Alt-celtischer Sprachschatz, 1904, Crossillac tussen
Lavilledieu en Villeneuve-de-Berg, dép. Ardeche, Auvergne-RhôneAlpes), Obelensis (Obelenses, godinnen)
Obelum of Obela (Frankr.) (topogr., onbekende hist. plaats, vlgs
Alfred Holder, Alt-celtischer Sprachschatz, 1904, Crossillac tussen
Lavilledieu en Villeneuve-de-Berg, dép. Ardeche, Auvergne-RhôneAlpes), Obelensis (Obelenses, godinnen)
Oberseebach = mod. Seebach (Frankr.) (topogr., tNOv Haguenau,
Bas-Rhin, Grand Est)
Óengus (1) = Oíngus (oi.) = mi. Áengus = ni. Aonghus (Kelt.) (god)
[Oengus, Aengus, Aonghas]
Óengus (1): ‘Mac (10) ind Óc’, ~; nl. ‘Aengus, zoon van (twee)
jonge (goden)’ (Kelt.) (god) [Mac ind Óc, Mac ind Oc, Mac ind Óg,
Mac ind Og]
Óengus (1): ‘Mac (17) Óc’, ~; nl. ‘Aengus, de jonge zoon’ (Kelt.)
(god)
[Mac Oc, Mac Óg]
Ogma mac Elathain (Kelt.) (god)
[Ogma mac Eladan,
Oghma mac Ethnae, Oghma mac Ethlend]
Ogma: ‘Gríanainech’ (Kelt.) (god)
[Grianainech]
Ogma: Ogmios = lat. Ogmius = gr. Ογμιος (gall.) (Kelt.) (god)
Oise (1) (Frankr.) (dép., Hauts-de-France)
Oostenrijk = Österreich (Eur.-Oost.) (land), Oostenrijks,
Oostenrijker
Ops = Opis (L/R) (godin)
Osismii = gr. (Strabo) Οσισμιοι = (Pyth.) Ωστιμιοι (Kelt.) (volk)
Oskisch-Umbrisch (It.) (taalgroep)
Owain (Kelt.) (alg. Esus-persoonsnaam)
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St. Patrick
Pazyryk
Pedersen
Penarddun
Soteira zowel Athena, Artemis en Kore
R. Pettazzoni
Phlegon
Phrygische
Pictones
Natrovissus (= J.F.R. Piette)
Pittioni
Poeninus (de Grote St. Bernhardpas)

Pokorny
Pollux
Vintius
Polybios
Pomponius Mela
Ludgate Hill
Pforzheim
Poseidonios
Proserpina
Euxenus
Protis
Provence
Ynys Prydain
Pryderi
Pseudo-Plutarchus
Geographia (door Ptolemaeus)
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Orientales
Pytheas
Reinach
Rhiannon

Patricius (lat.) = oi. Pátraic = ni. Pádraig = kymr. Padrig = corn.
Petroc = eng. Patrick (Britt.) (bisschop, heilige)
Pazyryk, Dolina (Rusl.) (dal, bij Balyktuyul’ tNWv Mongolië, Altaj)
[Dolina Pazyryk]
Pedersen, Holger (auteur)
Penarddun (Kelt.) (sagenfig.-godin, vrouw van Llŷr)
Persephone: ‘Kore’ (Κορη): ‘Soteira’ (3), - (Σωτειρα (3)) (Gr.)
(godin)
Pettazzoni, Raffaele (auteur)
Phlegon (Kelt.) (arts, naam in Latijnse inscriptie)
Phrygië = lat.-gr. Phrygia (Φρυγια) (Azië) (vrm. koninkrijk, WAnatolië), Phrygisch, Phrygiër
[Frygië]
Pictones (Kelt.) (volk)
Piette, Jean Raymond François; = Arxel Even = Natrovissus =
Natrouissus = Gereint = Artomagalos = Idriss (2) Gawret = Idris (2)
Gawr (auteur)
[Idriss Gawret, Idris Gawr]
Pittioni, Richard (auteur)
Poeninus (1) mons = Penninus mons = Poeninum iugum = frans Col
du Grand-Saint-Bernard = d. Großer Sankt Bernhard Pass = it. Colle
del Gran San Bernardo = nl. Grote Sint-Bernhardpas (Zwits.-It.L/R) (berg(pas), tussen Martigny (Zwits.) en Aosta (It.)), Poeninus
(god)
[Mons Jovis, Mont-Joux, Grote St. Bernhardpas]
Pokorny, Julius (auteur)
Pollux (2) (L/R benaming van een Kelt. god)
Pollux (2): ‘Vintius’ (2) ~ (Kelt.) (god)
[Vintius Pollux]
Polybius = gr. Polybios (Πολυβιος) (Gr.) (auteur)
Pomponius Mela (L/R) (auteur)
Porta-Lud (lat.) = britt. Parthlud = oe. Ludesgata = eng. Ludgate
Hill (Eng.) (heuvel, loc. St Paul’s Cathedral, City of London,
Groot-Londen)
Portus (1) (1e -3e eeuw) = mod. Pforzheim (Du.) (topogr., tNWv
Stuttgart, Stadtkreis, Baden-Württemberg)
Posidonius van Apamea = Posidonius van Rhodos = Posidonius
Apameus = Posidonius Rhodius (Ποσειδωνιος ό Απαμευς / ό Ροδιος)
(Gr.) (auteur)
Proserpina (2) (L/R benaming van een Kelt. godin)
Protis (Justinus) = Euxenus (Athenaeus) = gr. Euxenos (Πρωτις =
Ευξενος) (Gr.) (kolonist)
Protis (Justinus) = Euxenus (Athenaeus) = gr. Euxenos (Πρωτις =
Ευξενος) (Gr.) (kolonist)
Provence, La = oprov. Provensa = oorspr. Provincia Nostra
(Frankr.) (hist. streek, tussen de r. Rhône en Italië, en tZv Gap,
Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Prydain (2) ap Aedd Mawr (Kelt.) (sagenfig., zoon van Aedd de
Grote)
[Prydain ap Aedd Mawr, Brydain ap Aedd Mawr,
Prydein ap Aedd Mawr]
Pryderi fab Pwyll (Kelt.) (koning-god)
Pseudo-Plutarchus (Gr.) (aanduiding voor auteurs die valselijk de
naam van Plutarchus gebruiken als schrijver van een bep. werk)
Ptolemaeus (4), Claudius (2) = gr. Ptolemaios (4), Klaudios (2)
(Πτολεμαιος (4), Κλαυδιος (2)) (Gr.) (geleerde)
[Claudius Ptolemaeus, Klaudios Ptolemaios, Κλαυδιος Πτολεμαιος]
Puy-de-Dôme (Frankr.) (dép., Auvergne-Rhône-Alpes)
Pyrénées-Orientales (Frankr.) (dép., Occitanie)
Pytheas van Massalia (Πυθεας ό Μασσαλιωτης) (Gr.)
(ontdekkingsreiziger)
Reinach, Salomon (auteur)
Rhiannon = *Rīgantona (Kelt.) (godin)
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Rhône [+ spatie]
Rhône.
RhôneRhŷs
Rijn

Boven-Rijn
Neder-Rijn
Robert de Boron
in Rochester
Roi Méhaignié
Rome
Rosmerta
Le Royans
Ruadán
Roderic O’Connor
Rudiobos
Ruteni
Saarland
Severn

Saint-Pons-de-Thomières
Saint-Rémy-de Provence
Salona
Mac Samthainn
Sankt Gallen

Saône-etSarrebourg
Scardona
Schotland
Oost-Schotland

Rhodanus = Rhône(gebied) (Eur.) (rivier, van de Rhônegletsjer
tNOv Obergoms, Wallis (Zwits.), via het Meer van Genève naar de
MZ bij Port-Saint-Louis-du-Rhône tZOv Arles (Frankr.))
Rhodanus = Rhône(gebied) (Eur.) (rivier, van de Rhônegletsjer
tNOv Obergoms, Wallis (Zwits.), via het Meer van Genève naar de
MZ bij Port-Saint-Louis-du-Rhône tZOv Arles (Frankr.))
Rhodanus = Rhône(gebied) (Eur.) (rivier, van de Rhônegletsjer
tNOv Obergoms, Wallis (Zwits.), via het Meer van Genève naar de
MZ bij Port-Saint-Louis-du-Rhône tZOv Arles (Frankr.))
Rhŷs, John; = John Rhys = geb. John Rees (auteur)
Rijn(gebied) = kelt. Rhenos = lat. Rhenus = d. Rhein = frans Rhin
(Eur.) (rivier, van het Toma-meer (Tomasee, Lai da Tuma, in
Graubünden) tOv Andermatt, Zwitserland, naar Katwijk,
Nederland)
Rijn(gebied), Boven-; = d. Oberrhein (Zwits.-Du.) (rivier, van Bazel
(Zwits.) tot Bingen, Rijnland-Palts)
Rijn(gebied), Neder-; = d. Niederrhein (Du.) (rivier, van Bonn tot
Emmerik (grens Nederland), Noordrijn-Westfalen)
Robert de Boron (Frankr.) (auteur)
[Robert de Borron]
Rochester (Eng.) (topogr., tNWv Newcastle upon Tyne,
Northumberland, NO-Engeland)
Roi Méhaignié = Roi pêcheur = Roi blessé = Pelleas = Amfortas
(Frankr.) (sagenfig.)
[Pellias, Pellès]
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Rosmerta (Kelt.) (godin)
Royans, Le (Frankr.) (streek, tOv Saint-Nazaire-en-Royans (tNOv
Valence), dép. Isère en Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes)
Ruadán mac Bresi (Kelt.) (god)
[Ruadan mac Bresi]
Ruaidhri Ua Conchobair = eng. Roderic O’Connor (Ierl.) (koning)
Rudiobos (Kelt.) (god)
Ruteni (Kelt.) (volk)
Saarland (Du.) (deelstaat)
Sabrinā* (protokelt.) = okymr. Habren = kymr. Hafren = lat.
Sabrina = oe. Sæfern = mod. Severn (Eng.) (rivier(godin), van
Pumlumon Fawr = eng. Plynlimon (tWv Hlanidloes), Ceredigion,
naar Môr Hafren = eng. Bristol Channel; Midden-Wales, WestMidlands, ZW-Engeland) [Afon Hafren, Saefern, Saberna, Sæbrina]
Saint-Pons-de-Thomières (Frankr.) (topogr., tNWv Béziers, dép.
Hérault, Occitanie)
Saint-Rémy-de Provence (Frankr.) (topogr., tZv Avignon, dép.
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
[Saint Remi,
Saint-Remy]
Salona = mod. Solin (Kroatië) (topogr.)
Samthainn = Mac (14) Samthainn (Kelt.) (broer (god) of hond van
Goibniu)
[Mac Samthainn]
Sankt Gallen (d.) = frans Saint-Gall = it. San Gallo = rrom. Sogn
Gagl (Zwits.) (topogr., tZv het Bodenmeer en tOv Zürich, Sankt
Gallen (d.) = frans Saint-Gall = it. San Gallo = rrom. Sogn Gagl)
[St. Gallen]
Saône-et-Loire (Frankr.) (dép., Bourgogne-Franche-Comté)
Sarrebourg = d. Saarburg (2) (Frankr.) (topogr., tZv Saarbrücken
(Du.), dép.Moselle, Grand Est)
Scardona (lat./it.) = gr. (Strabo) Skardon (Σκαρδων) = mod.
Skradin (Kroatië) (topogr., aan de Dalmatische kust tNv Šibernik,
Šibernik-Knin)
Schotland = sch. gael. Alba (1) = eng. Scotland (Eur.-VK-Schotl.)
(vrm. koninkrijk en constituerend land), Schots, Schot
Schotland, Oost-
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Zuid-Schotland
Caledonië
Scythen
Scythische
Séguret
Segobriges
Segomanna
Segovesus
Seine-et-Marne
Seine-Oise-Marne-gebied
Sena [+ spatie]
Senach
Senacus
Seine [passim]

Sequana

Sequani
Sextus Propertius
Sicilië
Silezië

Silvanus
Cocidius: Mars of Silvanus
Cocidius, ook verbonden met Silvanus
Siorna Saoghlach
Ðironae
Sirona
Siegfried
Sjoestedt
Sligo
Gaius Julius Solinus
Solutré
Sommerécourt
Saône

Schotland, ZuidSchotland: ‘Caledonië’
Scythen = Skythen = gr. Skythai (Σκυθαι) = lat. Scythae (Ir.) (groep
volkeren), Scythisch = Skythisch, Scyth = Skyth
Scythen = Skythen = gr. Skythai (Σκυθαι) = lat. Scythae (Ir.) (groep
volkeren), Scythisch = Skythisch, Scyth = Skyth
Secureto (1076) = mod. Séguret (Frankr.) (topogr., tNOv Orange,
dép. Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Segobriges = mog. Segusiavi (Kelt.) (volk)
Segomanna (Kelt.) (godin)
Segovesus (Kelt.) (sagenfig.)
Seine-et-Marne (Frankr.) (dép., Île-de-France)
Seine-Oise-Marne-gebied (Frankr.) (streek in NW-Frankrijk
waarnaar de gelijknamige prehist. cultuur (SOM) is genoemd)
Sena (2) (Pomp.) = (IPAA) Sina = mod. Île de Sein = bret. Enez-Sun
(Frankr.) (eiland, tZWv Brest en tgo Pointe du Raz, dép. Finistère,
Bretagne)
[Seidhun, Sayn, Sizunt, Sizun, Sain, Siun, Saints]
Senach (Kelt.) (god)
Senacus (Kelt.) (alg. persoonsnaam)
Sequana (lat.) = gr. (Strabo) Σηκουανος = Σηκουανας = lat. (Fred.)
Sigona = Segona = mod. Seine (Frankr.-Kelt.) (rivier(godin), van
Source-Seine (tNWv Dijon), dép. Côte-d’Or, naar Le Havre, dép.
Seine-Maritime; Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Île-deFrance, Normandie)
[Sekouanos, Sekouanas]
Sequana (lat.) = gr. (Strabo) Σηκουανος = Σηκουανας = lat. (Fred.)
Sigona = Segona = mod. Seine (Frankr.-Kelt.) (rivier(godin), van
Source-Seine (tNWv Dijon), dép. Côte-d’Or, naar Le Havre, dép.
Seine-Maritime; Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Île-deFrance, Normandie)
[Sekouanos, Sekouanas]
Sequani (Kelt.) (volk)
Sextus Propertius (L/R) (auteur)
Sicilië = lat.-it. Sicilia = gr. Sikelia (Σικελια) (It.) (eiland en regio),
Sicilisch = lat. Siciliensis = Sicelis = Siculus; Siciliër = lat. Siculus
Silezië = d. Schlesien (Du.) (vrm. provincie en een hist. streek, nu
deel van de deelstaat Saksen en deel van de woiwodschappen
Neder-Silezië = Dolnośląskie, Opole = Opolskie en Silezië = Śląskie
(Polen))
Silvanus (2) (L/R benaming van een Kelt. god)
Silvanus (2): ‘Cocidius’ (2), ~ (Kelt.) (god)
[Silvanus Cocidius]
Silvanus (2): ‘Cocidius’ (2), ~ (Kelt.) (god)
[Silvanus Cocidius]
Sirna: ‘Saeglach’ = ‘Saoghlach’, ~; nl. Sirna Langgeleefd (Kelt.)
(koning)
[Sírna Sóegalach, Sírna Sóeglach, Sirna Saeglach,
Siorna Saoghlach]
Sirona = gall. Ðirona = *Tsīrona (Kelt.) (godin)
Sirona = gall. Ðirona = *Tsīrona (Kelt.) (godin)
Sīvrit = Sīfrit = Sigevrit (mhd.) = mnl. Zegevrijt = vnhd. Seyfrid =
Seufrid = nhd. Siegfried (Germ.) (sagenfig.) [Sivrit, Sifrit, Sewfrid,
Sigfrid]
Sjoestedt-Jonval, Marie-Louise (auteur)
Sligeach = eng. Sligo (Ierl.) (topogr. en county, Connacht)
Solinus, Gaius Julius (L/R) (auteur)
Solutré-Pouilly (Frankr.) (topogr., tWv Mâcon, dép. Saône-etLoire, Bourgogne-Franche-Comté)
Sommerécourt (Frankr.) (topogr., tNOv Chaumont en tZWv Nancy,
dép. Haute-Marne, Grand Est)
Souconna = (Caes.) Arar = (Plut.) Αραρ = (C.Dio) Αραρις = (Strabo)
Αραρος = (Plut.) Βριγουλος = mod. Saône (Frankr.-Kelt.)
(rivier(godin), van Vioménil (tZWv Épinal), dép. Vosges, naar de r.
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Souconna

Spanje
Sreng mac Sengainn
Stanna
H. Steuding
Stiermarken
Strabo
Successus
Sucellos
Sucellus
Sul’
Suls
Sul,
Sul is
Sul werd
Sul betekent
Sulzbach
Tacitus
Vlakte van Tailtiu (Mag

Tailtiu
Taliessin
Theems

Ταναρος, een Ligurische rivier
Tarn
Tarvos Trigaranus
Tholey
Taunus
Tech Duinn

Telo - Stanna
Tertullianus

Rhône bij Lyon; Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, AuvergneRhône-Alpes) [Sauconna, Saogonna, Sagonna, Saone, Soone, Sone,
Araris, Araros, Brigulus]
Souconna = (Caes.) Arar = (Plut.) Αραρ = (C.Dio) Αραρις = (Strabo)
Αραρος = (Plut.) Βριγουλος = mod. Saône (Frankr.-Kelt.)
(rivier(godin), van Vioménil (tZWv Épinal), dép. Vosges, naar de r.
Rhône bij Lyon; Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, AuvergneRhône-Alpes) [Sauconna, Saogonna, Sagonna, Saone, Soone, Sone,
Araris, Araros, Brigulus]
Spanje = España (Eur.-Sp.) (land), Spaans, Spanjaard
Sreng mac Sengainn (Kelt.) (sagenfig.-god)
Stanna = mog. Sianna (Kelt.) (godin)
Steuding, Carl Hermann (auteur)
Stiermarken = d. Steiermark = slov. Štajerska (Eur.) (streek, in
Oostenrijk en Slovenië)
[Stajerska]
Strabo = gr. Strabon (Στραβων) (Gr.) (auteur)
Successus (Kelt.) (naam van een slaaf)
Sucellos = Sucellus (Kelt.) (god)
Sucellos = Sucellus (Kelt.) (god)
Sulis = Sul (Kelt.) (godin)
Sulis = Sul (Kelt.) (godin)
Sulis = Sul (Kelt.) (godin)
Sulis = Sul (Kelt.) (godin)
Sulis = Sul (Kelt.) (godin)
Sulis = Sul (Kelt.) (godin)
Sulzbach (Du.) (topogr., tNOv Malsch (stad) (tZv Karlsruhe), gem.
Malsch, kr. Karlsruhe, Baden-Württemberg)
Tacitus, Publius (3) Cornelius (L/R) (auteur)
[Publius Cornelius Tacitus]
Tailtin = Mag (21) Tailten = eng. Teltown (Ierl.) (vlakte, tussen
Kells = Ceanannas en Donaghpatrick = Domhnach Phádraig, Co.
Meath = An Mhí, Laighin) [Mag Tailtiu, Mag Tailten, Mag Taillten,
Telltown]
Tailtiu ingen Mag Móir (Kelt.) (godin)
[Tailltiu ingen Magmóir,
Tailtiu ingen Mag Moir, Tailtiu ingen Magmóir, Tailtiu ingen
Magmoir]
Taliessin = Taliesin (Wales) (dichter)
Tamesas (britt.) = lat. (Caes.) Tamesis = lat. (Nenn.) Tamisia =
nkymr. Tafwys = oe. Temes = oe./me. Temese = mod. Thames =
nl. Theems (Eng.) (rivier, van Kemble, Gloucestershire (tNWv
Swindon) naar Southend-on Sea, Essex (tOv Londen); ZWEngeland, ZO-Engeland, Groot-Londen, O-Engeland)
[Isis, London River]
Tanarus (2) (lat.) = it. Tanaro = gall. Tanaros (2) (Ταναρος) (It.)
(rivier, regio’s Liguria en Piëmont)
Tarn (Frankr.) (dép., Occitanie)
Tarvos Trigaranus (Kelt.) (stier)
[Tarvos Trigaranos,
Taruos Trigaranos]
Taulegio (634) = mod. Tholey (Du.) (topogr., tNv Saarbrücken, kr.
St. Wendel, Saarland)
Taunus (Du.) (gebergte, tussen de r. Lahn, Main en Wetter-Nidda
of tussen Koblenz en Frankfurt a. Main, Rijnland-Palts, Hessen)
Tech Duinn = Tigh Doinn (Ierl.) (eiland der doden, trad. loc. An
Tarbh = eng. The Bull = Bull Rock = Bull Island tWv Dursey = Baoi
Bhéarra = Oileán Bui = Oileán Baoi, Co. Cork = Corcaigh, An
Mhumhain)
Telo (Kelt.) (god)
Tertullianus = Quintus (3) Septimus Florens (L/R) (kerkvader)
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Teruel
Teshub

Tethra
Teutates
Toutatis
Toutati / Medurini
þiudareiks

Thraciërs

Timaios
Timagenes
Tinne mac Conrach Cais
Tír Chonaill
Tīwaz
Týr
Toulouse (Tolosa)
Tory Island
Trever
Trevires
Tricasses
Trinovantes
Trundholm
Tsjechische
Tuirenn
Tulach-na-coibche
La Tour-du-Pin
Tutela
Twrch Trwyth
Tyrannius Rufinus van Aquileia
Ubii
Ucuetis

[Quintus Septimus Florens Tertullianus]
Teruel (Sp.) (prov., Aragón)
Teššub = Tešub = Teššup = Tešup = Teššop = Tešop = cun. dIM-up =
cun. dU-up = ugar. tṯb = (later) urart. Teišeba = Theispas (H/H)
(god)
[Teshub, Teshup, Tessop, Tessob, Teshob, Theisheba, Thešeba]
Tethra (Kelt.) (1. koning der Fomoren, 2. geestenkoning, 3. zee)
Teutates = Toutatis (Kelt.) (god)
[Totatis, Tutatis]
Teutates = Toutatis (Kelt.) (god)
[Totatis, Tutatis]
Teutates: ‘Medros’, ~ (Kelt.) (god)
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
Bern = on. (sage) þiðrekr af Bern = lat. (sage) Theodericus
Veronensis (Germ.) (koning)
[Thiudareiks, Theodoric, Theodorik, Flavius Theodericus,
Theodric, Thjodrekr, Thiodrekr, Thidrekr, Thidhrekr]
Thracië = gr. Θρᾳκη = Θρῃκη = lat. Thracia = Threcia = Thraca
(Eur.- Thrac.) (hist. streek en vrm. koninkrijk, tZv de r. Donau en
tOv Macedonië), Thracisch, Thraciër
Timaeus van Tauromenium = lat. Timaeus Tauromenius = gr.
Timaios Tauromenios (Τιμαιος Ταυρομενιος = Τιμαιος ό
Ταυρομενιτης) (Gr.) (auteur)
Timagenes (Τιμαγενης) (Gr.) (auteur)
Tinne mac Conrach Cais = Tinni mac Conri (Kelt.) (koning)
Tír Conaill = Tír Chonaill = eng. Tyrconnell = Tirconnell (Ierl.)
(vrm. koninkrijk, ≈ Co. Donegal = Dún na nGall, Ulaidh)
[Tir Conaill, Tir Chonaill]
Tīwaz* (Germ.) (god) (alg.)
[Tiwaz]
Tīwaz*: Týr (Germ.) (god)
[Tyr]
Tolosa = gr. (Strabo) Τωλοσσα = mod. Toulouse (Frankr.) (topogr.,
tWv Montpellier, dép. Haute-Garonne, Occitanie)
Toraigh = eng. Tory Island (Ierl.) (eiland, tNWv Downings =
Downies = Na Dúnaibh, Co. Donegal = Dún na nGall, Ulaidh)
Treveri = Trevires (Kelt.) (volk), Treverus (Treverae, godinnen)
Treveri = Trevires (Kelt.) (volk), Treverus (Treverae, godinnen)
Tricasses (Kelt.) (volk)
Trinovantes (Kelt.) (volk)
[Trinobantes, Trinobates]
Trundholm mose (De.) (vrm. moeras, tWv Nørre Asmindrup (tNOv
Kalundborg), Odsherred Kommune, N-Seeland)
Tsjechië = Česko = Česká republika (Eur.-Tsj.) (land), Tsjechisch,
Tsjechiër
Tuirenn = Tuireann = Tuirell Bicreo = mog. Delbáeth mac Ogma
(Kelt.) (god)
[Tuirell, Tuirill, Turell, Turenn, Biccreo, Bicren(n),
Piccreo, Delbaeth mac Ogma]
Tulach (2) na coibche (Ierl.) (heuvel, tNv Teltown House bij
Teltown = Tailtin, Co. Meath = An Mhí, Laighin)
[Tulach na coibche, Tulach na coibhchin]
Turris de Pinu (7e eeuw) = La Tour-du-Pin (Frankr.) (topogr., tZOv
Lyon en tWv Aoste, dép. Isère, Auvergne-Rhône-Alpes)
Tutela (3) (L/R titel van verschillende Kelt. godinnen)
Twrch Trwyth (Kelt.) (zwijn) [Twrc Trwydd, Troynt, Troit, Terit]
Tyrannius Rufinus = Rufinus van Aquileia = lat. Rufinus Aquileiensis
= Rufinus van Concordia = lat. Rufinus Concordiensis (L/R) (monnik
en auteur)
Ubii (Kelt.-Germ.) (volk)
Ucuetis (Kelt.) (god)
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Uilenn mac Cachir (Uillend mac Caicher)

Dee (< Divā*
Dee (< Divā*

Uisnech

Ulaid
Ulster
Umall
Orgon
Usener
Uthr Ben
Vthyr Pen
Uter Pendragon
Osma
Val Camonica
Vauvert
Varennes-sur-Allier
Vorocium
Vouroux

Varuṇa
Vasio
Vaison-la-Romaine
Västmanland
Vaucluse
Vebromaros
Vediantiae
Vediantii
Fabricius Veiento
Vendryes
Venus [hoofdletter]
Venutius
Verneuil-sur-Avre

Uillend Fáebarderg of Abratrúaid / mac Eachach Gairb of mac
Caichir (Kelt.) (god; verschillende vadernamen)
[Uillend Faebarderg, Uillind Abratrúaid, Uilleann mac Caichir,
Uillend mac Cathair]
Uisge Dhè (1) (gael.) = eng. Dee (2) (Schotl.) (rivier, van
Cairngorm Mountains naar Aberdeen, Aberdeenshire = Siorrachd
Obar Dheathain)
Uisge Dhè (2) = Dè = eng. Dee (5) (Schotl.) (rivier, van Loch Dee in
Galloway Forest Park via Loch Ken naar Kirkcudbright = Cille
Chuithbeirt, c.a. Dumfries and Galloway = Dùn Phris agus GallGhaidhealaibh)
[Uisge Dhe]
Uisnech (1) (oi.) = ni. Uisneach (1) = Cnoc (5) Uisnigh = eng.
Ushnagh Hill = Hill of Uisneach (Ierl.) (berg, tNOv Killane = Cill
Anna (tNOv Athlone = Baile Átha Luain), Co. Westmeath = An
Iarmhí, Laighin)
[Usnech, Usna]
Ulaid = ni. Ulaidh = eng. Ulster (Ierl.-V.K.) (volk en provincie)
Ulaid = ni. Ulaidh = eng. Ulster (Ierl.-V.K.) (volk en provincie)
Umall zie Cumal (Kelt.) (sagenfig.)
Urgonum (1183) = mod. Orgon (Frankr.) (topogr., aan de r.
Durance tZOv Avignon, dép. Bouches-du-Rhône, Provence-AlpesCôte d’Azur)
Usener, Hermann Carl (auteur)
Uthr Ben (Kelt.) (musicus)
[Uther Ben, Vthyr Pen]
Uthr Ben (Kelt.) (musicus)
[Uther Ben, Vthyr Pen]
Uthr Ben: Uthyr Pendragon (Kelt.) (koning, vader van Arthur)
[Uther Pendragon, Utherpendragon, Uter Pendragon,
Uterpandragon, Utere]
Uxama Argaela = mod. Burgo de Osma-Ciudad de Osma = El Burgo
de Osma (Sp.) (topogr./archeol. site (tZWv stadsdeel Osma en tWv
r. Ucero), tNv Madrid en tZWv Soria, Castilië en León)
Val Camonica (It.) (dal, van de Tonale-bergpas tot het Lago
d’Iseo, Lombardije)
[Valcamonica]
Vallis viridis (1308) = mod. Vauvert (Frankr.) (topogr., tNOv
Montpellier, dép. Gard, Occitanie)
Varenas (1373) = mod. Varennes-sur-Allier (Frankr.) (topogr., tNv
Vichy en tZv Moulins, dép. Allier, Auvergne-Rhône-Alpes)
Varenas: Vorocium = mod. Vouroux (Frankr.) (wijk) (topogr., tNv
Vichy en tZv Moulins, dép. Allier, Auvergne-Rhône-Alpes), Vorocius
(god)
Varenas: Vorocium = mod. Vouroux (Frankr.) (wijk) (topogr., tNv
Vichy en tZv Moulins, dép. Allier, Auvergne-Rhône-Alpes), Vorocius
(god)
Varuṇa (Ind.) (god)
[Varuna]
Vasio (1) (Kelt.) (god)
Vasio (2) Vocontiorum (Pomp.) = pago Vasionense (815) = mod.
Vaison-la-Romaine (Frankr.) (topogr., tNOv Orange, dép.
Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
[Vasio Vocontiorum]
Västmanland (Zw.) (landskap)
[Vastmanland]
Vaucluse (Frankr.) (dép., Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Vebromaros (Kelt.) (votiefschenker)
Vediantii (Lig.) (volk), Vediantius (Vediantiae, godinnen)
Vediantii (Lig.) (volk), Vediantius (Vediantiae, godinnen)
Veiento, Aulus Didius Gallus Fabricius (L/R) (ambtenaar)
Vendryes, Joseph (auteur)
Venus (2) (L/R benaming van een Kelt. godin)
Venutius (Kelt.) (koning)
Verneuil-sur-Avre (Frankr.) (topogr., tWv Dreux (tWv Parijs), gem.
Verneuil-sur-Avre et d’Iton, dép. Eure, Normandië)
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St Albans
Verolam
Vesta
Victoria
Aoste
Vienne
Villards-d’Héria
Villars-le-Grand
Binchester

Viridomarus (= Britomartus)
Großbuch
Visucia
Vlaanderen
Vocontii
Vocontiorum
Vogezen

Tectosages
Guortigern
Vosges
De Vries
Vries),
Volcanus
Goibniu
Gobban Saer
Gofannon
Wace
Kymrisch
Wales
Walisische
Noord-Wales
Weisgerber
Weisweiler

Verolam = mod. St Albans (Eng.) (topogr.)
Verolam = mod. St Albans (Eng.) (topogr.)
Vesta (L/R) (godin)
Victoria (2) (L/R benaming van een Kelt. godin)
Vicus (2) Augusti (1e eeuw) = Augustum (3e eeuw) = Augusta (5) (4e
eeuw) = mod. Aoste (Frankr.) (topogr., tZOv Lyon en tWv
Chambéry, dép. Isère, Auvergne-Rhône-Alpes)
[Vicus Augusti]
Vienna = mod. Vienne (Frankr.) (topogr., tZv Lyon, dép. Isère,
Auvergne-Rhône-Alpes)
Villards-d’Héria (Frankr.) (topogr., tNWv Genève en tNOv
Oyonnax, dép. Jura, Bourgogne-Franche-Comté)
Villars-le-Grand = vrm. d. Großwiller (Zwits.) (topogr., bij het
Meer van Neuchâtel tWv Bern, gem. Vully-les-Lacs, Vaud
(frans/it.) = d. Waadt = rrom. Vad)
Vinovium = Vinovia = gr. (Ptol./IPAA, 2.3) Ουινοουϊον = Bynceastre
(1050) = mod. Binchester Roman Fort (Eng.) (archeol. site, aan de
r. Wear tNv Bishop Auckland (tNWv Middlesbrough), Durham, NOEngeland)
[Binovium]
Viridomarus = Britomartus (Βριτομαρτος = Βριτοματος) (Kelt.)
(koning)
[Virdomarus, Virdumarus, Vertomarus, Βρηοματος,
Βερδομαρος, Βριοματος, Βριτομαρις, Βριτομαριος]
Virunum = mod. Großbuch (Oostenrijk) (topogr.)
Visucia (Kelt.) (godin)
Vlaanderen = frans Flandre(s) (Be.) (deelstaat)
Vocontii (Ουοκοντιοι) (Kelt.) (volk)
Vocontii (Ουοκοντιοι) (Kelt.) (volk)
Vogezen = lat. Silva Vosegus (1) = Vosagus (1) (5e eeuw) = Vosagum
(13e eeuw) = frans Vosges (1) = mhd. Wasichin = Wassigin = d.
Vogesen (Frankr.) (gebergte, tNv Belfort en tWv Colmar en
Mulhouse, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté) [Vogia, Vosgia,
Vouge, Wasgen, Wasgau, Wasichen]
Volcae Tectosages (Ουολκοι Τεκτοσαγες) (deel van de Volcaeconfederatie) = (na emigratie naar Galatië) Tectosages =
Tectosagi (Kelt.) (volk)
Vortigern = okymr. Guorthigirn (Nennius) = oe. Wyrtgeorm = lat.
Vortigernus = Vertigernus = Uurtigernus (Kelt.) (koning)
[Vortiger, Vortigan, Voertigern,Vortigen, Uuertigernus]
Vosges (2) (Frankr.) (dép., Grand Est)
Vries, Jan Pieter Marie Laurens de (auteur)
Vries, Jan Pieter Marie Laurens de (auteur)
Vulcanus (3) (L/R naam voor een Kelt. god)
Vulcanus (3): Goibniu (Kelt.) (god)
Vulcanus (3): Goibniu: Gobban Saer = Gobán Saor (Kelt.)
(sagenfig.)
[Gobban Saer, Goban Saor]
Vulcanus (3): Goibniu: Gofannon fab Dōn (Kelt.) (sagenfig.-god)
[Gofannon fab Don]
Wace, (Robert); = Maistre Wace (Norm.) (auteur)
[Gace, Vace,
Vacce, Vaicce, Guase, Wistace]
Wales = kymr. Cymru = nl. Wallis = Kymrië = lat. Cambria (Eur.VK) (constituerend land), Kymrisch (Welsh, Walisisch), Kymriër
Wales = kymr. Cymru = nl. Wallis = Kymrië = lat. Cambria (Eur.VK) (constituerend land), Kymrisch (Welsh, Walisisch), Kymriër
Wales = kymr. Cymru = nl. Wallis = Kymrië = lat. Cambria (Eur.VK) (constituerend land), Kymrisch (Welsh, Walisisch), Kymriër
Wales, NoordWeisgerber, Johann Leo (auteur)
Weisweiler (2), Josef (auteur)
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Wessex

Wodan
Odin
farmaguð
Fjölnir wordt geïdentificeerd met Odin
Wœrth
Yama
dép. Yonne
Zeus
Zeus heet όρκιος (‘van de eed’)
Zweden
Zwitserland

Westseaxena rīce = lat. Regnum Occidentalium Saxonum = nl.
Westsaksen = kingdom of Wessex (Eng.) (vrm. Angelsaksisch
koninkrijk, in ZW-Engeland), Westsaksen (Germ.) (volk)
[Westseaxna rice]
Wodan (Germ.) (god) (alg.)
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Wodan: Odin: ‘Farmaguð’ (kenning) (Germ.) (god)
[Farmagud]
Wodan: Odin: ‘Fjölnir’ (2) (Germ.) (god)
[Fjǫlnir, Fjolnir]
Wœrth (Frankr.) (topogr., tNv Haguenau, dép. Bas-Rhin, Grand
Est)
[Woerth]
Yama (1) = Yamarāja (Ind.) (1. eerste mens, 2. god, broer van
Yamī)
[Yamaraja]
Yonne (2) (Frankr.) (dép., Bourgogne-Franche-Comté)
Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god)
Zeus (1): ‘Horkios’ (Όρκιος), ~ (Gr.) (god)
[Zeus Horkios,
Ζευς Όρκιος, Zeus Horcius]
Zweden = Sverige (Zw.-Eur.), Zweeds, Zweed
Zwitserland = d. Die Schweiz = frans La Suisse = it. Svizzera =
rrom. Svizra = lat. Helvetia (Eur.-Zwits.) (land), Zwitsers, Zwitser
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2. Index van categorieën en termen
gat in de grond
gat zelfs
Nantosuelta
grotten
Grot van Les Trois Frères
akkervoor
ογμιος ‘akkervoor
berg
heuvel
Mercurius-berg (Baden-Baden)
bergen die de naam van Mercurius
Donon
Marcour
Mercoeur
Mercurey
Mercurius-bergen
Montmartre
Mont-Mercure
Puy de Dôme
zuil van de zon
Solis columna
Witte Heuvel (‘Gwynfryn’) bij Londen
Y Foel Famau
Arduinna
brons
bronzen
‘helder brons’, findruine
glazen
goud
ijzer
loden
mineralen
zilver
Ucuetis
begonnen
eerste mens
afsluiting van het landbouwjaar
afkomstig
bronnen
herkomst
ontstaan
ontstonden
oorspronkelijke
stammen waarschijnlijk uit
Dioscuren-cultus, die een IE oorsprong
grote goden, die bovendien van IE
Kelten, zijn ontstaan
ontstaan van de Keltische cultuur
ontstonden de Kelten
wortels van deze godenmoeder
Matronae-cultus stamt deels uit
oorsprong van de Urnenvelden-cultuur

Aardformatie: aardgroeve (put, kuil, holte in de aarde) (alg.)
Aardformatie: aardgroeve (put, kuil, holte in de aarde) (alg.)
Aardformatie: dal: term: nantosuelta (‘zij van het zonverwarmde
dal’) (godin) (Kelt.)
Aardformatie: grot (hol)
Aardformatie: grot: ‘Les Trois Frères’ (Grotte des Trois Frères) bij
Montesquieu-Avantès (Frankr.)
Aardformatie: ploegvoor
Aardformatie: ploegvoor: term: ογμιος (Gr.)
Aardhoogte: berg (heuvel)
Aardhoogte: berg (heuvel)
Aardhoogte: berg, Mercurius (3)- (Du.)
Aardhoogte: berg, Mercurius (3)- (Frankr.)
Aardhoogte: berg, Mercurius (3)- (Frankr.)
Aardhoogte: berg, Mercurius (3)- (Frankr.)
Aardhoogte: berg, Mercurius (3)- (Frankr.)
Aardhoogte: berg, Mercurius (3)- (Frankr.)
Aardhoogte: berg, Mercurius (3)- (Frankr.)
Aardhoogte: berg, Mercurius (3)- (Frankr.)
Aardhoogte: berg, Mercurius (3)- (Frankr.)
Aardhoogte: berg, Mercurius (3)- (Frankr.)
Aardhoogte: berg, wereld-: zonnezuil
Aardhoogte: berg, wereld-: zonnezuil: ‘Solis columna’ (Kelt.-L/R)
Aardhoogte: berg: term: bryn gwyn = fryn-, gwyn (kymr.) (‘witte
heuvel’) (grafheuvel) (Kelt.)
Aardhoogte: berg: term: Foel = Moel Famau, Y (‘de heuvel der
moeders’) (Wales)
Aardhoogte: term: arduo-: Arduinna (godin) (Kelt.)
Aardmaterie: brons (bronzen)
Aardmaterie: brons (bronzen)
Aardmaterie: brons: term: findruine (Kelt.)
Aardmaterie: glas (glazen)
Aardmaterie: goud
Aardmaterie: ijzer(en)
Aardmaterie: lood
Aardmaterie: materie: mineraal
Aardmaterie: zilver(en)
Adem: term: uc-uetis (‘grote adem’) (god) (Kelt.)
Begin
Begin: eerste/oudste mens
Begin: einde van het landbouwjaar
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong
Begin: oorsprong van de Dioscuren-cultus (IE)
Begin: oorsprong van de grote Keltische goden
Begin: oorsprong van de Kelten (Kelt.)
Begin: oorsprong van de Keltische cultuur (Kelt.)
Begin: oorsprong van de Keltische cultuur (Kelt.)
Begin: oorsprong van de Keltische godenmoeder (Kelt.)
Begin: oorsprong van de Matronae-cultus (Germ.-Kelt.)
Begin: oorsprong van de Urnenvelden-cultuur (Eur.)
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weer de ‘Zonenbecherkultur’
idee van de kringloop van de zon door de
spaken zijn (oorspronkelijk) het symbool
handwerkslieden
handwerksman
Gobban Saer
kopersmid
schoenmaker
smeden
smid
goban
Gofannon
Goibniu
cerd
hoogwaardigheidsbekleder
auteurs
schrijvers
baker
barden
beroepen
beschermer
beschermer der jeugd
Iovantucarus
lijfwacht
Anextiomarus (‘grote beschermer’)
dichter
bard
dichteres
Bainfile
Mog Roith
Divanno
vrouw die de graal draagt
draagt een hoorn des overvloeds
paard die op zijn rug een zuil draagt
functie
fungeerde
rol [voorafgegaan door een spatie]
werkingsgebied
arts [voorafgegaan door een spatie]
krijgsgevangenen
brenger van heil
schenker van heil en rijkdom
weldoener
Virotutis (‘weldoener der mensen’)
Bergusia
wensvervuller
zegebrenger

Begin: oorsprong van de Zonenbecherkultur (Eur.)
Begin: oorsprong van het wiel als zonnesymbool
Begin: oorsprong van het wiel als zonnesymbool
Beroep en functie: ambachtsman
Beroep en functie: ambachtsman
Beroep en functie: ambachtsman: bouwmeester: term: saer =
saor: Gobban Saer = Gobán Saor (Kelt.) (sagenfig.)
Beroep en functie: ambachtsman: kopersmid (bronswerker)
Beroep en functie: ambachtsman: schoenmaker
Beroep en functie: ambachtsman: smid
Beroep en functie: ambachtsman: smid
Beroep en functie: ambachtsman: smid: term: goban (Kelt.)
Beroep en functie: ambachtsman: smid: term: goban: Gofannon
(sagenfig.-god) (Kelt.)
Beroep en functie: ambachtsman: smid: term: goban: Goibniu
(god) (Kelt.)
Beroep en functie: ambachtsman: term: cerd (Kelt.)
Beroep en functie: ambtenaar
Beroep en functie: auteur
Beroep en functie: auteur
Beroep en functie: baker
Beroep en functie: bard
Beroep en functie: beroep (professioneel)
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: bewaker van de jeugd
Beroep en functie: bewaker van de jeugd: term: iovantucarus
(god) (L/R-Kelt.)
Beroep en functie: bewaker: lijfwacht
Beroep en functie: bewaker: term: anextiomarus (‘grote
beschermer’) (god) (Kelt.)
Beroep en functie: dichter
Beroep en functie: dichter: term: bard (Kelt.)
Beroep en functie: dichteres
Beroep en functie: dichteres: term: bainfile (godin) (Kelt.)
Beroep en functie: dienaar: slaaf: term: mog roith (‘slaaf van het
wiel’) (god) (Kelt.)
Beroep en functie: doder: term: divanno (‘grote doder’) (< *divano, Delamarre) (god) (Kelt.)
Beroep en functie: drager van de graal
Beroep en functie: drager van de hoorn des overvloeds
Beroep en functie: drager van een schijf (zon of maan)
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: functie
Beroep en functie: genezer, menselijke
Beroep en functie: gevangene (opgeslotene)
Beroep en functie: gever: heilbrenger
Beroep en functie: gever: heilbrenger
Beroep en functie: gever: heilbrenger
Beroep en functie: gever: heilbrenger: term: virotutis (‘weldoener
der mensen’) (god) (Kelt.)
Beroep en functie: gever: term: ber-gusia (‘brengster van kracht’)
(godin) (Kelt.)
Beroep en functie: gever: wensvervuller
Beroep en functie: gever: zegebrenger (brenger van de
overwinning)
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Segomanna
Segomo betekent waarschijnlijk
kooplieden
koopman
cendaige
Nundinatori
houthakkers
bode [+ spatie]
Cobledulitavus
Nechtain
jager
Venatrix
kolonisten
boer
muzikanten
fluitist
harpist
opvoeder
heilige Brigit
heilige Maedoc
heiligen
Christelijke patronen
optrad voor de schoenmakers
offeraars
dedicanten
vereerders
zieneres
Jupiter te paard
ruiter
Atepomarus (‘grote ruiter’)
Icovellauna
schipper
zeelieden
nau[tarum]
nautae Parisiaci
notonier (= nautonier’schipper’)
krijger
krijgerselite
oorlogsfunctie
soldaten
strijder
Voetsoldaten
boogschutters
Telo - Stanna
Bellona
Budenicus
Neit
Netta-Segomonas

Beroep en functie: gever: zegebrenger: term: segomanna (fem.)
(godin) (Kelt.)
Beroep en functie: gever: zegebrenger: term: segomo (god) (Kelt.)
Beroep en functie: handelaar (koopman)
Beroep en functie: handelaar (koopman)
Beroep en functie: handelaar: term: cendaige (Kelt.)
Beroep en functie: handelaar: term: nundinator (god) (L/R)
Beroep en functie: houthakker
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: term:
cobledulitavus (‘begeleider van rijkdom’) (god) (Kelt.)
Beroep en functie: irrigator: term: nechtan (god) (Kelt.)
Beroep en functie: jager (jaagster)
Beroep en functie: jager: term: venatrix (fem.) (godin) (L/R-Kelt.)
Beroep en functie: kolonist (landverhuizer)
Beroep en functie: landbouwer
Beroep en functie: musicus
Beroep en functie: musicus: fluitist
Beroep en functie: musicus: harpist
Beroep en functie: opvoeder
Beroep en functie: rel. persoon: heilige
Beroep en functie: rel. persoon: heilige
Beroep en functie: rel. persoon: heilige
Beroep en functie: rel. persoon: heilige, beschermBeroep en functie: rel. persoon: heilige, bescherm-: van de
schoenmakers
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder
Beroep en functie: rel. persoon: vereerder
Beroep en functie: rel. persoon: ziener
Beroep en functie: ruiter (rijder)
Beroep en functie: ruiter (rijder)
Beroep en functie: ruiter: term: atepomarus (‘grote ruiter’) (god)
(Kelt.)
Beroep en functie: schenkster: term: icovellauna
(‘bronwaterschenkster’) (godin) (Kelt.)
Beroep en functie: schepeling
Beroep en functie: schepeling
Beroep en functie: schepeling: term: nauta (L/R)
Beroep en functie: schepeling: term: nautae Parisiaci (‘schippers
van de civitas der Parisii’) (L/R)
Beroep en functie: schepeling: term: notonier (mfrans) =
nautonier (Frankr.)
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder
Beroep en functie: strijder: boogschutter
Beroep en functie: strijder: slingeraar: term: telo (god) (Kelt.)
Beroep en functie: strijder: term: bellona (godin) (L/R-Kelt.)
Beroep en functie: strijder: term: budenicos (e.var.) (god en volk)
(Kelt.)
Beroep en functie: strijder: term: neit (god) (Kelt.)
Beroep en functie: strijder: term: Netta Segomonas (‘krijger van
Segamon’) (naam) (Kelt.)
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invallers
veroveraars
Leermeester
meesters
tovenaars
dodenbezweerder
Bricta
Augustae
visser
got. nuta ‘visser’
Viator
Saône (< Souconna)
bezit van de levenwekkende ketel
Brān bezat een ketel
horen vaak toe aan
bezit een ketel die altijd gevuld is
bezit twee koeien die altijd melk geven
inzicht en verstand beschikt
wapendragende
runderroof
Táin bó Cúailnge (‘De runderroof van
bood een van de
verleent
kosten
bruidsprijs
uitgehuwelijkt
gave der dichtkunst
In graven worden venusbeeldjes naast
schenkt de god Nuadu een nieuwe
heerschappij verleent
zegenschenkende
levenbrengend
levengevende
melk geven
naamgeving
verleent de goden onsterfelijkheid
Nemausus
voorziet hen van magisch voedsel
schaal met wijn aan
hand door Sreng mac Sengainn wordt
verlies van de hand
verloor zijn hand
één oog verloren
verliest hij een oog
verliest Midir zijn oog
oog heeft verloren
gave der dichtkunst ontvangt
heerschappij over Ierland kan blijkbaar
(≈ Brānwen) te bemachtigen
verwerft door zijn sluwheid de zwijnen
Hij verwerft Étaín
verwerft m.b.v. Óengus de dochter van

Beroep en functie: strijder: veroveraar
Beroep en functie: strijder: veroveraar
Beroep en functie: studie: meester (leraar)
Beroep en functie: studie: meester (leraar)
Beroep en functie: tovenaar
Beroep en functie: tovenaar: dodenbezweerder
Beroep en functie: tovenares: term: bricta (godin) (Kelt.)
Beroep en functie: verlosser: term: Augustae (pl.) (godinnen)
(Kelt.-L/R)
Beroep en functie: visser
Beroep en functie: visser: term: nuta (Germ.)
Beroep en functie: wegbereider: term: viator (god) (L/R)
Beroep en functie: zoogster: term: souconna (?) (rivier Saône,
godin) (Kelt.)
Bezit en roof: bezit van de ketel
Bezit en roof: bezit van de ketel
Bezit en roof: bezit van de ketel
Bezit en roof: bezit van de ketel die altijd gevuld is
Bezit en roof: bezit van de koeien die altijd melk geven
Bezit en roof: bezit van kennis
Bezit en roof: bezit van wapens (wapendragend)
Bezit en roof: diefstal van de runderen
Bezit en roof: diefstal: term: Táin bó Cúailnge (‘de runderroof van
Cúailnge’) (lit.) (Kelt.)
Bezit en roof: gave
Bezit en roof: gave
Bezit en roof: gave: betaling
Bezit en roof: gave: betaling: bruidsprijs (bruidsschat)
Bezit en roof: gave: bruid (bruidegom; uithuwelijken, ten huwelijk
schenken)
Bezit en roof: gave: dichtkunst
Bezit en roof: gave: grafgift
Bezit en roof: gave: hand, nieuwe
Bezit en roof: gave: heerschappij
Bezit en roof: gave: heil (geluk, zegen)
Bezit en roof: gave: leven(skracht)
Bezit en roof: gave: leven(skracht)
Bezit en roof: gave: melk
Bezit en roof: gave: naam
Bezit en roof: gave: onsterfelijkheid
Bezit en roof: gave: term: nema*: nemausus (god) (Kelt.)
Bezit en roof: gave: voedsel, magisch
Bezit en roof: gave: wijn
Bezit en roof: verlies van een hand
Bezit en roof: verlies van een hand
Bezit en roof: verlies van een hand
Bezit en roof: verlies van een oog (gezicht)
Bezit en roof: verlies van een oog (gezicht)
Bezit en roof: verlies van een oog (gezicht)
Bezit en roof: verlies van een oog (gezicht)
Bezit en roof: verwerving van de dichtergave
Bezit en roof: verwerving van de heerschappij
Bezit en roof: verwerving van de medeketel
Bezit en roof: verwerving van de zwijnen
Bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin)
Bezit en roof: verwerving van een gemaal (gemalin)
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Tochmarc Étaíne
Tochmarc Luaine acus Aided Athirni
verwerving van rijkdom
mereo
handel [+ spatie]
handel.
handel:
handels
sparen
*smer ‘sparen’
land moet afstaan
verovert
de muzikanten op zijn rug
meevoeren
naar Wales gevoerd
neemt hen mee
ontvoert
sleept hen voort
vervoeren
weggehaald
bloed
bloedzuil
lón laith
bloedverlies
boom
kruin
takken
hazeltak
Cuill
Eburnicae
Yvours-sur-le-Rhône
bouwwerken
tempel een muur
bouwen
bouwwerken tot stand hebben gebracht
gebouwd
herbouwd
vesting
toverslot
Bar Hill
Bremenium
High Rochester
Caer Gwydion
Annoeth
Caer Sidi

Bezit en roof: verwerving van een gemaal: term: Tochmarc Étaíne
(‘het vrijen om Étaín’) (lit.) (Kelt.)
Bezit en roof: verwerving van een gemaal: term: Tochmarc Luaine
acus Aided Athirni (‘het vrijen om Luaine en de dood van
Athirne’) (lit.) (Kelt.)
Bezit en roof: verwerving van rijkdom
Bezit en roof: verwerving van rijkdom: term: merēre (vb.) (L/R)
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: verwerving: kopen, verkopen (handel)
Bezit en roof: verwerving: verzamelen (sparen)
Bezit en roof: verwerving: verzamelen: term: smer* (De Vries)
(Kelt.)
Bezit en roof: wegneming (onteigening)
Bezit en roof: wegneming (onteigening)
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bezit en roof: wegvoering
Bloed
Bloed: bloedstraal (bloedzuil)
Bloed: bloedstraal: term: lón laith (Kelt.)
Bloed: bloedverlies
Boom
Boom: boomkruin
Boom: boomtak
Boom: boomtak: hazeltak
Boom: hazelnoot: term: coll: cuill (gen.), mac (‘zoon van de
hazelaar’) (god) (Kelt.)
Boom: ijf: term: eburos*: Eburnicae (‘godinnen van de ijf’)
(godinnen) (Kelt.-L/R)
Boom: ijf: term: eburos*: Eburnicum* (‘plaats van de ijf’) (loc.)
(Kelt.-L/R)
Bouwwerk
Bouwwerk: afscheiding: muur, tempelBouwwerk: bouw
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: bouw, herBouwwerk: burcht (burg, vesting, fort)
Bouwwerk: burcht, toverBouwwerk: burcht: ‘Bar Hill Fort’ (tNOv Glasgow, East
Dunbartonshire, Schotl.)
Bouwwerk: burcht: ‘Bremenium’ = mod. ‘High Rochester’ (in
Rochester, tNWv Newcastle upon Tyne, Northumberland, NOEngeland, Eng.)
Bouwwerk: burcht: ‘Bremenium’ = mod. ‘High Rochester’ (in
Rochester, tNWv Newcastle upon Tyne, Northumberland, NOEngeland, Eng.)
Bouwwerk: burcht: ‘Caer Gwydion’ (Melkweg) (Kelt.)
Bouwwerk: burcht: ‘Caer Oeth Anoeth’ (Kelt.)
Bouwwerk: burcht: ‘Caer Sidi’ (Kelt.)
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Camulodunum
Harddlech
ringwallen
ráth
Ande-matunnum
Caer
*durodurum
versterkte hoogte
Tara [+ spatie]
Tara)
Teamhair
dūnon*
dunum
duiventil
dorp
fries
kerker
haven
Portus
herberg
villae
klein, rond huis of duiventil
staf in de hand, met daarop een huisje
Tech Duinn
British Museum
aedicula
Nymphaeum
stad
vesting(stad)
hoofdstad
Llŷrcestre
stal.
stal)
stallen
thermen
zuil
Zuil uit Parijs
Zuil van de nautae Parisiaci
Zuil, gevonden onder de Notre Dame in
Parijse zuil
Parijse zuil
Zuil uit Parijs
Zuil van de nautae Parisiaci
Zuil, gevonden onder de Notre Dame in
Jupiter-Gigant-zuil
zuil van Mavilly-Mandelot

Bouwwerk: burcht: ‘Camulodunum’ = kelt. ‘Camulodunon’ (in
Colchester, tNOv Londen, Essex, Oost-Engeland, Eng .)
Bouwwerk: burcht: ‘Castell Harddlech’ te Harddlech (eng.
Harlech, aan de Baai van Tremadog tWv Snowdonia, Gwynedd,
Wales)
[Castell Harlech]
Bouwwerk: burcht: ringwal
Bouwwerk: burcht: ringwal: term: ráth (Kelt.)
Bouwwerk: burcht: term: andematunnum (‘vesting van de
goddelijke beer’) (stad) (Kelt.)
Bouwwerk: burcht: term: caer (Kelt.)
Bouwwerk: burcht: term: duro-* = gelat. -durum (Kelt.)
Bouwwerk: burcht: term: duro-* = gelat. -durum (Kelt.)
Bouwwerk: burchtheuvel (versterkte hoogte)
Bouwwerk: burchtheuvel: ‘Teamhair’ = ‘Tara’ (4) (Ierl.)
Bouwwerk: burchtheuvel: ‘Teamhair’ = ‘Tara’ (4) (Ierl.)
Bouwwerk: burchtheuvel: ‘Teamhair’ = ‘Tara’ (4) (Ierl.)
Bouwwerk: burchtheuvel: term: dūnon*, dún, dunum (Kelt.)
Bouwwerk: burchtheuvel: term: dūnon*, dún, dunum (Kelt.)
Bouwwerk: dierenverblijf: duiventil van Nantosuelta (Kelt.)
Bouwwerk: dorp
Bouwwerk: fries
Bouwwerk: gevangenis (kerker)
Bouwwerk: haven(plaats)
Bouwwerk: haven: term: portus (L/R)
Bouwwerk: herberg
Bouwwerk: huis, land- (villa)
Bouwwerk: huis: modelhuisje van Nantosuelta (Kelt.)
Bouwwerk: huis: modelhuisje van Nantosuelta (Kelt.)
Bouwwerk: huis: term: tech Duinn (‘huis van Donn’) (eiland der
doden) (Ierl.)
Bouwwerk: museum: ‘British Museum’ (Londen) (Eng.)
Bouwwerk: nis (voor een beeld): term: aedicula (L/R)
Bouwwerk: nymphaeum
Bouwwerk: stad
Bouwwerk: stad (versterkte stad, vestingstad)
Bouwwerk: stad, hoofdBouwwerk: stad: term: cestre, Llŷr-* (‘stad van Llŷr’) (Leicester)
(Kelt.)
Bouwwerk: stal
Bouwwerk: stal
Bouwwerk: stal
Bouwwerk: vertrek: badruimte (baden, thermen)
Bouwwerk: zuil (paal)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige (cultuspaal)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: ‘Nautae Parisiaci’, zuil van de
(Kelt.)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: ‘Nautae Parisiaci’, zuil van de
(Kelt.)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: ‘Nautae Parisiaci’, zuil van de
(Kelt.)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: ‘Nautae Parisiaci’, zuil van de
(Kelt.)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: Jupiter-Gigant-zuil (Kelt.- Germ.)
Bouwwerk: zuil: paal, heilige: Mavilly-Mandelot, - van (Kelt.)
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zuil uit Seebruck
colomnam
Solis columna
sokkel onder
en taal van de invallers overnamen
belang
locale betekenis
erfgoed
overblijfselen
resten
religieuze cultuurlaag
weerklinkt in de Britse Arthur-romans
blootgesteld
invloed
ontwikkel
leeft ze verder
voortleeft
van St. Brigit in Kildare voortleefde
traditie
expansie
gearriveerd
kwamen ook voor
migraties
verbreid
verspreid
verstrooiing
aanbidt
cultus
vereerden
vereren
Godin Andraste, vereerd
Apollo wordt vereerd
Apollo, Hercules en Diana vereerd
Belenus is Apollo en wordt in Aquileia
Belenus werd vooral in de oostelijke
Belenus wordt in Noricum vereerd
cultus van Belenus
in N-Italië en Z-Gallië werd hij vereerd
werd hij ook vereerd
geneeskrachtige bronnen vereerd
Grannus werd vereerd
Hij werd vereerd in een groot gebied
vereerden de Brigantes hem
Apollo, Hercules en Diana vereerd
dodencultus
Epona werd vooral vereerd
Esus wordt aldus vereerd
goden dan hemzelf te offeren
cultus van de Dioscuren
Dioscuren aan de kust vereerd
Gallische Dioscuren-cultus
vereerden de Kelten de Dioscuren
klassieke Dioscuren-cultus
een beperkt aantal godinnen

Bouwwerk: zuil: paal, heilige: Seebruck, zuil uit; met inscriptie
(Kelt.)
Bouwwerk: zuil: term: columna (L/R)
Bouwwerk: zuil: term: columna, Solis (‘zonnezuil’) (L/R)
Bouwwerk: zuil: zuilsokkel
Cultureel aspect: acculturatie
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde)
Cultureel aspect: cultureel erfgoed
Cultureel aspect: cultureel overblijfsel (rest)
Cultureel aspect: cultureel overblijfsel (rest)
Cultureel aspect: cultuurgebied (aspect van de cultuur)
Cultureel aspect: doorklinken (weerklinken, naijlen van oude
culturele of religieuze elementen in een latere tijd)
Cultureel aspect: invloed
Cultureel aspect: invloed
Cultureel aspect: ontwikkeling (evolutie)
Cultureel aspect: ontwikkeling: voortleven (in een andere vorm)
Cultureel aspect: ontwikkeling: voortleven (in een andere vorm)
Cultureel aspect: ontwikkeling: voortleven, cultureel (in een
andere vorm)
Cultureel aspect: traditionalisme (traditie)
Cultureel aspect: verbreiding
Cultureel aspect: verbreiding
Cultureel aspect: verbreiding
Cultureel aspect: verbreiding
Cultureel aspect: verbreiding
Cultureel aspect: verbreiding
Cultureel aspect: verbreiding
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus: Andraste-cultus (Kelt.)
Cultus: Apollo (2)-cultus (Kelt.)
Cultus: Apollo (2)-cultus (Kelt.)
Cultus: Apollo (2)-cultus: Belenus-cultus (Kelt.)
Cultus: Apollo (2)-cultus: Belenus-cultus (Kelt.)
Cultus: Apollo (2)-cultus: Belenus-cultus (Kelt.)
Cultus: Apollo (2)-cultus: Belenus-cultus (Kelt.)
Cultus: Apollo (2)-cultus: Belenus-cultus (Kelt.)
Cultus: Apollo (2)-cultus: Borvo-cultus (Kelt.)
Cultus: Apollo (2)-cultus: Dían Cécht-cultus (Kelt.)
Cultus: Apollo (2)-cultus: Grannus-cultus (Kelt.)
Cultus: Apollo (2)-cultus: Grannus-cultus (Kelt.)
Cultus: Apollo (2)-cultus: Maponos-cultus (Kelt.)
Cultus: Diana (3)-cultus (Kelt.)
Cultus: dodencultus (voorouderverering)
Cultus: Epona-cultus (Kelt.)
Cultus: Esus-cultus: (Kelt.)
Cultus: godencultus
Cultus: godencultus: dioscurencultus (Kelt.)
Cultus: godencultus: dioscurencultus (Kelt.)
Cultus: godencultus: dioscurencultus (Kelt.)
Cultus: godencultus: dioscurencultus (Kelt.)
Cultus: godencultus: dioscurencultus (L/R)
Cultus: godencultus: godinnencultus
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vrouwelijke goden, die reeds in de
functie van de moedergodinnen
cultus van de moedergodin
liggen, vereerd
verering van alle gemeenschappelijke
verering van de vele moedergodinnen
verering van moedergodinnen is
Matres- en Matronae-cultus
en vooral de Matronae hebben vereerd
Matres, Matrae en Matronae, werden
Matronae-cultus
van een grote vruchtbaarheidsgodin
verering van deze godinnen
grote goden, die bovendien van IE
verering van goden die verbonden zijn
Apollo, Hercules en Diana vereerd
keizercultus
van keizer Augustus.
Llŷr (< irs. Ler is onzeker) werd zeker in
werd Llŷr vereerd
moedergodinnen in een gebied
moedergodinnen is plaatsgebonden
Dioscuren aan de kust vereerd
landelijke, openbare cultus
bij bronnen, die dikwijls op de grens
geneeskrachtige bronnen vereerd
een verwijzing naar warme bronnen
verwijst naar warme bronnen
vereerd bij warme heilbronnen
cultus van Lug
Lug werd in het hele Keltische gebied
cultus van de Gallische Mars
cultus van de Gallische Mercurius
diens cultus in Lyon
Gallische Mercurius werd vooral in
teruggang in zijn cultus
Sul werd vereerd
vereerde men Sul
hemellichamen vereerd
maancultus
verering van een maangod of
slechts de zon, de maan
sterrencultus
sterrenverering
geneeskrachtig waren, door de Kelten
vereerd
verering van de wateren
wateren als goddelijke machten vereerde
werden als heilige machten vereerd
Nymphaeum in Le Sablon
Zeer vereerd, getuige de munten van
veel verschillende stammen
allen die hem aanbidden

Cultus: godencultus: godinnencultus: jachtgodinnen
Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin
Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin
Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin
Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin
Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin
Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin
Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin: Matronae- of
Matres-cultus (Germ./Kelt.-L/R)
Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin: Matronae- of
Matres-cultus (Germ./Kelt.-L/R)
Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin: Matronae- of
Matres-cultus (Germ./Kelt.-L/R)
Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin: Matronae- of
Matres-cultus (Germ./Kelt.-L/R)
Cultus: godencultus: godinnencultus: vruchtbaarheidsgodin
Cultus: godencultus: godinnencultus: vruchtbaarheidsgodin
Cultus: godencultus: Keltische grote goden, ~ van de (Kelt.)
Cultus: godencultus: locale goden, ~ van de
Cultus: Herakles: Hercules (3)-cultus (Kelt.)
Cultus: koningscultus: keizercultus (L/R)
Cultus: koningscultus: keizercultus (L/R)
Cultus: Llŷr-cultus (Kelt.)
Cultus: Llŷr-cultus (Kelt.)
Cultus: loc. ~
Cultus: loc. ~
Cultus: loc.: kust
Cultus: loc.: natuur (land i.t.t. stad) (alg.)
Cultus: loc.: water (bron, meer, rivier, zee)
Cultus: loc.: water (bron, meer, rivier, zee)
Cultus: loc.: water (bron, meer, rivier, zee)
Cultus: loc.: water (bron, meer, rivier, zee)
Cultus: loc.: water (bron, meer, rivier, zee)
Cultus: Lug-cultus (Kelt.)
Cultus: Lug-cultus (Kelt.)
Cultus: Mars (3)-cultus (Kelt.)
Cultus: Mercurius (3)-cultus (Kelt.)
Cultus: Mercurius (3)-cultus (Kelt.)
Cultus: Mercurius (3)-cultus (Kelt.)
Cultus: Mercurius (3)-cultus (Kelt.)
Cultus: Minerva (2)-cultus: Sulis-cultus (Kelt.)
Cultus: Minerva (2)-cultus: Sulis-cultus (Kelt.)
Cultus: natuurcultus: hemellichamen, verering van de
Cultus: natuurcultus: maan, verering van de
Cultus: natuurcultus: maan, verering van de
Cultus: natuurcultus: maan, verering van de
Cultus: natuurcultus: sterren (planeten), verering van
Cultus: natuurcultus: sterren (planeten), verering van
Cultus: natuurcultus: wateren, verering van de
Cultus: natuurcultus: wateren, verering van de
Cultus: natuurcultus: wateren, verering van de
Cultus: natuurcultus: wateren, verering van de
Cultus: natuurcultus: wateren, verering van de: brongodin van Le
Sablon: Icovellauna (Kelt.)
Cultus: natuurcultus: wateren, verering van de: brongodin van
Verneuil-sur-Avre (Kelt.)
Cultus: natuurcultus: zonnecultus
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cultus van de zon
slechts de zon, de maan
zoals de zon, die ze
zonnecultus
Nemetona werd vereerd
twee bewijzen van zijn verering
Pollux (de sterfelijke broeder!) vereerd
schedelcultus
van St. Brigit in Kildare
cultus van maagdelijke priesteressen
Sucellos werd in een beperkt gebied
werd hij wijd vereerd
colebatur
offercultus van Teutates
Teutates heet, wordt met menselijk
Teutates is een hoofdgod die vereerd
Teutates Mars wordt op wrede wijze met
Vintius Pollux vereerd werd
ook door schippers
het vuur vereerd
culturele
culturen
cultuur
Grafheuvel-cultuur
Tumulus-cultuur
klassieke
Hallstatt
IE cultuur van de Kelten
Keltendom
Keltische cultuur
La-Tène
Klokbeker-cultuur
agrarische bevolking
agrarische volkeren
matriarchaat
Matriarchale
moederrechtelijk georganiseerd
moederrechtelijke cultuur
gemengde bevolking en cultuur
vermenging van de in 1.4.3 genoemde
Paleolithicum en Neolithicum
Paleolithicum en Neolithicum
patriarchale
voor-Keltische cultuur
voorlopers van de Kelten
Seine-, Marne-, Oise-gebied (SOM)
Touwbeker-cultuur
Urnenvelden-cultuur
Urnenvelden-mensen
Zonenbecherkultur
dieren
Enbarr (Aonbharr)
beer [+ spatie]
beer’
beertje
beren. [voorafgegaan door een spatie]
berengodin

Cultus: natuurcultus: zonnecultus
Cultus: natuurcultus: zonnecultus
Cultus: natuurcultus: zonnecultus
Cultus: natuurcultus: zonnecultus
Cultus: Nemetona-cultus (Kelt.)
Cultus: Neptunus (2)-cultus (Kelt.)
Cultus: Pollux (2)-cultus (Kelt.)
Cultus: schedelcultus
Cultus: St. Brigit-cultus (Chr.)
Cultus: subj.: maagdelijke priesteressen
Cultus: Sucellos-cultus (Kelt.)
Cultus: Tanaros-cultus (Kelt.)
Cultus: term: colere (vb.) (L/R)
Cultus: Teutates-cultus (Kelt.)
Cultus: Teutates-cultus (Kelt.)
Cultus: Teutates-cultus (Kelt.)
Cultus: Teutates-cultus (Kelt.)
Cultus: Vintius Pollux-cultus (Kelt.)
Cultus: Vulcanus (3)-cultus (Kelt.)
Cultus: vuurcultus (haardcultus)
Cultuur
Cultuur
Cultuur
Cultuur: Grafheuvel-cultuur = Tumulus-cultuur (Eur.)
Cultuur: Grafheuvel-cultuur = Tumulus-cultuur (Eur.)
Cultuur: Grieks-Romeinse ~ (klassieke ~)
Cultuur: Illyrische ~: Hallstatt-cultuur (Ill.)
Cultuur: Keltische ~ (Kelt.)
Cultuur: Keltische ~ (Kelt.)
Cultuur: Keltische ~ (Kelt.)
Cultuur: Keltische ~: La-Tène-cultuur (Kelt.)
Cultuur: Klokbeker-cultuur (Eur.)
Cultuur: landbouwcultuur (agrarische ~)
Cultuur: landbouwcultuur (agrarische ~)
Cultuur: matriarchale ~ (moederrechtelijke ~, matriarchaat)
Cultuur: matriarchale ~ (moederrechtelijke ~, matriarchaat)
Cultuur: matriarchale ~ (moederrechtelijke ~, matriarchaat)
Cultuur: matriarchale ~ (moederrechtelijke ~, matriarchaat)
Cultuur: mengcultuur
Cultuur: mengcultuur
Cultuur: Neolithische ~ (Eur.)
Cultuur: Paleolithische ~ (Eur.)
Cultuur: patriarchale ~ (patriarchaat)
Cultuur: pre-Keltische ~
Cultuur: pre-Keltische ~
Cultuur: Seine-, Marne-, Oise-cultuur (SOM) (laat-Neolitisch)
Cultuur: Touwbeker-cultuur = Strijdhamer-cultuur (Eur.)
Cultuur: Urnenvelden-cultuur (Eur.)
Cultuur: Urnenvelden-cultuur (Eur.)
Cultuur: Zonenbecherkultur (Eu.)
Dier
Dier: ‘Schuimkop’ (Enbarr, Aonbharr) (Kelt.)
Dier: beer
Dier: beer
Dier: beer
Dier: beer
Dier: beer
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mathgamain ‘beer’
berin
artā
Andraste
Andarta
Artio
artos
*matu ‘beer’
Math fab Mathonwy
Mattiaca
Matunus
Moritasgus
dolfijn
ezel [voorafgegaan door een spatie]
(fantasie)dieren
bok
bok en
bok en
haas
hert
herut
hond
hond;
driekoppige hond van het Cerberus-type
hellehond
schildpad
schildpad.
schildpad.
vis [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
visser
zalm
wilde dieren
jachtwild
zeedieren
everzwijn
zwijnen
beerzwijn
dodenrijk
Annwnn
eiland Tech Duinn ten zuidwesten van
onderwereld
de dode tegen
der doden,
als doden behoorden
en doden die
en doden tot
de doden en
de doden de
zijn doden
bestaan
diens spoedig einde
dood

Dier: beer: beer: term: matu*: mathgamain (mi.) (Kelt.)
Dier: beer: berin
Dier: beer: berin: term: artā* (protokelt.) (Kelt.)
Dier: beer: berin: term: artā*: Andraste (‘ware berin’) (godin)
(Kelt.)
Dier: beer: berin: term: artā*: arta, And- (‘ware berin’) (godin)
(Kelt.)
Dier: beer: berin: term: artā*: Artio (godin) (Kelt.)
Dier: beer: term: artos* (protokelt.) (Kelt.)
Dier: beer: term: matu* (protokelt.) (Kelt.)
Dier: beer: term: matu*: Math fab Mathonwy (‘beer zoon van een
beertje’) (koning-god) (Kelt.)
Dier: beer: term: matu*: Mattiaca (‘berin van de snelstromende
wateren’) (godin) (Kelt.)
Dier: beer: term: matu*: Matunus (god) (Kelt.)
Dier: das: term: moritasgus (‘grote das’) (god) (Kelt.)
Dier: dolfijn van Neptunus (2) (Kelt.)
Dier: ezel
Dier: fabeldier
Dier: geit: bok (= geitenbok)
Dier: geit: bok van Mercurius (1) (L/R)
Dier: geit: bok van Mercurius (3) (Kelt.)
Dier: haas
Dier: hert
Dier: hert: term: herut (Germ.)
Dier: hond
Dier: hond van Epona (Kelt.)
Dier: hond, driekoppige; van Sucellos (Kelt.)
Dier: hond, waak-: hellehond
Dier: schildpad
Dier: schildpad van Mercurius (1) (L/R)
Dier: schildpad van Mercurius (3) (Kelt.)
Dier: vis
Dier: vis
Dier: vis: zalm
Dier: wild ~
Dier: wild ~ (jachtwild)
Dier: zeedier
Dier: zwijn (varken, ever)
Dier: zwijn (varken, ever)
Dier: zwijn: beer
Dodenrijk
Dodenrijk: ‘Annwn’ (Kelt.)
Dodenrijk: loc.: eiland
Dodenrijk: loc.: onderwereld
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: afgestorvene (dode)
Dood en leven: bestaan
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
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sterft
sterven
stervende
verdronken
Banba
baarde [voorafgegaan door een spatie]
baart
geboorte
geboren
protokelt. *mori-gnā ‘geboren/dochter
Muirgen
groeit
verjonging
geleefd
leefde
aards leven
verjonging
levenden
onsterfelijkheid
overlevenden
sterfelijke
dodelijk
doodde
doodt
gedode
gedood
te doden
verloren gegaan
verloren is gegaan
vernietigend
verwoesting
doodslaan
Het ene eind kan negen mannen doden
treft en hem doodt
gedode strijders
ter dood gebracht
waarmee een zoon zijn oude vader kon
doorsnijding van de hals
boven een ketel de hals door
rituele moord
Aided
Oidheadh
Oidheadh Chloinne Tuireann (‘Tragedie
Beladonnis
Togail Bruidne dá Derga
door ze in houten tonnen te verbranden
verbrand zouden worden
in een vol vat geduwd zodat hij stikt
verdrinking
verdrinkt
verdrinkt in een vat met mede

Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood: ongeluk, - door een: verdrinking (in water of
alg.)
Dood en leven: dood: term: banba (‘dood van de vrouwen’)
(godin) (Kelt.)
Dood en leven: geboorte
Dood en leven: geboorte
Dood en leven: geboorte
Dood en leven: geboorte
Dood en leven: geboorte: term: gnā, mori-* (‘geboren uit de zee’)
(Kelt.)
Dood en leven: geboorte: term: gnā, mori-*: gein, muir- (‘geboren
uit de zee’) (nimf) (Kelt.)
Dood en leven: groei
Dood en leven: groei: verjonging als kracht in de natuur
Dood en leven: leven (alg.)
Dood en leven: leven (alg.)
Dood en leven: leven van de mens
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: levend wezen
Dood en leven: onsterfelijkheid
Dood en leven: overleven (overlevende)
Dood en leven: sterfelijkheid
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging: doodslaan
Dood en leven: vernietiging: doodslaan
Dood en leven: vernietiging: door de slinger
Dood en leven: vernietiging: door strijd
Dood en leven: vernietiging: executie
Dood en leven: vernietiging: grijsaarddoding
Dood en leven: vernietiging: keel doorsnijden
Dood en leven: vernietiging: keel doorsnijden
Dood en leven: vernietiging: moord (doodslag)
Dood en leven: vernietiging: term: aided (Kelt.)
Dood en leven: vernietiging: term: aided (Kelt.)
Dood en leven: vernietiging: term: Aided Chlainne Tuirenn
(‘Tragedie van de zonen van Tuirenn’) (lit.) (Kelt.)
Dood en leven: vernietiging: term: beladonnis (nom. ag.) (god)
(Kelt.)
Dood en leven: vernietiging: term: togail bruidne Dá Derga (‘de
vernietiging van Da Derga’s herberg’) (lit.) (Kelt.)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verbranding (vuur)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking (in water of alg.)
Dood en leven: vernietiging: verdrinking in de mede
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stikt
offerscène
scène
schaakpartij
vermaakt
drie
derde [voorafgegaan door een spatie]
drietal
triade
eden [voorafgegaan door een spatie]
eed [voorafgegaan door een spatie]
gelofte
zweert
bevestiging van een (valse) eed
valse eed
valse) eed
Zeus heet όρκιος (‘van de eed’)
vloek
eed afleggen, waarin de zon, de maan en
één
Narbonensis 1;
aangepast
geassimileerd
overgegaan
είμαρμενη
μερος
μοιρα
eenheid
taaleenheid
eerste [voorafgegaan door een spatie]
Eerste eeuw
geïdentificeerd
gelijkgesteld
gelijkstelden
gelijkstellen
gelijkstelling
Identificatie
stellen hem met verschillende goden
dezelfde
identiek
afzonderlijke
individuen
zelfstandig
combinatie
betrekkingen
contact
vermenging
bier
laith
drank
liefdesdrank
drinken
dronk [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
consumeren
eet alles op

Dood en leven: vernietiging: verstikking
Drama: scène, cultische
Drama: scène, cultische
Drama: spel, schaakDrama: vermaak
Drie
Drie: derde
Drie: triade (drietal)
Drie: triade (drietal)
Eed
Eed
Eed
Eed
Eed: eedbevestiging
Eed: meineed (valse ~)
Eed: meineed (valse ~)
Eed: term: όρκιος (‘van de eed’) (adj.) (god) (Gr.)
Eed: vervloeking (vloek)
Eed: vorm: aanroeping van de goden van zon en maan (en de
sterren)
Eén
Eén
Eén: assimilatie
Eén: assimilatie
Eén: assimilatie
Eén: deel: term: είμαρμενη (Gr.)
Eén: deel: term: μερος (Gr.)
Eén: deel: term: μοιρα (Gr.)
Eén: eenheid
Eén: eenheid, taalEén: eerste
Eén: eerste
Eén: identificatie (gelijkstelling)
Eén: identificatie (gelijkstelling)
Eén: identificatie (gelijkstelling)
Eén: identificatie (gelijkstelling)
Eén: identificatie (gelijkstelling)
Eén: identificatie (gelijkstelling)
Eén: identificatie (gelijkstelling)
Eén: identiteit
Eén: identiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: individualiteit
Eén: samenstelling (combinatie)
Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap)
Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap)
Eén: vereniging
Eten en drinken: bier
Eten en drinken: bier: term: laith (Kelt.)
Eten en drinken: drank
Eten en drinken: drank, liefdesEten en drinken: dronk (drinken, drenken)
Eten en drinken: dronk (drinken, drenken)
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten (voedselopname)

De Keltische religie

eten [voorafgegaan door een spatie]
likt
maal [voorafgegaan door een spatie]
verorberen
mede [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
mede. [voorafgegaan door een spatie]
mede’
mjöðr
ól n’écmacht ‘de drank die krachteloos
Comedovae
oi. mid ‘mede’
madhu
soep
magisch voedsel
voedt
wijn [voorafgegaan door een spatie]
altijd alles moesten consumeren
protokelt. *esu ‘goed’
gr. ευς
afmeten, overwegen
oordeel
IE *med ‘afmeten, overwegen’
Medros
Midir
gestraft
nachten barensweeën moeten meemaken
straf
wraak
verboden
censuur
onrecht
familierelaties
afstamming
stammen van
mythische voorvader
stammen alle Galliërs af van Dis Pater
zou van de Rijngod
Matrilineariteit
moederlijke afstamming
moederrechtelijke afstamming
broeder
broer
dochter
een mooi meisje
drieling
Colla’s
drie Curiatii
Fergussen
Findemna
Fothaids

Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: eten: likken
Eten en drinken: eten: maaltijd
Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden)
Eten en drinken: mede
Eten en drinken: mede
Eten en drinken: mede
Eten en drinken: mede: mede, dichter-: term: mjöðr (Germ.)
Eten en drinken: mede: term: ‘ól n’écmacht’ (‘de drank die
krachteloos maakt’) (De Vries) (Kelt.)
Eten en drinken: mede: term: medu*: Comedovae (‘zij die samen
de mederoes brengen’) (godinnen) (Kelt.)
Eten en drinken: mede: term: mid (Kelt.)
Eten en drinken: mede: term: soma: ‘madhu’ (Ind.)
Eten en drinken: soep
Eten en drinken: voedsel, goden- (godenspijs)
Eten en drinken: voedselvoorziening
Eten en drinken: wijn
Ethiek: gebod van het nuttigen van de hele offermaaltijd
Ethiek: goedheid: term: su* = *wesu = *esu (Vendryes) (adj.)
(Kelt.)
Ethiek: goedheid: term: ευς (adj.) (Gr.)
Ethiek: oordeel
Ethiek: oordeel
Ethiek: oordeel: term: med * (vb.) (IE)
Ethiek: oordeel: term: med *: medros (nom. ag.) (god) (Kelt.)
Ethiek: oordeel: term: med *: midir (nom. ag.) (god) (Kelt.)
Ethiek: straf
Ethiek: straf: novena van het mannenkraambed of couvade
Ethiek: straf: vreemdelingen op de rug vervoeren
Ethiek: straf: wraak
Ethiek: verbod
Ethiek: verbod op openbaarmaking (censuur)
Ethiek: zonde: misdadigheid
Familierelaties
Familierelaties: afstamming
Familierelaties: afstamming
Familierelaties: afstamming, goddelijke
Familierelaties: afstamming, goddelijke
Familierelaties: afstamming, goddelijke
Familierelaties: afstamming: matrilineariteit
Familierelaties: afstamming: matrilineariteit
Familierelaties: afstamming: matrilineariteit
Familierelaties: broeder
Familierelaties: broeder
Familierelaties: dochter
Familierelaties: dochter
Familierelaties: drieling
Familierelaties: drieling: ‘Colla’s’ (zonen van Eochaid Doimlén)
(Kelt.)
Familierelaties: drieling: ‘Curiatii’ (L/R)
Familierelaties: drieling: ‘Fergussen’ (zonen van Maina, dochter
van Con Cétchathach) (Kelt.)
Familierelaties: drieling: ‘Findemna’ (Kelt.) (bijnaam van de drie
zonen van koning Eochaid Feidleach)
Familierelaties: drieling: ‘Fothads’ (de zonen van Fuinche, de
dochter van Nár) (Kelt.)
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Genainns
drie Horatii
trí meic Arach
Findemna
familie
koninklijke geslachten
Juliaanse
sibbe
stamt af van
Genealogie van Beli
Genealogie van Brān
Genealogie van Ériu
Genealogie van Pwyll
Genealogie van Tailtiu
grootvader
kinderen
kleinzonen
moeder
Y Mamau
Matrae
Matres
Marne (< Matrona)
Modron’, d.i. Matrona, een
neven
oermoeder
broer van de moeder
ouders
pleegmoeder
stammoeder
stamvader
vader des volks
stiefvader
tweeling
tweeling, genaamd Emain Macha
tweeling Emain Macha
vader
Alvader
Eochu Ollathir Ruadrofessa
Alföður
voorouders
voorvaderen
zonen
zoon
Mabon
Mac Cécht

Familierelaties: drieling: ‘Genainns’ (zonen van Cathbad) (Kelt.)
Familierelaties: drieling: ‘Horatii’ (L/R)
Familierelaties: drieling: ‘trí meic Arach’ = ‘de drie Mac Arach’
(Kelt.)
Familierelaties: drieling: term: emna, find- (‘innemende drieling’)
(drie koningszonen) (Kelt.)
Familierelaties: familie (geslacht, clan)
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht
Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Julius’ (L/R)
Familierelaties: familie: sibbe
Familierelaties: genealogie (stamboom)
Familierelaties: genealogie van Beli (Kelt.)
Familierelaties: genealogie van Brān (Kelt.)
Familierelaties: genealogie van Ériu (Kelt.)
Familierelaties: genealogie van Pwyll (Kelt.)
Familierelaties: genealogie van Tailtiu (Kelt.)
Familierelaties: grootvader
Familierelaties: kind
Familierelaties: kleinzoon
Familierelaties: moeder
Familierelaties: moeder: term: Mamau, Y (pl.) (feeën/godinnen)
(Kelt.)
Familierelaties: moeder: term: mater (tevens een term voor een
moedergodin) (L/R)
Familierelaties: moeder: term: mater (tevens een term voor een
moedergodin) (L/R)
Familierelaties: moeder: term: māter: matrona (rivier Marne,
godin) (Kelt.)
Familierelaties: moeder: term: matrona (gall.), modron (kymr.)
(‘grote moeder’) (godin) (Kelt.)
Familierelaties: neef
Familierelaties: oermoeder
Familierelaties: oom
Familierelaties: ouders
Familierelaties: pleegmoeder
Familierelaties: stammoeder
Familierelaties: stamvader
Familierelaties: stamvader
Familierelaties: stiefvader
Familierelaties: tweeling
Familierelaties: tweeling: ‘Emain (3) Macha’ (‘tweeling van
Macha’) (Kelt.)
[Emain Macha]
Familierelaties: tweeling: ‘Emain (3) Macha’ (‘tweeling van
Macha’) (Kelt.)
[Emain Macha]
Familierelaties: vader
Familierelaties: vader, alFamilierelaties: vader: term: athair, oll- (> ollathir ‘alvader’)
(god) (Kelt.)
Familierelaties: vader: term: föðr, Al- = faðir, Al- (‘Alvader’)
(god) (Germ.)
Familierelaties: voorouder
Familierelaties: voorouder
Familierelaties: zoon
Familierelaties: zoon
Familierelaties: zoon: term: mabon (sagenfig.-god) (Kelt.)
Familierelaties: zoon: term: Mac Cécht (‘zoon van de
ploegschaar’) (god) (Kelt.)
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Mac Cuill
Mac Gréine
mac ind Óg
mac Óc
Maponos
mapos, maqos
zuster
feesten
Beltene
Beltene-feest
Februa
óimelc of imbolc
feest van de godin Brigit
Lugnasad
feest voor haar in te stellen, de Lugnasad
Opiconsivia
Gallische feest van Lug
feestdag Ops, Opiconsivia
vierden bij vollemaan een feest voor
gevierd bij het wassen van de maan
meifeest
cultusfeest
genereuze aspect
zegenrijke aspect
overtuiging dat de onderwereld een
idee dat krijger en dichter samenhoren
idee dat tot de sibbe zowel levenden als
voorstellingen over de dood
voorstellingen over de vruchtbaarheid
ideeën omtrent het hiernamaals
vruchtbaarheidsvoorstellingen
Bronnen, en ook rivieren, werden
idee van de kringloop van de zon door de
IE voorstelling van de stamvader als
zowel stamvader als god van de doden
voorstelling van een rad
voorstelling van het rad als
kringloop bestond van levenden die na
religieuze voorstellingen
bekend [voorafgegaan door een spatie]
goed op de hoogte
kenden [voorafgegaan door een spatie]
kennis
kent drie
kent Donn
kennen [voorafgegaan door een spatie]
op de hoogte zijn geweest van
weet [voorafgegaan door een spatie]
alles weet

Familierelaties: zoon: term: Mac Cuill (‘zoon van de hazelaar’)
(god) (Kelt.)
Familierelaties: zoon: term: Mac Gréine (‘zoon van de zon’) (god)
(Kelt.)
Familierelaties: zoon: term: mac ind Óg (‘zoon van de jonge
(goden)’) (god) (Kelt.)
Familierelaties: zoon: term: mac ind Óg (‘zoon van de jonge
(goden)’) (god) (Kelt.)
Familierelaties: zoon: term: maponos (god) (Kelt.)
Familierelaties: zoon: term: mapos, maqos (Kelt.)
Familierelaties: zuster
Feest
Feest: 1. naam: Beltene (Kelt.)
Feest: 1. naam: Beltene te Uisnech (Kelt.)
Feest: 1. naam: Februa (L/R)
Feest: 1. naam: Imbolc = Óimelc (Kelt.)
Feest: 1. naam: Imbolc = Óimelc: Brigit-feest (Kelt.)
Feest: 1. naam: Lugnasad (Kelt.)
Feest: 1. naam: Lugnasad (Kelt.)
Feest: 1. naam: Opiconsivia = Opeconsiva = Opalia (L/R)
Feest: 2. pers.: Lug-feest in Gallië (Kelt.)
Feest: 2. pers.: Ops-feest (25 aug. en 19 dec.) (L/R)
Feest: 3. tijd: vollemaansfeest, Keltiberisch (Kelt.)
Feest: 3. tijd: wassendemaansfeest, Keltisch (Kelt.)
Feest: 3. tijd: zomerfeest: meifeest
Feest: 5. type: cultusfeest
Filosofie: aspect, positief (productief, welgezind)
Filosofie: aspect, positief (productief, welgezind)
Filosofie: idee dat de onderwereld een bron van wijsheid en kunst
is
Filosofie: idee dat krijger en dichter samenhoren
Filosofie: idee dat tot de sibbe zowel levenden als doden
behoorden
Filosofie: idee over de dood
Filosofie: idee over de vruchtbaarheid van het land
Filosofie: idee over het hiernamaals
Filosofie: idee over vruchtbaarheid
Filosofie: idee van bronnen en soms rivieren als godinnen
Filosofie: idee van de kringloop van de zon door de bovenwereld
en de onderwereld
Filosofie: idee van de stamvader als heer van het dodenrijk (IE)
Filosofie: idee van de stamvader als heer van het dodenrijk (IE)
Filosofie: idee van de zon als wiel
Filosofie: idee van de zon als wiel
Filosofie: idee van een kringloop van levenden die na hun dood
naar de onderwereld afdaalden en doden die bij elke geboorte in
het kind een nieuw aards leven begonnen
Filosofie: idee van religie (religieuze voorstelling)
Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner)
Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner)
Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner)
Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner)
Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner)
Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner)
Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner)
Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner)
Filosofie: kennis (weten, bekend, kenner)
Filosofie: kennis: alwetendheid
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geheimzinnig
kende men tot nog toe niet
kennen we niet
niet bekend
onbekend
Eochu Ollathir Ruadrofessa
wijsheid
wijze Kelt
vraagstuk van de Lugoves
vraagstuk van de twee soorten vatoffers
vraag blijft in hoeverre bijvoorbeeld
probleem van haar etnologische karakter
aantal moedergodinnen en de positie van
theorie
theorie van M. Ihm m.b.t. Nemetona
geëuhemeriseerd
sfeer van de
equivalent
Analyse
argumenten
aspect
elementen
begrip
betekenis
betekent
Definitie
bevestigen
bewezen
bewijs
bewijzen
identificatie
identificeren
Identificering
uitsluitsel
vast te stellen
vastgesteld
commentaar
commentaren
scholiën
gecompliceerder
feiten
gevolgen
vrucht van
waaruit volgt dat
verzonnen
informatie
interpretatie
verklaarbare
verklaren
verklaring
interpretatio romana
Kritiek

Filosofie: kennis: geheim
Filosofie: kennis: onbekendheid
Filosofie: kennis: onbekendheid
Filosofie: kennis: onbekendheid
Filosofie: kennis: onbekendheid
Filosofie: kennis: term: fiss: ro-fessa (‘die alles weet’) (zon/god))
(Kelt.)
Filosofie: kennis: wijsheid
Filosofie: kennis: wijsheid
Filosofie: probleem van de Lugoves, een Keltisch godenpaar
Filosofie: probleem van de twee soorten vatoffers bij de Kelten
Filosofie: probleem van de vraag of sommige ‘Keltische’ goden
Keltisch danwel pre-Keltisch waren
Filosofie: probleem van het etnologische karakter van de
Urnenvelden-cultuur
Filosofie: probleem van het verband tussen het grote aantal
moedergodinnen en de positie van de vrouw bij de Kelten
Filosofie: theorie = wetenschappelijke theorie
Filosofie: theorie over de godin Nemetona (M. Ihm)
Filosofie: type: euhemerisme (volgens welke goden vergoddelijkte
helden zijn)
Filosofie: wereldbeschouwing
Filosofisch aspect: analogie
Filosofisch aspect: analyse
Filosofisch aspect: argument
Filosofisch aspect: aspect
Filosofisch aspect: aspect
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: bevestiging
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: bewijs
Filosofisch aspect: commentaar
Filosofisch aspect: commentaar
Filosofisch aspect: commentaar: term: σχολιον, (pl.) σχολια (pl.
scholiën) (Gr.)
Filosofisch aspect: complexiteit
Filosofisch aspect: feit
Filosofisch aspect: gevolg
Filosofisch aspect: gevolg
Filosofisch aspect: gevolg
Filosofisch aspect: idee: verzinnen (bedenken)
Filosofisch aspect: informatie (inlichtingen)
Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: interpretatie
Filosofisch aspect: interpretatie: term: interpretatio Romana
Filosofisch aspect: kritiek
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mening
opvattingen
uitspraak
gezien als
zien in de
zien van het
oorzaak
Oorzaken
te danken aan
eenzelfde
komen overeen
komt duidelijk overeen
komt Ogma overeen
komt overeen
lijken op elkaar
lijkt hij op
overeenkomend
overeenkomst
overeenkwamen
vergelijkbare
waarin Goibniu op Hephaistos lijkt
parallellen
tegenhanger
concluderen
Conclusie
stelt wel vast
vast te stellen
vaststellingen
speculaties
etappen
volgorde
tegenstelling
hangen samen met
relatie
samenhang
verband
geassocieerd
verbinden met
verbonden
vergeleken
Vergelijk
is daarmee in strijd
niet identiek
niet in overeenstemming
onderscheiden
stemmen hiermee niet overeen
Verschillen
Connecties
gemeenschappelijke oorsprong
Verwantschap
Muirgen
Liban
demon
Fir Bolg
Fomoren
elf [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]

Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: mening
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: oorzaak
Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis)
Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis)
Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis)
Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis)
Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis)
Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis)
Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis)
Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis)
Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis)
Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis)
Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis)
Filosofisch aspect: overeenkomst (gelijkenis)
Filosofisch aspect: parallel (tegenhanger)
Filosofisch aspect: parallel (tegenhanger)
Filosofisch aspect: redenering: conclusie
Filosofisch aspect: redenering: conclusie
Filosofisch aspect: redenering: conclusie
Filosofisch aspect: redenering: conclusie
Filosofisch aspect: redenering: conclusie
Filosofisch aspect: speculatie
Filosofisch aspect: stadium
Filosofisch aspect: systematiek
Filosofisch aspect: tegenstelling
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verband (relatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: vergelijken
Filosofisch aspect: vergelijken
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verschil (onderscheid)
Filosofisch aspect: verwantschap
Filosofisch aspect: verwantschap
Filosofisch aspect: verwantschap
Geest: ‘Geboren uit de zee’ (Muirgen) (Kelt.)
Geest: ‘Schoonheid der vrouwen’ (Lí Ban) (Kelt.)
Geest: demon (alg.)
Geest: demon: groep: ‘Fir Bolg’ (Kelt.)
Geest: demon: groep: ‘Fomoren’ (Kelt.)
Geest: elf (alf)
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fee [+ spatie]
feeën
geestelijke
hypostase
Nymphae
waternimfen
Muirgen
walkuren
reus [voorafgegaan door een spatie]
watergeest
zielen
doden
dodengeesten
spook
Finnabair
Gwenhwyfar
klanken
gelijkluidendheid
úaithne
kloppen
stemmen
water maakt een geheimzinnig geluid
Cherusci (< germ. herut)
holy mawle
got. nuta ‘visser’
farmaguð
þiudareiks
Visserkoning
geschiedenis
Echtra mac nEchach Muigmedóin
historische feiten
pseudo-historische
begin van de jaartelling
Christelijke jaartelling
Bronstijd
Romeinse periode
Romeinse tijd
historische
Hallstatt-periode
La-Tène-periode
La-Tène-tijd
tijd van de La-Tène-cultuur
na de bekering
pre-IE
vóór-IE
pre-Keltische tijd
vóór-Keltische
inheemse, voor-historische culturen
pre-IE inheems in Gallië

Geest: fee
Geest: fee
Geest: het geestelijke
Geest: hypostase
Geest: nimf: term: nympha (L/R)
Geest: nimf: waternimf
Geest: nimf: waternimf: muirgein (tevens naam van zeemeermin)
(Kelt.)
Geest: noodlotsdemon: walkure (valkyrja) (Germ.)
Geest: reus (reuzin)
Geest: watergeest (zeegeest)
Geest: ziel
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest: spook (kwaadwillige dodengeest)
Geest: ziel: dodengeest: spook: term: seibara*, Uindo-:
Gwenhwyfar (kymr.) = Finnabair (oi.) (‘wit spook’) (myth. en
sagenfig.) (Kelt.)
Geest: ziel: dodengeest: spook: term: seibara*, Uindo-:
Gwenhwyfar (kymr.) = Finnabair (oi.) (‘wit spook’) (myth. en
sagenfig.) (Kelt.)
Geluid: klank
Geluid: klank: gelijkluidendheid
Geluid: klank: gelijkluidendheid: term: úaithne (Kelt.)
Geluid: kloppen (tikken)
Geluid: stem
Geluid: water, ~ van het
Germ. termen: herut
Germ. termen: holy mawle
Germ. termen: nuta
Germ. termen: teiwaz*: týr, farmaGerm. termen: þiudareiks*
Germ. termen: visserkoning
Geschiedenis
Geschiedenis: aspect: beleven: term: Echtra mac nEchach
Muigmedóin (‘het avontuur van de zonen van Eochaid Mugmedón’)
(lit.) (Kelt.)
Geschiedenis: aspect: historiciteit
Geschiedenis: aspect: pseudo-historie
Geschiedenis: begin van de Chr. jaartelling
Geschiedenis: begin van de Chr. jaartelling
Geschiedenis: Bronstijd
Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode: Romeinse periode (Eur.)
Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode: Romeinse periode (Eur.)
Geschiedenis: historische periode
Geschiedenis: IJzertijd: Hallstatt-periode (Eur.)
Geschiedenis: IJzertijd: La Tène-periode (Eur.)
Geschiedenis: IJzertijd: La Tène-periode (Eur.)
Geschiedenis: IJzertijd: La Tène-periode (Eur.)
Geschiedenis: post-Keltisch-heidense periode (‘na-heidens’,
periode na de bekering van de Kelten) (Germ.)
Geschiedenis: pre-IE periode
Geschiedenis: pre-IE periode
Geschiedenis: pre-IE periode: pre-Keltische periode
Geschiedenis: pre-IE periode: pre-Keltische periode
Geschiedenis: pre-IE periode: pre-Keltische periode in Gallië
Geschiedenis: pre-IE periode: pre-Keltische periode in Gallië
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pre-Keltisch
voor-Romeinse tijd
steentijd
Neolithicum
neolitische
Paleolithicum
jeugd
jonge [+ spatie]
jongere
jonge man
een groep jonge
jongeling
vasso
Vassocaletus
kind
pas geboren kinderen
zuigeling
drie dagen oud
meisje
kymr. morwyn ‘meisje’
Nymphae Niskae
man [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
mannen
mannelijk
man, wiens
man, geen
man. [voorafgegaan door een spatie]
‘man
man’
koopman
handwerksman
timmerman
man met bliksemwapen
man met een
grijsaard
oude, bebaarde man
oude, kale man
oude vrouw
vrouw
jonge vrouw
Nymphae
100 [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
13e
(13)
15 [+ spatie]
(15)
150.
150 [+ spatie]
155 zeker
18;
19 december
200 afbeeldingen
200 monumenten

Geschiedenis: pre-IE periode: pre-Keltische periode in Gallië
Geschiedenis: pre-Romeinse periode (Eur.)
Geschiedenis: Steentijd
Geschiedenis: Steentijd: Neolithicum
Geschiedenis: Steentijd: Neolithicum
Geschiedenis: Steentijd: Paleolithicum
Geslacht en rijpheid: jeugd, jong
Geslacht en rijpheid: jeugd, jong
Geslacht en rijpheid: jeugd, jong
Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen
Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen
Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen
Geslacht en rijpheid: jonge man: term: vasso (Kelt.)
Geslacht en rijpheid: jonge man: term: vassocaletus (‘harde
jongeling’) (god) (L/R-Kelt.)
Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling (zeer jong)
Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling (zeer jong)
Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling (zeer jong)
Geslacht en rijpheid: leeftijd
Geslacht en rijpheid: maagd (meisje)
Geslacht en rijpheid: maagd: term: morwyn (kymr.) (Kelt.)
Geslacht en rijpheid: maagd: term: neska: Niskae, Nymphae
(godinnen) (Bask.)
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: oude man (grijsaard)
Geslacht en rijpheid: oude man (grijsaard)
Geslacht en rijpheid: oude man (grijsaard)
Geslacht en rijpheid: oude vrouw
Geslacht en rijpheid: vrouw
Geslacht en rijpheid: vrouw, jonge
Geslacht en rijpheid: vrouw, jonge: term: nympha (godin) (L/R)
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~
Getal: ~
Getal: ~
Getal: ~
Getal: ~
Getal: ~
Getal: ~
Getal: ~
Getal: ~
Getal: ~
Getal: ~

boven de twaalf
boven de twaalf
boven de twaalf
boven de twaalf
boven de twaalf
boven de twaalf
boven de twaalf
boven de twaalf
boven de twaalf
boven de twaalf
boven de twaalf
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29.
340
35;
40 [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
45 [+ spatie]
450
50;
8000
836
86.
aantal
grote aantal
talrijk
beperkt aantal
gewicht
wegens zijn grootte en gewicht op wielen
Lethderg
dikke
groot
monumentaal
wijde [voorafgegaan door een spatie]
Cicollius
Mogounus
klein
lang, blank
mastlange
geweldig grote hoeveelheid
wegens zijn grootte en gewicht op wielen
9e
9 [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
negen
verdeeldheid
verscheidenheid
verschillende
10 [+ spatie]
10;
12 [+ spatie]
vier [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
‘vier
vierhoekige
vierspakige
vierkante
vierde
quattuor ‘vier’
cethir ‘vier’
petor ‘vier’
5e
5 [+ spatie]
vijf [+ spatie]
vijfde
6e
6 [+ spatie]
6; [voorafgegaan door een spatie]
zeven

Getal: ~
Getal: ~
Getal: ~
Getal: ~

boven de
boven de
boven de
boven de

twaalf
twaalf
twaalf
twaalf

Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: ~ boven de twaalf
Getal: aantal
Getal: aantal: groot aantal
Getal: aantal: groot aantal
Getal: aantal: klein aantal
Getal: gewicht
Getal: gewicht: zwaar
Getal: helft: term: lethderg (‘helft, rood-‘) (godin) (Kelt.)
Getal: maat: dikte
Getal: maat: grootheid (grootte)
Getal: maat: grootheid (grootte)
Getal: maat: grootheid (grootte)
Getal: maat: grootheid: term: cicollius (adj.) (god) (Kelt.)
Getal: maat: grootheid: term: mogounus (adj.) (god) (Kelt.)
Getal: maat: kleinheid (kleinte, kort)
Getal: maat: lengte (lang)
Getal: maat: lengte (lang)
Getal: maat: reusachtigheid
Getal: maat: reusachtigheid
Getal: negen
Getal: negen
Getal: negen
Getal: pluralisme
Getal: pluralisme
Getal: pluralisme
Getal: tien
Getal: tien
Getal: twaalf
Getal: vier (vierde)
Getal: vier (vierde)
Getal: vier (vierde)
Getal: vier (vierde)
Getal: vier (vierde)
Getal: vier (vierde)
Getal: vier: quattuor (L/R)
Getal: vier: term: cethir (oi.) (Kelt.)
Getal: vier: term: petor (gall.) (Kelt.)
Getal: vijf (vijfde)
Getal: vijf (vijfde)
Getal: vijf (vijfde)
Getal: vijf (vijfde)
Getal: zes (zesde)
Getal: zes (zesde)
Getal: zes (zesde)
Getal: zeven (zevende)
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god
Accionis
Elcmar
Artaius
Avernorix
Avernus
Matunus
Cobledulitavus
Samildánach
Medros
Midir
Dumius
Mattiaca
Artio
Iovantucarus
Aericura of Herecura
Nechtain
Bormana
Bormanus
Borvo
Icovellauna
Budenicus
Buxenus
Camulos
Canetonnessis
Cemenelus
Cessonius
Cisonius
Cissonius
Clavariatis
Cocidius
Condatis
Dahus
Lonnbeimenech
Bainfile
Dolichenus
Taranus
Donn
Rudianus
Rudiobos
Banba
Medb betekent ‘dronkenschap’
Óengus
Nemausus
Parca
Giarinus
Amarcolitanus (‘god met de wijde blik’)
Alaunus
Manandán
Manawyddan
Hesperius
Deva
Deve,
Devere
Devonisa
Dee (< Divā*
Divā

God
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:
God:

‘Accion, van’ (Accionis) (Kelt.)
‘Afgunstige’ (Elcmar) (Kelt.)
‘Artaius’ (Kelt.)
‘Avernus’ = ‘Avernorix’ (Kelt.)
‘Avernus’ = ‘Avernorix’ (Kelt.)
‘Beer’ (Matunus) (Kelt.)
‘Begeleider van rijkdom’ (Cobledulitavus) (Kelt.)
‘Bekwaam in vele kunsten tesamen’ (Samildánach) (Kelt.)
‘Beoordelaar’ (Medros) (Kelt.)
‘Beoordelaar’ (Midir) (Kelt.)
‘Berggod’ (Dumius) (Kelt.)
‘Berin van de snelstromende wateren’ (Mattiaca) (Kelt.)
‘Berin’ (Artio) (Kelt.)
‘Beschermer der jeugd’ (Iovantucarus) (Kelt.)
‘Beschermster in de strijd’ (Aericura) (Kelt.)
‘Bevochtiger’ (Nechtan) (Kelt.)
‘Borrelende’ (Bormana) (Kelt.)
‘Borrelende’ (Bormanus) (Kelt.)
‘Borrelende’ (Borvo) (Kelt.)
‘Bronwaterschenkster’ (Icovellauna) (Kelt.)
‘Budenica, van’ (Budenicus) (Kelt.)
‘Campus Buxenus, van’ (Buxenus) (Kelt.)
‘Camulos’ (Kelt.)
‘Canetonnum, van’ (Canetonnessis) (Kelt.)
‘Cemenelum, van’ (Cemenelus) (Kelt.)
‘Cissonius’ = ‘Cisonius’ = ‘Cessonius’ (Kelt.)
‘Cissonius’ = ‘Cisonius’ = ‘Cessonius’ (Kelt.)
‘Cissonius’ = ‘Cisonius’ = ‘Cessonius’ (Kelt.)
‘Clavariatis’ (Kelt.)
‘Cocidius’ (Kelt.)
‘Condate, van’ (Condatis) (Kelt.)
‘Dahus’ (Kelt.)
‘De wild slaande’ (Lonnbeimenech) (Kelt.)
‘Dichteres’ (Bainfile) (Kelt.)
‘Dolichener’ (Dolichenus) (L/R-Syr.)
‘Dondergod’ (Taranus e.var.) (Kelt.)
‘Donkere’ (Donn) (Kelt.)
‘Donkerrode’ (Rudianus) (Kelt.)
‘Donkerrode’ (Rudiobos) (Kelt.)
‘Dood der vrouwen’ (Banba) (Kelt.)
‘Dronkenschap’ (Medb) (Kelt.)
‘Enig krachtige’ (Óengus) (Kelt.)
‘Gave’ (Nemausus) (Kelt.)
‘Geboortegodinnen’ (Parcae) (L/R)
‘Giarinus’ (Kelt.)
‘God met de wijde blik’ (Amarcolitanus) (Kelt.)
‘God van de Alauni’ (Alaunus) (Kelt.)
‘God van het eiland Mana’ (Manandán) (Kelt.)
‘God van het eiland Mana’ (Manawyddan) (Kelt.)
‘God van het westen’ (Hesperius) (L/R)
‘Goddelijk water’ (Deba) (Kelt.)
‘Goddelijk water’ (Deve, Devere) (Kelt.)
‘Goddelijk water’ (Deve, Devere) (Kelt.)
‘Goddelijk water’ (Devonisa*) (Kelt.)
‘Goddelijk water’ (Divā*, Dee) (Kelt.)
‘Goddelijk water’ (Divā*, Dee) (Kelt.)
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Div-is-apa
Divona
Divusate
Arduinna
Nantosuelta
Dagda is de ‘goede god’
Equoranda
Ewiranda
Icoranda
Nymphae Griselicae
Ucuetis
Anextiomarus (‘grote beschermer’)
Moritasgus
Divanno
Dinomogetimaros
Modron
Grote Moeder
Nemain
Nemon
Rhiannon (< *Rīgantona ‘grote koningin’)
Atepomarus (‘grote ruiter’)
Cicollius
Mogounus
llediaith
Vassocaletus
Étaín
Pen Annwnn ‘hoofd der onderwereld’
Albiorix, indien ~ kymr. elfydd, dan ‘heer
Lucrorum potens
Zeus heet όρκιος (‘van de eed’)
‘heer van Mag Mór’
(‘heerschappij’)
meesteres der wilde dieren
Sucaelo
Sucellos
Venatrix
Nymphae
Óengus mac Óc
Damona
Caturix
Toutiorix (‘hoogste stamgod’
Morrígu
Mercurio Nundinatori
[C]athuboduae
Badb
Ogmios is de goddelijke tegenhanger
Lelhunnus
Lleu Llaw Gyffes
Nymphae Niskae
Armogius
Mogetius
Magniocus
paardgodin Epona (gall. epo < *eku̯o)
Andossus
Toliandossus
Lámfada

God: ‘Goddelijk water’ (Divisapa*) (Kelt.)
God: ‘Goddelijk water’ (Divona) (Kelt.)
God: ‘Goddelijk water’ (Divusate*) (Kelt.)
God: ‘Godin van de Ardennen’ (Arduinna) (Kelt.)
God: ‘Godin van het door de zon verwarmde dal’ (Nantosuelta)
(Kelt.)
God: ‘Goede god’ (Dagda) (Kelt.)
God: ‘Grensbrongodin’) (Icoranda, Equoranda, Ewiranda) (Kelt.)
God: ‘Grensbrongodin’) (Icoranda, Equoranda, Ewiranda) (Kelt.)
God: ‘Grensbrongodin’) (Icoranda, Equoranda, Ewiranda) (Kelt.)
God: ‘Griselische nimfen’ (Nymphae Griselicae) (Kelt.)
God: ‘Groot van adem’ (Ucuetis) (Kelt.)
God: ‘Grote beschermer’ (Anextiomarus) (Kelt.)
God: ‘Grote das’ (Moritasgus) (Kelt.)
God: ‘Grote doder’ (Divanno) (Kelt.)
God: ‘Grote en machtige beschermer’ (Dinomogetimaros) (Kelt.)
God: ‘Grote godin’ (Modron = Matrona) (Kelt.)
God: ‘Grote Godin’ = ‘Grote Moeder’ (alg.)
God: ‘Grote grijper’ (Nemon, Nemain) (Kelt.)
God: ‘Grote grijper’ (Nemon, Nemain) (Kelt.)
God: ‘Grote koningin’ (Rhiannon) (Kelt.)
God: ‘Grote ruiter’ (Atepomarus) (Kelt.)
God: ‘Grote’ (Cicollius) (Kelt.)
God: ‘Grote’ (Mogounus) (Kelt.)
God: ‘Halftong’ (Llediaith) (Kelt.)
God: ‘Harde jongeling’ (Vassocaletus) (Kelt.)
God: ‘Hartstocht’ (Étaín) (Kelt.)
God: ‘Heer der onderwereld’ (Pen Annwnn) (Kelt.)
God: ‘Heer der wereld’ (Albiorix) (Kelt.)
God: ‘Heer der winsten’ (Lucrorum potens) (Kelt.)
God: ‘Heer van de eed’ (Όρκιος) (Gr.)
God: ‘Heer van Mag Mór’ (Kelt.)
God: ‘Heerschappij’ (Flaithius) (Kelt.)
God: ‘Heerseres der dieren’ (alg.)
God: ‘Hij die goed slaat’ (Sucellos, Sucaelus) (Kelt.)
God: ‘Hij die goed slaat’ (Sucellos, Sucaelus) (Kelt.)
God: ‘Jaagster’ (Venatrix) (L/R-Kelt.)
God: ‘Jonge vrouwen’ (Nymphae) (Germ./Kelt.-L/R)
God: ‘Jonge zoon’ (Mac Óc/Mac Óg) (Kelt.)
God: ‘Koe’ (Damona) (Kelt.)
God: ‘Koning der strijd’ (Caturix) (Kelt.)
God: ‘Koning van het volk’ (Toutiorix) (Kelt.)
God: ‘Koningin der dodengeesten’ (Morrígu) (Kelt.)
God: ‘Koopman’ (Nundinator) (Kelt.-L/R)
God: ‘Kraai van de strijd’ (Cathubodva) (Kelt.)
God: ‘Kraai’ (Badb) (Kelt.)
God: ‘Legerleider’ (Ogma, Ogmios) (Kelt.)
God: ‘Lelhunnus’ (Kelt.)
God: ‘Lleu met de vaardige hand’ (Lleu Llaw Gyffes) (Kelt.)
God: ‘Maagdelijke nimfen’ (Nymphae Niskae) (Kelt.)
God: ‘Machtige’ (Armogius) (Kelt.)
God: ‘Machtige’ (Mogetius) (Kelt.)
God: ‘Magniacum, van’ (Magniocus) (Kelt.)
God: ‘Merrie’ (Epona) (Kelt.)
God: ‘Met de grote hand’ (Andossus) (Kelt.)
God: ‘Met de grote hand’ (Toliandossus) (Kelt.)
God: ‘Met de lange hand’ (Lámfada) (Kelt.)
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Mongrúad ‘met de rode haren
Gríanainech
grían-ainech (‘met het zonnegelaat’)
Marne (< Matrona)
Mediotautehae
Ollototae
Britannae
Gallaicae
Comedovae
Eburnicae
Treverae
Vediantiae
Matr[is] Aug[ustis]
Matris Aug[ustis]
Matris Augustis
Glanicae
Nemetiales
Nemausicae
Obelenses
Suleviae
Matrae en Matronae
Matres en Matronae
Y Mamau
Proxumae
Morta
Cultor
Senach
AnaAna’)
Ana (Ierland
Ana.i
Ana is de moeder
Ana zorgt
Ana en Dana
Dēua Ana
Anann [voorafgegaan door een spatie]
Ollathir is, dus Dagda
Eochu Ollathir Ruadrofessa
Poeninus
Nymphae Percernes
Vasio
Brān [+ spatie]
Brān:
Brān.
Visucius
Visucia
Rigisamus
Lethderg
Stanna
Pluto
Bergusia
Junones
Belenus
Belisama
Bile

God: ‘Met de rode haren’ (Mongrúad) (Kelt.)
God: ‘Met het gezicht van de zon’ (Gríanainech) (Kelt.)
God: ‘Met het gezicht van de zon’ (Gríanainech) (Kelt.)
God: ‘Moeder’ (Matrona) (Kelt.)
God: ‘Moeders tussen twee stammen’(Mediotautehae) (Kelt.)
God: ‘Moeders van alle stammen’ (Ollototae) (Kelt.)
God: ‘Moeders van de Brittanniërs’ (Britannae) (Kelt.)
God: ‘Moeders van de Galiciërs’ (Gallaicae) (Kelt.)
God: ‘Moeders van de mederoes’ (Comedovae) (Kelt.)
God: ‘Moeders van de plaats der ijven’ (Eburnicae) (Kelt.)
God: ‘Moeders van de Treveri’ (Matres Treverae) (Germ.)
God: ‘Moeders van de Vediantii’ (Vediantiae) (Kelt.)
God: ‘Moeders van de zegening’ (Augustae) (Kelt.)
God: ‘Moeders van de zegening’ (Augustae) (Kelt.)
God: ‘Moeders van de zegening’ (Augustae) (Kelt.)
God: ‘Moeders van Glanum’ (Glanicae) (Kelt.)
God: ‘Moeders van het heiligdom’ (Nemetiales) (Kelt.)
God: ‘Moeders van Nemausus’ (Nemausicae) (Kelt.)
God: ‘Moeders van Obelum’ (Obelenses) (Kelt.)
God: ‘Moeders, de goede begeleiders’ (Matres Suleviae) (Kelt.)
God: ‘Moeders’ (Matres/Matrae, Matronae) (Germ./Kelt.-L/R)
God: ‘Moeders’ (Matres/Matrae, Matronae) (Germ./Kelt.-L/R)
God: ‘Moeders’ (Y Mamau) (Kelt.)
God: ‘Nabijstaanden’ (Proxumae) (Germ./Kelt.-L/R) (alg.)
God: ‘Noodlot’ (Morta) (L/R)
God: ‘Onderhouder’ (Cultor) (Kelt.)
God: ‘Oude’ (Senach) (Kelt.)
God: ‘Overvloed’ (Ana) (Kelt.)
God: ‘Overvloed’ (Ana) (Kelt.)
God: ‘Overvloed’ (Ana) (Kelt.)
God: ‘Overvloed’ (Ana) (Kelt.)
God: ‘Overvloed’ (Ana) (Kelt.)
God: ‘Overvloed’ (Ana) (Kelt.)
God: ‘Overvloed’ (Ana) (Kelt.)
God: ‘Overvloed’ (Ana) (Kelt.)
God: ‘Overvloed’ (Ana) (Kelt.)
God: ‘Paard-alvader-de donkerrode die alles weet’ (Eochu Ollathir
Ruadrofessa) (Kelt.)
God: ‘Paard-alvader-de donkerrode die alles weet’ (Eochu Ollathir
Ruadrofessa) (Kelt.)
God: ‘Penniniër’ (Poeninus) (Kelt.)
God: ‘Percernische nimfen’ (Nymphae Percernes) (Kelt.)
God: ‘Plengofferontvanger’ (Vasio) (Kelt.)
God: ‘Raaf’ (Brān) (Kelt.)
God: ‘Raaf’ (Brān) (Kelt.)
God: ‘Raaf’ (Brān) (Kelt.)
God: ‘Ravengod’ (Visucius) (Kelt.)
God: ‘Ravengodin’ (Visucia) (Kelt.)
God: ‘Rigisamus’ (Kelt.)
God: ‘Roodhelft’ (Lethderg) (Kelt.)
God: ‘Rots’ (Stanna) (Kelt.)
God: ‘Schenker van rijkdom’ (Πλουτων) (Gr.)
God: ‘Schenkster van kracht’ (Bergusia) (Kelt.)
God: ‘Schenksters van levenskracht’ (Iunones) (Kelt.-L/R)
God: ‘Schitterende’ (Belenus) (Kelt.)
God: ‘Schitterende’ (Belisama) (Kelt.)
God: ‘Schitterende’ (Bile) (Kelt.)
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Leucetius
Loucetius
Livicus (‘de glanzende’
Luxovius
Vindonnus (‘de schitterende’
Beli’
Beli [+ spatie]
Beli:
Aífe
Mog Roith
Telo - Stanna
Gofannon
Goibniu
Dían Cécht
Seine (< Sequana)
Teutates is een bijnaam, ‘stamvader’
Toutiorix
Touto-tati-s ‘vader des volks’
Sirona
Sirona < *stirona
Neit
Bellona
Abnoba
Dōn
Bricta
Gwydion
Litavis
omnium inventor artium
Nodens (Nodons, Nudens)
Nuadu
Nudd
Macha
Vellaunus
Brigantia
Brigit
Leherennus
Beladonnis
Esus is een ‘verschrikkelijke’ god
Cernunnos
Siannus
Túatha Dé Danann
‘hij die vooruitziet’
Adsmerio
Adsmerius
Atesmerius
Atesmert[a]
Cantismert[a]
D[eo] Atesmeri / o

God: ‘Schitterende’ (Leucetius = Loucetius = Loucius) (Kelt.)
God: ‘Schitterende’ (Leucetius = Loucetius = Loucius) (Kelt.)
God: ‘Schitterende’ (Livicus) (Kelt.)
God: ‘Schitterende’ (Luxovius) (Kelt.)
God: ‘Schitterende’ (Vindonnus) (Kelt.)
God: ‘Schitterende’(Beli) (Kelt.)
God: ‘Schitterende’(Beli) (Kelt.)
God: ‘Schitterende’(Beli) (Kelt.)
God: ‘Schoonheid’ (Aífe) (Kelt.)
God: ‘Slaaf van het wiel’ (Mog Roith) (Kelt.)
God: ‘Slingeraar’ (Telo) (Kelt.)
God: ‘Smid’ (Gofannon) (Kelt.)
God: ‘Smid’ (Goibniu) (Kelt.)
God: ‘Snelle bereider’ (Dían Cécht) (Kelt.)
God: ‘Snelstromende’ (Sequana) (Kelt.)
God: ‘Stamvader’ (Teutates e.var.) (Kelt.)
God: ‘Stamvader’ (Teutates e.var.) (Kelt.)
God: ‘Stamvader’ (Teutates e.var.) (Kelt.)
God: ‘Ster’ (Sirona) (Kelt.)
God: ‘Ster’ (Sirona) (Kelt.)
God: ‘Strijder’ (Neit) (Kelt.)
God: ‘Strijdster’ (Bellona) (Kelt.) + (L/R)
God: ‘Stroom’ (Abnoba) (Kelt.)
God: ‘Stroom’ (Dōn) (Kelt.)
God: ‘Tovenares’ (Bricta) (Kelt.)
God: ‘Uit de bomen geboren’ (Gwydion) (Kelt.)
God: ‘Uitgestrekte’ (Litavis) (Kelt.)
God: ‘Uitvinder van alle kunsten’ (Omnium inventor artium)
(Kelt.-L/R)
God: ‘Vanger’ (Nodens (Nodons, Nudens), Nuadu, Nudd) (Kelt.)
God: ‘Vanger’ (Nodens (Nodons, Nudens), Nuadu, Nudd) (Kelt.)
God: ‘Vanger’ (Nodens (Nodons, Nudens), Nuadu, Nudd) (Kelt.)
God: ‘Veld’ (Macha) (Kelt.)
God: ‘Vellaunus’ (Kelt.)
God: ‘Verhevene’ (Brigit, Brigantia) (Kelt.)
God: ‘Verhevene’ (Brigit, Brigantia) (Kelt.)
God: ‘Verhevenste der goden’ (Leherennus) (Kelt.)
God: ‘Vernietiger’ (Beladonnis) (Kelt.)
God: ‘Verschrikkelijke’ (Esus) (Kelt.)
God: ‘Viereinder’ (Cernunnos) (Kelt.)
God: ‘Vingerhoedskruid’ (Siannus) (Kelt.)
God: ‘Volk van de godin Dana’ (Túatha Dé Danann) (Kelt.)
(godengroep)
God: ‘Voorzienigheid’ (Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta,
Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius) (Kelt.)
God: ‘Voorzienigheid’ (Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta,
Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius) (Kelt.)
God: ‘Voorzienigheid’ (Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta,
Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius) (Kelt.)
God: ‘Voorzienigheid’ (Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta,
Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius) (Kelt.)
God: ‘Voorzienigheid’ (Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta,
Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius) (Kelt.)
God: ‘Voorzienigheid’ (Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta,
Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius) (Kelt.)
God: ‘Voorzienigheid’ (Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta,
Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius) (Kelt.)
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Rosmerta
Smertrios
Smertrius
Vorocius
farmaguð
Andarta
Andraste
Grannus
Icaunis
Viator
Fótla
Virotutis (‘weldoener der mensen’)
Albius
betekent ‘verstand, oordeel’
Vintius
Vulcanus en de Winden
Vintius Pollux
Boyne (Bóand)
Brānwen
Mars Lenus
Semones
Ler (< ler ‘zee’)
Llŷr
Betekenis van Nemetona
‘de hoogheilige’
Olloudius, ‘zeer machtig’
Optimo Maximo
Uxellimus
Segomo
Segomanna
Arianrhod ‘zilveren rad’
Argetlám
Llawereint
Sul’
Suls
Sul,
Sul is
Sul werd
Sul betekent
Saône (< Souconna)
Mac Cuill
mac ind Óg
mac Óc
Mac Cécht
Mac Gréine
Maponos
Ilunnus
Chtonische goden
chtonische godheid
dodengod
god van de doden
god van de onderwereld
beschouwd als god van de
goden van het hangoffer

God: ‘Voorzienigheid’ (Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta,
Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius) (Kelt.)
God: ‘Voorzienigheid’ (Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta,
Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius) (Kelt.)
God: ‘Voorzienigheid’ (Adsmerius = Atesmerius, Atesmerta,
Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius) (Kelt.)
God: ‘Vorocium, van’ (Vorocius) (Kelt.)
God: ‘Vrachtgod’ (Farmatýr, Farmaguð) (Germ.)
God: ‘Ware berin’ (Andarta) (Kelt.)
God: ‘Ware berin’ (Andraste) (Kelt.)
God: ‘Warme’ (Grannus) (Kelt.)
God: ‘Waterstroom’ (Icaunis) (Kelt.)
God: ‘Wegbereider’ (Viator) (Kelt.)
God: ‘Weide’ (Fótla) (Kelt.)
God: ‘Weldoener der mensen’ (Virotutis ) (Kelt.)
God: ‘Wereldgod’ (Albius) (Kelt.)
God: ‘Wijsheid’ (Pwyll) (Kelt.)
God: ‘Wind’ (Vintius) (Kelt.)
God: ‘Winden’ (Venti) (L/R-Kelt.)
God: ‘Wind-Pollux’ (Vintius Pollux) (Kelt.)
God: ‘Witte koe’ (Bóand) (Kelt.)
God: ‘Witte raaf’ (Brānwen) (Kelt.)
God: ‘Wondengenezer’ (Lenus) (Kelt.)
God: ‘Zaadgoden’ (Semones) (L/R)
God: ‘Zee’ (Ler, Llŷr) (Kelt.)
God: ‘Zee’ (Ler, Llŷr) (Kelt.)
God: ‘Zeer heilige’ (Nemetona) (Kelt.)
God: ‘Zeer heilige’ (Nemetona) (Kelt.)
God: ‘Zeer machtige’ (Olloudius) (Kelt.)
God: ‘Zeer verhevene’ (Optimus Maximus) (Kelt.)
God: ‘Zeer verhevene’ (Uxellimus) (L/R-Kelt.)
God: ‘Zegebrenger’ (Segomo) (Kelt.)
God: ‘Zegebrengster’ (Segomanna) (Kelt.)
God: ‘Zilveren rad’ (Arianrhod) (Kelt.)
God: ‘Zilverhand’ (Argetlám) (Kelt.)
God: ‘Zilverhand’ (Llawereint) (Kelt.)
God: ‘Zon’ (Sulis) (Kelt.)
God: ‘Zon’ (Sulis) (Kelt.)
God: ‘Zon’ (Sulis) (Kelt.)
God: ‘Zon’ (Sulis) (Kelt.)
God: ‘Zon’ (Sulis) (Kelt.)
God: ‘Zon’ (Sulis) (Kelt.)
God: ‘Zoogster’ (Souconna) (Kelt.)
God: ‘Zoon van de hazelaar’ (Mac Cuill) (Kelt.)
God: ‘Zoon van de jonge (goden)’ (Mac ind Óg, mac Óc) (Kelt.)
God: ‘Zoon van de jonge (goden)’ (Mac ind Óg, mac Óc) (Kelt.)
God: ‘Zoon van de ploegschaar’ (Mac Cécht) (Kelt.)
God: ‘Zoon van de zon’ (Mac Gréine) (Kelt.)
God: ‘Zoon’ (Maponos) (Kelt.)
God: ‘Zwarte’ (Ilunnus) (Kelt.)
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
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heer van het dodenrijk
aardgodin
godin der aarde
Terra Mater
god van de handel en de ambachten
god van de kunstvaardigheden
hamergod
god met hond
god met het rad
radgod
god met speer
beschermgod
beschermheer
beschermgod van de stad
beschermgod van Lyon
beschermster
beschermvrouwe
beschermgodin van de beren
beschermvrouwe van de dingvergadering
beschermvrouwen van de grens
beschermvrouwen van de huiselijke
beschermvrouwe van de stallen
zorgt voor de bescherming van paarden
stadsgodin
beschermvrouwe van dichters, smeden
beschermvrouwe van zowel geestelijke
beschermvrouwen van de familie
cultuurbrenger
Ogma is de uitvinder van het Ogam
omnium inventor artium
godin van de dichtkunst
theriomorfe godheden
berengodin
hertengod
paardgod
dondergod
god van de eden en de verdragen
god van eden en verdragen
goden van de eed
derdefunctiegod
goddelijke geneesheer
godin der warme heilbronnen
godin van de geneeskunst
godin van de haard
beschermgoden van het handelsverkeer
god van de handel
belichaming van de heerschappij
genezergod
god der genezing
god die verbonden was met
god van de geneeskunst
heiland
redders op zee

God: aardgod
God: aardgodin
God: aardgodin
God: aardgodin
God: ambachtsgod
God: ambachtsgod
God: attribuut: hamergod
God: attribuut: hond, ~ met
God: attribuut: radgod
God: attribuut: radgod
God: attribuut: speergod
God: beschermgod
God: beschermgod
God: beschermgod van de stad
God: beschermgod van de stad
God: beschermgodin
God: beschermgodin
God: beschermgodin van de beren
God: beschermgodin van de dingvergadering te Emain Macha
(Kelt.)
God: beschermgodin van de grens
God: beschermgodin van de huiselijke haard
God: beschermgodin van de paarden en hun stallen
God: beschermgodin van de paarden en hun stallen
God: beschermgodin van de stad
God: beschermgodin van geestelijke en technische bekwaamheden
(dichters, smeden, artsen enz.) (alg.)
God: beschermgodin van geestelijke en technische bekwaamheden
(dichters, smeden, artsen enz.) (alg.)
God: beschermgodin van het huis en de familie
God: cultuurbrenger, goddelijke
God: cultuurbrenger, goddelijke
God: cultuurbrenger: term: omnium inventor artium (tevens
aanduiding van de Gallische Mercurius) (L/R)
God: dichtkunst, godin van de
God: dierlijk asp. (theriomorfe ~)
God: dierlijk asp.: berengodin
God: dierlijk asp.: hertengod
God: dierlijk asp.: paardgod
God: donder en/of bliksem, god van
God: eden en verdragen, ~ van de
God: eden en verdragen, ~ van de
God: eden en verdragen, ~ van de
God: functiegod, derdeGod: geneesheer, goddelijke
God: genezeres, goddelijke (godin van de geneeskunst)
God: genezeres, goddelijke (godin van de geneeskunst)
God: haard, godin van de ~
God: handel en het verkeer, ~ van de (handelsgod)
God: handel en het verkeer, ~ van de (handelsgod)
God: heerschappij, godin van de
God: heiland
God: heiland
God: heiland
God: heiland
God: heiland
God: heiland
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hemelgod
grote goden
hoofdgod
hoogste god
psychopompos
godinnen van de jacht en van het woud
beschermgodin van de wilde zwijnen
heersergod
koning van de Túatha Dé Danann
geen hoge godheid
Ierland heet īath Anann (‘land van Ana’)
(Munster), maar ook voor heel Ierland
naam van de godin en die van het land
aardgodin, d.w.z. Moeder Ierland
vertegenwoordigster van Ierland of
het land naar hen te vernoemen
Moeder Ierland
godin der liefde
locale godheden
locale godheden
locale vruchtbaarheidsgodinnen
locale vruchtbaarheidsmachten
maangod
maangod of
godenmoeder
moeder der goden
moedergodin
vrouwelijke natuurgodheden
god van het lot
god van het druïdisme, van het offer
deze over de oorlogen
god van de oorlog
offer voor de god van
oorlogsgod
oorlogsgodin
planeetgoden
planetaire goden
drúi van de Túatha Dé Danann
god van het recht
god van de vruchtbaarheid en rijkdom
godin van de overvloed
duidt op een godin van de
lier en griffioen
stamgod
stamgodin
sterrengodin
ital. aisus, esus ‘god’
Diva, Deva of Devona
Deo
divina
dia draidechta (‘god van het druïdisme’)
farmaguð
zoals houthakkers of boeren, vereerd
dichtkunst en de beschermvrouwe der
beschermvrouwe van de dichtkunst

God: hemelgod
God: hogere ~
God: hoofdgod (van stad, volk of andere goden)
God: hoogste ~
God: intermediair: psychopomp
God: jacht, godin van de
God: jacht, godin van de: beschermgodin van de wilde zwijnen
God: koning der goden (heersergod)
God: koning der goden (heersergod)
God: lagere ~
God: landgodin (godin van een land)
God: landgodin (godin van een land)
God: landgodin (godin van een land)
God: landgodin (godin van een land)
God: landgodin (godin van een land)
God: landgodin (godin van een land)
God: landgodin (godin van een land)
God: liefdesgodin
God: locale ~
God: locale godin
God: locale godin
God: locale godin
God: maangod
God: maangodin
God: moeder der goden
God: moeder der goden
God: moedergodin
God: natuurgodin
God: noodlot, ~ van het
God: offer, ~ van het
God: oorlogsgod
God: oorlogsgod
God: oorlogsgod
God: oorlogsgod
God: oorlogsgodin
God: planeetgod
God: planeetgod
God: priestergod (goddelijke priester)
God: recht (ding), ~ van het
God: rijkdom (welvaart, overvloed), ~ van de
God: rijkdom (welvaart, overvloed), godin van de
God: rijkdom (welvaart, overvloed), godin van de
God: sfinx, griffioen-: griffioen van Apollo (2) (Kelt.)
God: stamgod
God: stamgodin
God: sterrengodin
God: term: aisus, esus (Ital.)
God: term: deiu̯ o-*: div-, dev- (anlaut van een type riviernamen,
nl. ‘heilige wateren’ of watergodinnen) (Kelt.)
God: term: deus (L/R)
God: term: deus: divinus (adj.) (L/R)
God: term: dia draidechta (‘god van het druïdisme’) (god) (Kelt.)
God: term: guþa-: guð, farma- (‘vrachtgod’) (kenning voor Odin)
(Germ.)
God: vereerders: boeren (hun beschermgod)
God: vereerders: dichters (hun beschermgod)
God: vereerders: dichters (hun beschermgod)
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beschermvrouwe van dichters, smeden
van dichters, smeden en artsen
beschermheer van de handwerkslieden
vereerd werd door handwerkslieden
ook andere handwerkslieden die het
zoals houthakkers of boeren, vereerd
hij door kooplieden wordt
god van het druïdisme
dia draidechta
geven zeelieden een gunstige wind
optrad voor de schoenmakers
beschermgod van de smeden
beschermster van de smeedkunst
beschermvrouwe van dichters, smeden
beschermheer in de oorlog
uit het gewone volk of zijn soldaten
vereerd door Romeinse soldaten
god van de krijgerselite
god van de oorlog en van de krijgers
dedicanten komen uit het gewone volk
Hij werd vooral door gewone mensen
vereerd door eenvoudige lieden
van de wapendragende jeugd
de (oudere) jeugd die zich met de jacht
god van de vruchtbaarheid en rijkdom
levengevende god
god van de voortplanting
godinnen der vruchtbaarheid
vruchtbaarheidsgodin
godin van het akkerland
god van het vuur
Mannelijke:
brongodheden
Rijngod
watergod van rivieren, meren en
god van de zee
zeegod
Brongodinnen
godin van de geneeskrachtige bronnen
godinnen van bronnen
Vrouwelijke:
godinnen van bronnen en rivieren
Riviergodinnen
godin van de wouden
godinnen van de jacht en van het woud
Dagda is dan de zon
zonnegod
zonnegodin
godensysteem
Nymphae Niskae
Nymphae Percernes

God: vereerders: dichters (hun beschermgod)
God: vereerders: genezers (hun beschermgod)
God: vereerders: handwerkslieden (hun beschermgod)
God: vereerders: handwerkslieden (hun beschermgod)
God: vereerders: handwerkslieden die het vuur gebruiken (hun
beschermgod)
God: vereerders: houthakkers (hun beschermgod)
God: vereerders: kooplieden (hun beschermgod)
God: vereerders: priesters: druïden: (hun beschermgod) (Kelt.)
God: vereerders: priesters: druïden: term: dia draidechta (hun
beschermgod) (Kelt.)
God: vereerders: schepelingen (hun beschermgod)
God: vereerders: schoenmakers (hun beschermgod)
God: vereerders: smeden (hun beschermgod)
God: vereerders: smeden (hun beschermgod)
God: vereerders: smeden (hun beschermgod)
God: vereerders: strijders (hun beschermgod)
God: vereerders: strijders (hun beschermgod)
God: vereerders: strijders (hun beschermgod)
God: vereerders: strijders (hun beschermgod)
God: vereerders: strijders (hun beschermgod)
God: vereerders: volk (hun beschermgod)
God: vereerders: volk (hun beschermgod)
God: vereerders: volk (hun beschermgod)
God: vereerders: wapendragende jeugd (haar beschermgod)
God: vereerders: wapendragende jeugd (haar beschermgod)
God: vruchtbaarheidsgod
God: vruchtbaarheidsgod
God: vruchtbaarheidsgod: god van de mannelijke vruchtbaarheid
(bevruchting, voortplanting)
God: vruchtbaarheidsgodin
God: vruchtbaarheidsgodin
God: vruchtbaarheidsgodin: vegetatiegodin
God: vuurgod
God: watergod: brongod
God: watergod: brongod (masc./ fem.)
God: watergod: god van de Rijn
God: watergod: rivieren, meren en bronnen, ~ van
God: watergod: zeegod (Oceaan)
God: watergod: zeegod (Oceaan)
God: watergodin: brongodin
God: watergodin: brongodin
God: watergodin: brongodin
God: watergodin: brongodin
God: watergodin: riviergodin
God: watergodin: riviergodin
God: woudgodin
God: woudgodin
God: zonnegod
God: zonnegod
God: zonnegodin (zonnemaagd)
Godenstelsel (godensysteem, godenwereld)
Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Nymphae Niskae’
(Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Nymphae
Percernes’ (Kelt.)
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Asen [voorafgegaan door een spatie]
skt. asura
Maruts
Semones
Túatha Dé Danann
Ventis
Wanen [voorafgegaan door een spatie]
godenpaar
Godenparen
tweetal beschermgoden
godenparen
Gallische godenparen
Lugoves
Lugovibus
Dioscuren
Dioscuur
Goden en helden in drietallen
triade
triade van oorlogsgodinnen
triaden van oorlogsgodinnen
nimfen op een altaar in Allègre-les
Nymphae Griselicae
in groepen, meestal als triade
Campestres
Junones
Macha’s
Augustae
Matr[is] Aug[ustis]
Matris Aug[ustis]
Britannae
Comedovae
Eburnicae
Gallaicae
Glanicae

Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs,
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asura’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’ = ‘Rudra’s’ (2) =
‘Rudriya’s’ (Ind.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Semones’ (L/R)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Túatha Dé Danann’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Vasu’s’ (Ind.), Vāsava (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’ (on. Vanir) (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden)
(alg.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden)
(alg.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden)
(alg.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden)
(alg.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade, Gallische (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Lugoves’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: ‘Lugoves’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar:
tweelinggoden, Keltische (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar:
tweelinggoden, Keltische (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade
Godenstelsel: godengroep: 03. triade
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van godinnen, Keltische
(Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van godinnen, Keltische
(Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van godinnen: ‘Allègre-lesFumades, nimfen van’ (Esp. nr. 508) (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van godinnen: ‘Nymphae
Griselicae’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen,
Germaans-Keltische (Germ.-Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Campestres’ (L/R-Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Iunones’ (Kelt.-L/R)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Macha’s’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Augustae’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Augustae’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Augustae’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Britannae’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Comedovae’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Eburnicae’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Gallaicae’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Glanicae’ (Kelt.)
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Mediotautehae
Nemetiales
Obelenses
Ollototae
Suleviae
Treverae
Vediantiae
Matrae
Matres
Matronae
Nymphae
Parca
Proxumae
Y Mamau
Morrígna
zeven planetaire goden
pantheon, die we
graven [voorafgegaan door een spatie]
Graven in Hunan (China)
Witte Heuvel (‘Gwynfryn’) bij Londen
Grafheuvel bij Pazyryk (oostelijke Altaj)
Tulach-na-coibche
bliksem begraven
[fulgur] conditum
Síd Nechtain
te begraven in de Witte Heuvel
Síd
Tulach-na-coibche
dolmens
Λουγον … τον κορακα καλουσι
ΤΑΡΑΝΟΟΥ
είμαρμενη
gr. ευς
ήγεμων ‘leider’
Ίερνοι

Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Mediotautehae’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Nemetiales’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Obelenses’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Ollototae’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Suleviae’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Treverae’ (Germ.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres Vediantiae’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres/Matrae’ of ‘Matronae’ (Germ./Kelt.-L/R) (alg.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres/Matrae’ of ‘Matronae’ (Germ./Kelt.-L/R) (alg.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Matres/Matrae’ of ‘Matronae’ (Germ./Kelt.-L/R) (alg.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Nymphae’ (Germ./Kelt.-L/R) (alg.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Parcae’ (L/R)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen:
‘Proxumae’ (Germ./Kelt.-L/R) (alg.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: ‘Y
Mamau’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 03. triade van oorlogsgodinnen:
‘Morrígna’ (Kelt.)
Godenstelsel: godengroep: 07. heptade: type: zeven planetaire
goden
Godenstelsel: pantheon, Keltische (Kelt.)
Graf
Graf: 1. loc.: Hunan (prov.), graf (graven) te (China)
Graf: 1. loc.: Londen (‘Gwynfryn’ = ‘Bryn Gwyn’), grafheuvel te
(Eng.)
Graf: 1. loc.: Pazyryk (dal), grafheuvel te (Rusl.)
Graf: 1. loc.: Tailtin (‘Tulach na coibche’), grafheuvel van Tailtiu
te (Kelt.) (Ierl.)
Graf: 2. pers./obj.: bliksem
Graf: 2. pers./obj.: bliksem: term: fulgur conditum (‘de bliksem
is (hier) begraven’) (L/R)
Graf: 2. pers./obj.: Nechtan, ~ van (Ierl.-Kelt.) [zie ook Wateren:
bron, heilige; te Carbury (Ierl.): ‘Síd Nechtain’ (Kelt.)]
Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus, heuvelgraf)
Graf: 3. type: grafheuvel: term: síd (Kelt.)
Graf: 3. type: grafheuvel: term: tulach na coibche (‘heuvel waar
de bruidsprijs betaald wordt’) (Kelt.)
Graf: 3. type: megalithisch ~: dolmen (de. dysse)
Griekse termen: ‘Λουγον … τον κορακα καλουσι’
Griekse termen: inscriptie: Tanaros: ΤΑΡΑΝΟΟΥ
Griekse termen: είμαρμενη ‘het toegedeelde, het lot’, verwant
met gr. μερος, μοιρα en IE *(s)mer [zie Lot: noodlot: term:
είμαρμενη (Gr.); Eén: deel: term: είμαρμενη (Gr.)]
Griekse termen: ευς
Griekse termen: ήγεμων
Griekse termen: Ίερνοι
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Ιουερνοι
λογος
μερος
μοιρα
ογμιος ‘akkervoor, baan van
Zeus heet όρκιος (‘van de eed’)
periplus
Πρετανοι
held [+ spatie]
held.
helden
heerschappij
heersen
heerst
beheren
zorgt ervoor
imperium caelestum tenēre
overheersend
overheersing
waarde, eer
bri ‘waarde, eer’
macht, gezag
hoogste gezag
koninklijke autoriteit
leiding heeft
soevereiniteit
brīg
hoogste
verhevene
Brigantia
Brigit
Leherennus
Uxellimus
loopt over
onderwerpt
onderworpen
opgevolgd
rang [voorafgegaan door een spatie]
hoogste rang
flaith
(‘heerschappij’)
flaithius, de heerschappij
bella regere
Koninkrijk
hoofd der onderwereld
Pen Annwnn ‘hoofd der onderwereld’
heer der wereld
Albiorix, indien ~ kymr. elfydd, dan ‘heer
Lucrorum potens
‘heer van Mag Mór’
beschermheer
meesteres der wilde dieren

Griekse termen: Ίερνοι
Griekse termen: λογος
Griekse termen: μερος
Griekse termen: μοιρα
Griekse termen: ογμιος
Griekse termen: όρκιος
Griekse termen: περιπλους
Griekse termen: Πρετανοι
Halfgod: held
Halfgod: held
Halfgod: held
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij (heersen, regering)
Heerschappij: beheren
Heerschappij: beheren
Heerschappij: beheren: term: tenēre, imperium caelestum (‘het
onderhouden van het hemelrijk’) (L/R)
Heerschappij: dominantie
Heerschappij: dominantie
Heerschappij: eer
Heerschappij: eer: term: bri (kymr.) (Kelt.)
Heerschappij: gezag
Heerschappij: gezag: hoogste gezag
Heerschappij: gezag: koninklijk gezag
Heerschappij: gezag: leiding (begeleiding)
Heerschappij: gezag: soevereiniteit
Heerschappij: gezag: term: brīg (oi.) (Kelt.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid
Heerschappij: gezag: verhevenheid
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: brīg: Brigit, Brigantia
(godin) (Kelt.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: brīg: Brigit, Brigantia
(godin) (Kelt.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: leherennus
(‘verhevenste der goden’, De Vries) (god) (Kelt.)
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: uxellimus (superl.)
(L/R-Kelt.)
Heerschappij: onderwerping
Heerschappij: onderwerping
Heerschappij: onderwerping
Heerschappij: opvolging
Heerschappij: rangorde
Heerschappij: rangorde: goddelijke hiërarchie
Heerschappij: term: flaith (Kelt.)
Heerschappij: term: flaith: Flaithius (godin) (Kelt.)
Heerschappij: term: flaith: Flaithius (godin) (Kelt.)
Heerschappij: term: regere (bella) (vb.) (L/R)
Heerschappij: vorm: staat: koninkrijk
Heerser: heer der onderwereld
Heerser: heer der onderwereld: term: pen annwnn (koning-god)
(Kelt.)
Heerser: heer der wereld
Heerser: heer der wereld: term: albiorix (god) (Kelt.)
Heerser: heer der winsten: term: lucrorum potens (god) (L/R)
Heerser: heer van Mag Mór (god) (Kelt.)
Heerser: heer, bescherm- (patroon)
Heerser: heerseres der dieren
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keizer
koning
koning der Fomoren
gewonde koning
Roi Méhaignié
Visserkoning
Roi pêcheur
heer der strijd
Caturix
Toutiorix
koningin
Koningin der dodengeesten
Morrígu
Rhiannon (< *Rīgantona ‘grote koningin’)
heerser
heren [voorafgegaan door een spatie]
leider [voorafgegaan door een spatie]
‘leider
aanvoerder
heer en diens gevolg
heer van de legers
praeses bellorum
Curator
þiudareiks
lat. herus ‘heer, meester’
ήγεμων ‘leider’
beschermvrouwe
heiligdom
cella
kerk van Tír Chonaill
Notre Dame
St. Paul’s Cathedral
Tempel bij Hochscheid
ronde tempel staat
Alpen staat een fanum Apollinis
celeberrimum templum van Apollo
Godesberg (Bonn) waar een tempel van
locus Maponi
Maponi fanum
zoals die van Mars Lenus te Trier
Brioude (dép. Haute-Loire) met een groot
deze tempel een muur
Tempels van de Gallische Mercurius
tempel en het beeld van Dumius
Brantôme (dép. Dordogne).
Brioude (dép. Haute-Loire) met een groot
Gent.
Senlis (dép. Oise).

Heerser: keizer
Heerser: koning
Heerser: koning, demonenHeerser: koning, onwaardige (de gewonde koning, de impotente
koning)
Heerser: koning, onwaardige: gewonde koning: term: roi
méhaignié (Frankr.)
Heerser: koning, onwaardige: visser-koning
Heerser: koning, onwaardige: visser-koning: term: roi pêcheur
(Frankr.)
Heerser: koning, oorlogsHeerser: koning, oorlogs-: term: caturix (god) (Kelt.)
Heerser: koning, volks-: term: toutiorix (god) (Kelt.)
Heerser: koningin
Heerser: koningin der dodengeesten
Heerser: koningin der dodengeesten: term: morrígu, morrígan
(godin) (Kelt.)
Heerser: koningin: term: Rīgantona*: Rhiannon (‘grote koningin’)
(godin) (Kelt.)
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider
Heerser: leider, militaire
Heerser: leider, militaire
Heerser: leider, militaire
Heerser: leider, militaire: term: praeses bellorum (god) (L/R)
Heerser: leider, religieus: opzichter: term: curator (L/R)
Heerser: leider, volks-: term: þiudareiks* (Germ.)
Heerser: leider: term: herus, erus (L/R)
Heerser: leider: term: ήγεμων (Gr.)
Heerser: leidster: beschermvrouwe
Heiligdom
Heiligdom: deel: allerheiligste: term: cella (L/R)
Heiligdom: loc.: Tír Chonaill, kerk te (Ierl.)
Heiligdom: naam: Notre Dame (kerk) te Parijs (Frankr.)
Heiligdom: naam: St. Paul’s Cathedral (kerk) te Londen (Chr.)
Heiligdom: tempel van Apollo (2) en Sirona te Hochscheid (Du.)
(Kelt.)
Heiligdom: tempel van Apollo (2) in Brittannië (Kelt.)
Heiligdom: tempel van Apollo (2) in de Alpen (Kelt.)
Heiligdom: tempel van Apollo (2) te Verolam (Eng.) (Kelt.)
Heiligdom: tempel van Diana (3) te Muffendorf (in Bad Godesberg
(Bonn)) (Kelt.)
Heiligdom: tempel van Maponos in Engeland (Kelt.)
Heiligdom: tempel van Maponos in Engeland (Kelt.)
Heiligdom: tempel van Mars (3) Lenus te Trier (Kelt.)
Heiligdom: tempel van Mars (3) te Brioude (Frankr.)
Heiligdom: tempel van Matrona te Balesmes-sur-Marne (bij
Langres) (Frankr.) (Kelt.)
Heiligdom: tempel van Mercurius (3) (Frankr.)
Heiligdom: tempel van Mercurius (3) Dumius op de Puy de Dôme
(Kelt.)
Heiligdom: tempel van Mercurius (3) te Brantôme (Frankr.)
Heiligdom: tempel van Mercurius (3) te Brioude (Frankr.)
Heiligdom: tempel van Mercurius (3) te Gent (Be.)
Heiligdom: tempel van Mercurius (3) te Senlis (Frankr.)
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Ferrand met de tempel van Vassocaletus
waar zijn tempel stond
Tempel (van Nodens)
tempel in Lydley Park
Cassiciate
Sul, in wier tempel
Suls tempel
delubrum
fanum
nemeton ‘heiligdom’
templum
kerk [+ spatie]
kerkdeur
Alpen staat een fanum Apollinis
celeberrimum templum van Apollo
Tempel bij Hochscheid
ronde tempel staat
ronde tempel
rondgangstempel
vierkante rondgangstempel
hemellichamen
baan van hemellichamen
ογμιος ‘akkervoor, baan van
planetaire
‘ster’
sterren
lat. stella
kymr. ser, syr
Sirona
Sirona < *stirona
bret. ster
corn. steyr, steren
Melkweg
Caer Gwydion
hoofd [+ spatie]
hoofd.
hoofd’
hoofden
hoofddeksel
hoofdige
brede schedels
gezicht
Gríanainech
grían-ainech (‘met het zonnegelaat’)
zonnegelaat
schedel
hertenschedel
hertenkop
drie hoofden
driehoofdige
driekoppige

Heiligdom: tempel van Mercurius (3) Vassocaletus te ClermontFerrand (Frankr.)
Heiligdom: tempel van Mercurius (3) Vassocaletus te ClermontFerrand (Frankr.)
Heiligdom: tempel van Nodens (Nuadu) te Lydney Park (Eng.)
(Kelt.)
Heiligdom: tempel van Nodens (Nuadu) te Lydney Park (Eng.)
(Kelt.)
Heiligdom: tempel van Rudiobos te Cassiciate (Neuvy-en-Sullias)
(Frankr.)
Heiligdom: tempel van Sulis te Bath (Kelt.)
Heiligdom: tempel van Sulis te Bath (Kelt.)
Heiligdom: type: ~ alg.: term: delubrum (L/R)
Heiligdom: type: ~ alg.: term: fanum (L/R)
Heiligdom: type: ~ alg.: term: nemeto* (Kelt.)
Heiligdom: type: ~ alg.: term: templum (L/R)
Heiligdom: type: kerk (Chr.)
Heiligdom: type: kerk (Chr.)
Heiligdom: type: tempel, Keltische (Kelt.)
Heiligdom: type: tempel, Keltische (Kelt.)
Heiligdom: type: tempel, Keltische (Kelt.)
Heiligdom: type: tempel, Keltische (Kelt.)
Heiligdom: type: tempel: ronde Heiligdom: type: tempel: rondgangstempel
Heiligdom: type: tempel: vierkante Hemellichaam
Hemellichaam: asp.: baan van hemellichamen
Hemellichaam: asp.: baan van hemellichamen: term: ογμιος (Gr.)
Hemellichaam: planeet
Hemellichaam: ster
Hemellichaam: ster
Hemellichaam: ster: term: stella (L/R)
Hemellichaam: ster: term: ster*: ser, syr (kymr.) (Kelt.)
Hemellichaam: ster: term: ster*: sirona (godin) (Kelt.)
Hemellichaam: ster: term: ster*: sirona (godin) (Kelt.)
Hemellichaam: ster: term: ster*: ster (bret.) (Kelt.)
Hemellichaam: ster: term: ster*: steyr, steren (corn.) (Kelt.)
Hemellichaam: sterrenstelsel: ‘Melkweg’
Hemellichaam: sterrenstelsel: ‘Melkweg’: ‘Caer Gwydion’ (Kelt.)
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd: breedhoofdig
Hoofd: deel: gezicht
Hoofd: deel: gezicht: term: ainech, grían- (‘met het gezicht van
de zon’) (god) (Kelt.)
Hoofd: deel: gezicht: term: ainech, grían- (‘met het gezicht van
de zon’) (god) (Kelt.)
Hoofd: deel: gezicht: zonnegezicht
Hoofd: deel: schedel
Hoofd: deel: schedel, hertenHoofd: hertenkop
Hoofd: koppig, drie- (drie gezichten)
Hoofd: koppig, drie- (drie gezichten)
Hoofd: koppig, drie- (drie gezichten)
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lange schedels
kleinere hoofden
hoofd naar beneden
mensenhoofden
paardenkop
ramskop
stierenkop
Uthr Ben (‘wonderlijk hoofd’)
Ben [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Pen [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Gewei
hertengewei
in Boeddha-houding en met hertengewei
met een hertengewei op het hoofd
goden met hertengewei
half dierlijke figuur met hertengewei
Houten figuren met hertengeweien
hoorn des overvloeds
hoornen des overvloeds
cornu copiae
schaal, cornu
hoorn des overvloeds;
hoorn des overvloeds;
Rosmerta een hoorn des overvloeds
korno ‘hoorn’ wordt als protokeltisch
lang, blank
leeuwenhuid
leeuwenhuid, knots,
knots en leeuwenhuid
leeuwenhuid, knots,
leeuwenhuid, knots,
een knots en een leeuwenhuid
mantel van wolfshuid.
gehuwd
huwelijk
huwt
echtpaar
bruidegommen
echtgenoot
echtgenoot
geliefden
gemaal
huwt vier mannen
Ferchuitred Medba
dier vrouwen
geliefde
gemalin
minnares
vrouw van
zijn vrouw
Matronae
gemengde huwelijken
heilig huwelijk

Hoofd: langhoofdig
Hoofd: mensenhoofd
Hoofd: mensenhoofd
Hoofd: mensenhoofd
Hoofd: paardenkop
Hoofd: ramskop
Hoofd: runderkop (koeien-, ossen-, stieren-)
Hoofd: term: ben, uthr- (‘wonderlijk hoofd’) (musicus) (Kelt.)
Hoofd: term: pen, ben (ook fig.) (Kelt.)
Hoofd: term: pen, ben (ook fig.) (Kelt.)
Hoorn: gewei
Hoorn: gewei, herten- (hertshoorn)
Hoorn: gewei, herten-; van Cernunnos (Kelt.)
Hoorn: gewei, herten-; van Cernunnos (Kelt.)
Hoorn: gewei, herten-; van een god (alg.)
Hoorn: gewei, herten-; van een wezen
Hoorn: gewei, herten-; van een wezen
Hoorn: overvloeds, ~ des
Hoorn: overvloeds, ~ des
Hoorn: overvloeds, ~ des: term: cornu copiae (L/R)
Hoorn: overvloeds, ~ des: term: cornu copiae (L/R)
Hoorn: overvloeds, ~ des; van Epona (Kelt.)
Hoorn: overvloeds, ~ des; van Nantosuelta (Kelt.)
Hoorn: overvloeds, ~ des; van Rosmerta (Kelt.)
Hoorn: term: korno (Kelt.)
Huid: kleur: blanke ~
Huid: leeuwenhuid
Huid: leeuwenhuid van Herakles (1) (Gr.)
Huid: leeuwenhuid van Hercules (1) (L/R)
Huid: leeuwenhuid van Hercules (3) (Kelt.)
Huid: leeuwenhuid van Ogmios (Kelt.)
Huid: leeuwenhuid van Ogmios (Kelt.)
Huid: wolfshuid van Sucellos (Kelt.)
Huwelijk
Huwelijk
Huwelijk
Huwelijk: echtpaar (bruidspaar, stel)
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemaal
Huwelijk: gemaal: term: Ferchuitred Medba ‘(het aandeel van) de
mannen van Medb’ (lit.) (Kelt.)
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin
Huwelijk: gemalin: term: matrona (tevens term voor een gehuwd
gedachte moedergodin) (L/R)
Huwelijk: gemengd ~
Huwelijk: heilig ~ (= hiëros gamos)
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hieros gamos
door het huwelijk met de
banais rígi
door haar gekozen
eigen keuze van een gemaal
kiest een andere
kiezen mannen
svayaṃvara
voor hun kinderen het huwelijk
vrijers
hoge functionaris
sacrale koningschap
proconsul
feest voor haar in te stellen
een cultusfeest, Lugnasad
bevolkingslaag
maatschappelijke klassen
sociale ordening van Ierland
bovenlaag
elite
heersende klasse
adel
edelen
Equites
vertegenwoordigt koning en
koning-priesters – krijgers
krijgerselite
eenvoudige lieden
gewone volk
de priesters [+ spatie]
priesters priesterschap
positie
positie van de vrouw
moedergodinnen en de positie van
Arausio, gesticht
stichting van Lyon
structuur
eerste functie naar een god van de
klassen van de Ierse samenleving
sociale ordening van Ierland
systeem van Georges Dumézil
dingvergadering

Huwelijk: heilig ~ (= hiëros gamos)
Huwelijk: heilig ~ (= hiëros gamos)
Huwelijk: heilig ~: term: banais rígi (Kelt.)
Huwelijk: huwelijkskeuze, eigen
Huwelijk: huwelijkskeuze, eigen
Huwelijk: huwelijkskeuze, eigen
Huwelijk: huwelijkskeuze, eigen
Huwelijk: huwelijkskeuze, eigen: term: svayaṃvara (Ind.)
Huwelijk: huwelijksprocedure (arrangement)
Huwelijk: vrijer
Instelling en organisatie: ambt, openbaar staatsInstelling en organisatie: ambt: koningschap, sacraal (god-koning)
Instelling en organisatie: ambt: proconsul (‘gouverneur van een
provincie’) (L/R)
Instelling en organisatie: instelling van een feest
Instelling en organisatie: instelling van een feest
Instelling en organisatie: klassenstelsel
Instelling en organisatie: klassenstelsel: drieklassenmaatschappij
Instelling en organisatie: klassenstelsel: drieklassenmaatschappij
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie
(adel, krijgerselite)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie
(adel, krijgerselite)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse:
aristocratie: term: equites (‘ruiters, ridders’) (L/R-Kelt.)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie
(adel, krijgerselite)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie
(adel, krijgerselite)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie
(adel, krijgerselite)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse (gewone volk)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: lage klasse (gewone volk)
Instelling en organisatie: klassenstelsel: priesterklasse
Instelling en organisatie: klassenstelsel: priesterklasse
Instelling en organisatie: klassenstelsel: priesterklasse
Instelling en organisatie: status (positie)
Instelling en organisatie: status van de vrouw (positie van de
vrouw)
Instelling en organisatie: status van de vrouw (positie van de
vrouw)
Instelling en organisatie: stichting van een stad
Instelling en organisatie: stichting van een stad
Instelling en organisatie: systeem, sociaal (structuur van
maatschappij of godenwereld)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie(driefunctiesysteem van Dumézil) (religieus en sociaal)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie(driefunctiesysteem van Dumézil) (religieus en sociaal)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie(driefunctiesysteem van Dumézil) (religieus en sociaal)
Instelling en organisatie: systeem, tripartiete functie(driefunctiesysteem van Dumézil) (religieus en sociaal)
Instelling en organisatie: vergadering, volks-
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Lugnasad (‘Lugs bijeenkomst’
vrees
afschrikwekkende
gruwelijk
op ellendige wijze
vreesaanjagend
Esus is een ‘verschrikkelijke’ god
bret. (h)euzuz ‘verschrikkelijk’
list [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
listig
wensen
IE *is ‘wensen’
bekwaam
bekwame
goede god
niveau van de smeedkunst
talenten
bekwaam is in de geneeskunst
dat ze diegenen kunnen genezen
blinkt uit in de krijgskunst en de magie
waaronder die op het vlak van de taal
Hij kan de goden onzichtbaar maken
bekwaam in vele kunsten
bekwaam is in vele beroepen
Samildánach
bespot
blijde
alleen
vreemd [+ spatie]
gelukzaligen
óibind ‘aangenaam’
goedheid
goedmoedige
haatte
hard’
hardwerkende
calet
Étaín
aard [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
eigenschappen
karakter
Karaktorologische
kenmerk
belangrijke trekken
trekken. [voorafgegaan door een spatie]
trekken vertoont
trekken van
matriarchale trekken
Typerend
eigenheid

Instelling en organisatie: vergadering: term: nasad, Lug- (‘Lugs
bijeenkomst’, d.i. Lugs feest) (Kelt.)
Karakter en gedrag: angst
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: esus (vlgs De
Vries, Dom Martin) (gall.) (adj.) (god) (Kelt.)
Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: euzuz, heuzuz
(bret.) (adj.) (Kelt.)
Karakter en gedrag: bedrog
Karakter en gedrag: bedrog
Karakter en gedrag: begeerte
Karakter en gedrag: begeerte: term: is* (verb.) (IE)
Karakter en gedrag: bekwaamheid
Karakter en gedrag: bekwaamheid
Karakter en gedrag: bekwaamheid
Karakter en gedrag: bekwaamheid
Karakter en gedrag: bekwaamheid
Karakter en gedrag: bekwaamheid in de geneeskunst
Karakter en gedrag: bekwaamheid in de geneeskunst
Karakter en gedrag: bekwaamheid in de krijgskunst
Karakter en gedrag: bekwaamheid in de omgang met taal
Karakter en gedrag: bekwaamheid in het onzichtbaar maken van
de goden
Karakter en gedrag: bekwaamheid in vele kunsten
Karakter en gedrag: bekwaamheid in vele kunsten
Karakter en gedrag: bekwaamheid: term: dánach, samil(‘bekwaam in vele kunsten tesamen’) (god) (Kelt.)
Karakter en gedrag: bespotting
Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde)
Karakter en gedrag: eenzaamheid (alleen zijn)
Karakter en gedrag: eigenaardigheid
Karakter en gedrag: gelukzaligheid (zaligheid)
Karakter en gedrag: genieten: term: oíbind (‘aangenaam’) (adj.)
(Kelt.)
Karakter en gedrag: goedheid
Karakter en gedrag: goedmoedigheid
Karakter en gedrag: haat (gehaatheid)
Karakter en gedrag: hardheid (strengheid)
Karakter en gedrag: hardheid (strengheid)
Karakter en gedrag: hardheid: term: calet (Kelt.)
Karakter en gedrag: hartstocht: term: étaín (godin) (Kelt.)
Karakter en gedrag: karakter
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
karakter
karakter
karakter
karakter
karakter
karakter
karakter, wezenlijk
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ambivalente
geestelijke eigenschappen
lach [voorafgegaan door een spatie]
lachmelodie
beminde
liefde [voorafgegaan door een spatie]
liefhebben
aandurft
dapperste
sluwheid
grimmig
de waarzeggerij en de toverkunst
bijzondere talenten
blinkt uit in de krijgskunst en de magie
magische en martiale trekken
niet altijd betrouwbaar
onbetrouwbaar
weinig betrouwbaar
Ondoorzichtige

treurt
verleidelijke
verraderlijke
waardigheid
gunstige
welwillendheid
wrede
wreed
Abellio
Abnoba
Acallam na Senórach
Aericura of Herecura
Oidheadh
Aided
Oidheadh Chloinne Tuireann
Aífe
Alannus
Alaunus
Albiorix, indien ~ kymr. elfydd, dan ‘heer
Albius
Amarcolitanus (‘god met de wijde blik’)
Ana-Dana

Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur
Karakter en gedrag: karakter: geestelijke eigenschap
Karakter en gedrag: lach (glimlach)
Karakter en gedrag: lach (glimlach)
Karakter en gedrag: liefde
Karakter en gedrag: liefde
Karakter en gedrag: liefde
Karakter en gedrag: moed
Karakter en gedrag: moed
Karakter en gedrag: sluwheid (arglistigheid)
Karakter en gedrag: toorn
Karakter en gedrag: toverkundigheid
Karakter en gedrag: toverkundigheid
Karakter en gedrag: toverkundigheid
Karakter en gedrag: toverkundigheid
Karakter en gedrag: trouweloosheid
Karakter en gedrag: trouweloosheid
Karakter en gedrag: trouweloosheid
Karakter en gedrag: vaagheid (onduidelijkheid, ondoorzichtigheid,
duister)
Karakter en gedrag: vaagheid (onduidelijkheid, ondoorzichtigheid,
duister)
Karakter en gedrag: vaagheid (onduidelijkheid, ondoorzichtigheid,
duister)
Karakter en gedrag: vaagheid (onduidelijkheid, ondoorzichtigheid,
duister)
Karakter en gedrag: vaagheid (onduidelijkheid, ondoorzichtigheid,
duister)
Karakter en gedrag: verdriet
Karakter en gedrag: verleidelijkheid
Karakter en gedrag: verraad
Karakter en gedrag: waardigheid (eerbiedwekkend)
Karakter en gedrag: welgezindheid
Karakter en gedrag: welgezindheid
Karakter en gedrag: wreedheid
Karakter en gedrag: wreedheid
Kelt. termen: Abellio
Kelt. termen: Abnoba
Kelt. termen: Acallam na Senórach
Kelt. termen: Aericura = Herecura
Kelt. termen: aided
Kelt. termen: aided
Kelt. termen: Aided Chlainne Tuirenn
Kelt. termen: Aífe, Aoife
Kelt. termen: Alaunus
Kelt. termen: Alaunus
Kelt. termen: Albiorix
Kelt. termen: Albius
Kelt. termen: Amarcolitanus
Kelt. termen: Ana = Anu

Ande-matunnum
Andossus
Anextiomarus (‘grote beschermer’)
Annála na gCeithre Máistri
ār ‘landbouwgrond’
Arausio
Arduinna

Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:

onzekere identiteit
vaag
vage [+ spatie]
zeer duister

Andematunnum
Andossus
Anextiomarus
Annála na gCeithre Máistri
ār
Arausio
Arduinna
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Arianrhod ‘zilveren rad’
Armogius
Artaius
art ‘steen’
*artos ‘beer’ en *artā ‘berin’
Andarta
Andraste
Andate
Artio’s karakter op grond van de
Atepomarus (‘grote ruiter’)
Avernorix
Avernus
Badb
Brigit Bainfile (‘dichteres’)
Banba
Beladonnis
Betekenis van Belenus
Beli [+ spatie]
Belisama
berbaim
Bergusia
Bile
Boyne (Bóand)
Bormana
Bormanus
Borvo of Bormo
Brān [+ spatie]
Brānwen
Brangwaine
Bricta
brīg
bri ‘waarde, eer’
De Ierse godin Brigit

Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:

Arianrhod of Aranrhod
Armogius
Artaius
artos (1)
artos* (2)
artos* (2): Andarta = Dea Augusta Andarta
artos* (2): Andrasta of Andraste
artos* (2): Andrasta of Andraste
artos* (2): Artio
Atepomarus
Avernus = Avernorix
Avernus = Avernorix
Badb
bainfile
Banba
Beladonnis
Belenus
Beli
Belisama
berbaim
Bergusia
Bile
Bóand = Bóann
Bormana
Borvo of Bormo
Borvo of Bormo
Brān
Brānwen
Brānwen: Brangwaine
Bricta = Brixta
brīg
brīg: bri (1)
brīg: Brigit

Budenicus
Buxenus
Cat Goddeu
Caer
Annoeth
Caill
woud van Cúan (Caill Cuain)
Cáin Adomnáin
Camulos
Canetonnessis
Cassiciate
Cat Goddeu
Cath
Cath Bóinde = Ferchuitred Medba
Cath Maige Tuired
[C]athuboduae
Caturix
Mac Cécht
Cemenelus
cendaige
cerd
cern ‘hoek, uitstekend eind’
Conclusies t.a.v. Cernunnos

Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:

Budenicus
Buxenus
Cad Goddeu
caer
Caer Oeth Anoeth
caill
Caill Cuain
Cáin Adomnáin
Camulos
Canetonnessis
Cassiciate
cath
cath
Cath Bóinde = Cath na Bóinne = Ferchuitred Medba
Cath Maige Tuired
Cathubodva
Caturix
cécht: Mac Cécht
Cemenelus
cendaige
cerd
cern
Cernunnos
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Verklaring van Cernunnos
cethir ‘vier’
Cétnad nAíse
Dá Chích Anann
Cicollius
Cessonius
Cisonius
Cissonius
Clas Myrddin (‘erf van Merlijn’)
Clavariatis
Clothru
Cobledulitavus
Mac Cuill
Columcille
Comedovae
Condatis
Credne
Crunnchu of Crund mac Agnomain
held Cúchulainn
Dagda is de ‘goede god’
oi. dam ‘stier, os’
Damona (misschien ~ oi. dam ‘stier, os’)
Deba
Dee (< Divā*
Divā
Deve,
Devere
Dēwiā
Deinze
Devonisa
dia draidechta (‘god van het druïdisme’)
Dían Cécht
Dindsenchas
Martes Divanno en Dinomogetimaros
Diva, Deva of Devona
Martes Divanno en Dinomogetimaros
Dieppe
Div-is-apa
Divona
Diest
Divusate
Dōn

Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:

Cernunnos
cethir
Cétnad nAíse
cich: Dá Chích Anann
Cicollius
Cissonius = Cisonius = Cessonius
Cissonius = Cisonius = Cessonius
Cissonius = Cisonius = Cessonius
Clas Myrddin
Clavariatis
Clothru = Clothra
Cobledulitavus
coll: Mac Cuill
Columcille
Comedovae
Condatis
Credne
Crunnchu = Cruinniuc = Crund mac Agnomain
Cúchulainn
Dagda
dam
dam: Damona
Deba
Dee
Dee
Deve, Devere
Deve, Devere
Deve, Devere
Devonisa*
Devonisa*
dia draidechta
Dían Cécht
Dindsenchas
Dinomogetimaros
Diva, Deva, Devona
Divanno
Div-is-apa*
Div-is-apa*
Divona
Divusate*
Divusate*
Dōn

Donn
Dumius
dunum
dūnon*
Lugudunum (en var.) ‘de aan Lug
*durodurum
Eburnicae
Yvours-sur-le-Rhône
Echtra mac nEchach Muigmedóin
Elada (‘poëzie, wetenschap’)
Elcmar
Enbarr (Aonbharr)
Eochu Ollathir

Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:

Donn
Dumius
dūnon*
dūnon*
dūnon*: Lugudunum
duro-*
duro-*
eburos*: Eburnicae
eburos*: Eburnicae
Echtra mac nEchach Muigmedóin
elada
Elcmar
Énbarr (oi.) = ni. Aonbharrr
Eochu Ollathir Ruadrofessa
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Verklaring van Epona
q-resten in het Gallisch (Sequana, Equos
Érainn < *Évernī
Ériu
betekenis ‘goede god’ is dan een
Op grond van de naam van Esus
Verklaring van de naam Esus
Étaín
bret. (h)euzuz ‘verschrikkelijk’
Fergus (‘man van kracht’) mac Róich
Fianna
Findemna
‘helder brons’, findruine
Fir Bolg
Fir Domnann
flaith ‘heerschappij’
Flaithius
Y Foel Famau
Foras Feasa ar Éireann
Fótla
Gaileoin
Gall-Gaedhil
goban
Gobban Saer
Gofannon
Goibniu
Betekenis van Grannus
grían
Mac Gréine
Gríanainech ‘met het gezicht van de zon’
Ogma heet grían-ainech (‘met het
Gwydion ~ gwedyd ‘zeggen’ en gwawd
Gwenhwyfar
De Kymrische Gwydion
Witte Heuvel (‘Gwynfryn’) bij Londen
īath Anann (‘land van Ana’)
*ic ‘ontspringen’
Icaunis
Equoranda
Ewiranda
Icoranda
Icovellauna
Samildánach ‘bekwaam in vele kunsten
Ilunus
imbolc
Imrama
indelba
Apronios ieuru sosi Esu
deo Segomoni
Netta-Segomonas
Iovantucarus
Ivaos
korno ‘hoorn’ wordt als protokeltisch
laith ‘bier’
Lámfada ‘met de lange hand’
oi. lé ‘kleur’

Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:

Epona
Equos
Érainn
Ériu
esu*
Esus
Esus
Étaín
euzuz, heuzuz
Fergus mac Róich
fian (pl. fianna)
Findemna
findruine
Fir Bolg
Fir Domnann
flaith
flaith: Flaithius
Foel Famau, Y
Foras Feasa ar Éireann
Fótla = Fódla
Gaileoin
Gall-Gaedhil
goban
goban: Gobban Saer = Gobán Saor
goban: Gofannon
goban: Goibniu
Grannus
grían
grían: Mac Gréine
Gríanainech
Gríanainech
gwedyd
Gwenhwyfar
Gwydion fab Dōn
Gwynfryn of Bryn Gwyn
īath Anann
ic*
Icaunis
Icoranda, Equoranda, Ewiranda
Icoranda, Equoranda, Ewiranda
Icoranda, Equoranda, Ewiranda
Icovellauna
ildánach: Samildánach
Ilunnus
imbolc
imram
indelb
inscriptie: Esus: Apronios ieuru sosi Esu
inscriptie: Segomo: deo Segomoni
inscriptie: Segomo: Netta Segomonas
Iovantucarus
Ivaos, Ivavus
korno
laith
Lámfada
lé
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Book of Ballymote = Leabhar Baile an
vroeger Lebar na Núachongbála
Lebor Gabála Érenn
Leherennus
Mars Lenus
Ler (< ler ‘zee’) is een late
Llŷr
Leucetius
Loucetius
liban

Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:

Leabhar Baile an Mhóta
Lebar na Núachongbála
Lebor Gabála Érenn
Leherennus
Lenus
Ler
ler: Llŷr
Leucetius = Loucetius = Loucius
Leucetius = Loucetius = Loucius
Lí ban

morwyn

Kelt. termen: Lí ban

Muirgen

Kelt. termen: Lí ban

protokelt. *mori-gnā

Kelt. termen: Lí ban

Litavis
Livicus (‘de glanzende’, ~ oi. lé ‘kleur’)
llediaith
Lleu Llaw Gyffes
Lludd Llawereint
Llŷrcestre
lón laith
Lonnbeimenech ‘de wild slaande’
Luchtaire
Lugnasad (‘Lugs bijeenkomst’; ‘Lugs
Lugnasad, ‘het huwelijk van de god Lug’
Luxovius
Mabinogion
Inleiding tot de drie Macha’s

Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:

Litavis
Livicus
llediaith
Lleu Llaw Gyffes
Lludd Llawereint
Llŷrcestre*
lón laith
Lonnbeimenech
Luchta (Luchtaire, Luchtaine)
Lugnasad
Lugnasad
Luxovius
Mabinogion
Macha

Magniocus
*magos
magus ‘vlakte’
Mag Mór
Vlakte van Tailtiu (Mag
Mag Tuired
Y Mamau
Conclusies t.a.v. Manandán en
De Ierse god Manandán
De Kymrische god Manawyddan
mapos, maqos
Betekenis en functies van Maponos
Marne (< Matrona)
matu ‘beer’
Math fab Mathonwy betekent ‘beer zoon
mathgamain ‘beer’
Mattiaca
Verklaring van Matunus
Medb betekent ‘dronkenschap’
Medb Lethderg
Mediotautehae
Verklaring van Medros
Midir is de opvoeder
menhirs
oi. mid ‘mede’

Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:

Magniocus
magos*
magos*
magos*: Mag Mór
magos*: Mag Tailten
magos*: Mag Tuired
Mamau, Y
Manandán
Manandán
Manandán
mapos, maqos
mapos: Maponos
Matrona
matu*
matu*: Math fab Mathonwy
matu*: mathgamain
matu*: Mattiaca
matu*: Matunus
Medb
Medb Lethderg
Mediotautehae
Medros
Medros: Midir
menhir
mid
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Milesiërs
Modron
Roith misschien < roth ‘rad, wiel’
Mogetius
Mogounus (vgl. Deo Mogonti
Mongrúad ‘met de rode haren
Moritasgus
Morrígu heet eigenlijk Mórrígain
Nantosuelta
Nechtain (~ Neptunus)
Neit
Nemausus
Nemed (‘de gewijde’) mac Agnomain
Nemetiales
nemeton ‘heiligdom’
Haar naam kan verband houden met
‘de hoogheilige’ betekent
Betekenis van Nemetona
Nemain
Nemon
Nodens (Nodons, Nudens)
Nuadu:
Nudd
Noínden Ulad
Ces Ulad
Óengus mac Óc

Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:

Mil
Modron (kymr.) = Matrona
Mog Roith of Mug Ruith
Mogetius
Mogounus
Mongrúad
Moritasgus
Morrígu of Morrígan
Nantosuelta
Nechtan
Neit = Nét
Nemausus, Nemasus
Nemed mac Agnomain
nemeto*: Nemetiales
nemeto*: nemeton
nemeto*: Nemetona
nemeto*: Nemetona
nemeto*: Nemetona
Nemon = Nemain = Neman
Nemon = Nemain = Neman
Nodens (Nodons, Nudens)
Nodens: Nuadu Argetlám
Nodens: Nudd
Noínden Ulad = Ces Ulad
Noínden Ulad = Ces Ulad
Óengus mac ind Óg

Óengus mac ind Óg

Kelt. termen: Óengus mac ind Óg

Ogmios en Ogma en hun betekenis
óible ‘vonk’
óibind ‘aangenaam’
ól n’écmacht ‘de drank die krachteloos
Ollototae
Olloudius, ‘zeer machtig’
Gaer of Gaiar
Orbsiu of Oirbsen
Pen Annwnn ‘hoofd der onderwereld’
petor ‘vier’
Pwyll, de koning van Dyfed
ráth
Rhiannon (< *Rīgantona ‘grote koningin’)
ríastrad
oi. rúad ‘donkerrood’
Rudianus
Rudiobos
Saer
Sanas Cormaic (door Cormac mac
Saramicus
Segomo
oi. senach
q-resten in het Gallisch (Sequana, Equos
Seine (< Sequana)
Serglige Con Culainn
Siannus of Stannus
Síd Nechtain
Sirona < * sīro- ‘lang, lang levend’

Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:

Ogma (oi.), Ogmios
óibell (2)
oíbind
ól n’Écmacht
Ollototae
Olloudius
Orbsiu of Oirbsen
Orbsiu of Oirbsen
Pen Annwnn
petor
Pwyll
ráth
Rhiannon
ríastrad
roudo-*: rúad
roudo-*: Rudianus
roudo-*: Rudiobos
saer = saor
Sanas Cormaic
Saramicus
Segomo
Senach
Sequana
Sequana
Serglige Con Culainn ocus óenét Emire
Siannus
Síd Nechtain
sīro-*
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smer
Adsmerio
D[eo] Atesmeri / o
Adsmerius
Atesmerius
Atesmert[a]
Cantismert[a]
Karakter van Rosmerta

Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:

smer- < IE *smer-, mersmer-*: Adsmerius = Atesmerius
smer-*: Adsmerius = Atesmerius
smer-*: Adsmerius = Atesmerius
smer-*: Adsmerius = Atesmerius
smer-*: Atesmerta
smer-*: Cantismerta
smer-*: Rosmerta

misschien ‘hij die vooruitziet’
Saône (< Souconna)
Stanna
kymr. ser, syr
Sirona of Ðirona
Sirona < * sīro- ‘lang, lang levend’
bret. ster
corn. steyr, steren
protokelt. *esu ‘goed’
Sucaelo

Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:

smer-*: Smertrios/Smertrius
Souconna
Stanna
ster*: ser, syr
ster*: Sirona of Ðirona
ster*: Sirona of Ðirona
ster*: ster
ster*: steyr, steren
su* en *wesu
Sucellos (var. Sucaelus, Sucellus)

Su-cellos betekent ‘die goed slaat’

Kelt. termen: Sucellos (var. Sucaelus, Sucellus)

Suleviae
Sul
Tailtiu < *talantiu ~ skt. tala ‘aarde’
Táin bó Cúailnge (‘De runderroof van
Taranus (misschien < Ταναρος, een

Tech Duinn
Telo - Stanna
betekenis van Teutates
Tír Tairngire
Tochmarc Étaíne
Tochmarc Luaine acus Aided Athirni
Togail Bruidne dá Derga
Toliandossus
Toutiorix (‘hoogste stamgod’
trénfer
Túatha Dé Danann ‘het volk van de godin
Tulach-na-coibche, d.w.z.
Úaithne
Ucuetis
Uthr Ben (‘wonderlijk hoofd’)
Uxellimus
Vasio
Vassocaletus

Kelt. termen: Suleviae
Kelt. termen: Sulis = Sul
Kelt. termen: Tailtiu
Kelt. termen: Táin bó Cúailnge
Kelt. termen: Tanaros (Tanaris, Tanarus, Taranus, Taranis,
Taranucus, Taranucnus)
Kelt. termen: Tanaros (Tanaris, Tanarus, Taranus, Taranis,
Taranucus, Taranucnus)
Kelt. termen: Tech Duinn
Kelt. termen: Telo
Kelt. termen: Teutates
Kelt. termen: Tír Tairngire
Kelt. termen: Tochmarc Étaíne
Kelt. termen: Tochmarc Luaine acus Aided Athirni
Kelt. termen: Togail Bruidne dá Derga
Kelt. termen: Toliandossus
Kelt. termen: Toutiorix
Kelt. termen: trénfer
Kelt. termen: Túatha Dé Danann
Kelt. termen: Tulach-na-coibche
Kelt. termen: úaithne
Kelt. termen: Ucuetis
Kelt. termen: Uthr Ben
Kelt. termen: uxellos
Kelt. termen: Vasio
Kelt. termen: Vassocaletus

Vindonnus (‘de schitterende’
Vintius
Vintius Pollux
Virotutis (‘weldoener der mensen’)
Visucia
Visucius
Vorocius
Ynys
Ynys Fel Veli (‘honingeiland van Beli’)

Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:
Kelt. termen:

Verklaring van de naam Taranis

Vindonnus
Vintius
Vintius Pollux
Virotutis
Visucius (Visucia)
Visucius (Visucia)
Vorocius
ynys
Ynys Fel Veli
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Ynys Prydain (‘eiland van Prydain’
φrituritus
doodskist
hoofddeksel
helm
petasos;
petasos
muts
geen Phrygische
gewaden
mantel
wambuis
naakte
kale [+ spatie]
schoenen
schoenen van Mercurius
witte gewaden
kleur
Donn < *dhus-no
rood
donkerrood
oi. rúad ‘donkerrood’
Eochu Ollathir Ruadrofessa
Rudianus
Rudiobos
oi. lé ‘kleur’
wit [+ spatie]
‘wit
oi. vindos ‘wit’
geografische
aarde [voorafgegaan door een spatie]
aarde, [voorafgegaan door een spatie]
aarde.
aarde: [voorafgegaan door een spatie]
aarde’
chtonische
Ériu
Tailtiu < *talantiu ~ skt. tala ‘aarde’
Moeder Aarde
Ierse Terra Mater
Moeder Ierland
Terra Mater
elfydd
Ériu
skt. tala ‘aarde’
Tailtiu < *talantiu ~ skt. tala ‘aarde’
chaos
eiland
insulaire

Kelt. termen: Ynys Prydain
Kelt. termen: φritu-*
Kelt. termen: φritu-*
Kist: doodskist (sarcofaag, lijkkist)
Kleding: hoofddeksel (hoofdbedekking)
Kleding: hoofddeksel: helm
Kleding: hoofddeksel: hoed van Mercurius (1) + (3) (L/R) + (Kelt.)
Kleding: hoofddeksel: hoed: term: πετασος (Hermes-hoed) (Gr.) +
(L/R) + (Kelt.)
Kleding: hoofddeksel: muts (kap)
Kleding: hoofddeksel: muts, Phrygische
Kleding: kledingstuk: kleed: gewaad, lang loshangend
Kleding: kledingstuk: mantel
Kleding: kledingstuk: wambuis
Kleding: naaktheid
Kleding: naaktheid van het hoofd (kaalheid)
Kleding: schoen
Kleding: schoenen van Mercurius (L/R)
Kleding: type: kleur: witte ~
Kleur
Kleur: bruin, donker-: term: donn (god, stier) (Kelt.)
Kleur: rood
Kleur: rood, donkerKleur: rood, donker-: term: roudo-*: rúad (Kelt.)
Kleur: rood, donker-: term: roudo-*: Ruadrofessa (‘de donkerrode
die alles weet’) (zon/god) (Kelt.)
Kleur: rood, donker-: term: roudo-*: rudianus (god) (Kelt.)
Kleur: rood, donker-: term: roudo-*: rudiobos (god) (Kelt.)
Kleur: term: lé (Kelt.)
Kleur: wit (blank, bleek)
Kleur: wit (blank, bleek)
Kleur: wit: term: vindos (Kelt.)
Kosmografie en geografie
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Ériu) (Kelt.)
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Tailtiu) (Kelt.)
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’ (alg.)
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’: ‘Moeder
Ierland’ (Kelt.)
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’: ‘Moeder
Ierland’ (Kelt.)
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’: term: Terra
Mater (L/R)
Kosmografie en geografie: aarde: term: elfydd (kymr.) (Kelt.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: ériu (land en godin)
(Kelt.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: tala (Ind.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: talantiu*: tailtiu (godin)
(Kelt.)
Kosmografie en geografie: chaos i.t.t. kosmos (toestand vóór de
schepping)
Kosmografie en geografie: eiland
Kosmografie en geografie: eiland
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eiland der gelukzaligen
Tír Tairngire

Mag Mór

Ynys Fel Veli
Ynys Prydain
gebied
erf, [voorafgegaan door een spatie]
‘erf
Clas Myrddin
land moet afstaan
kerngebied
binnenland
geen kustvolk
randgebieden
stamgebieden
oorsprongsgebied
oorsprongsland
Keltische gebied
woongebied
akkerland
landbouwgrond
ār
autochtone
inheems
oerbevolking
oorspronkelijke bevolking
oorspronkelijke pre-IE neolitische
barbaren
in den vreemde
uitheemse
vreemdelingen
Gall-Gaedhil
continent
co.
streek
grens
kust
provincie
oever [voorafgegaan door een spatie]
vlakte
slagveld
‘het land van Badb’
Mag Tuired

Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of
gelukzaligen, westelijk - der
Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of
gelukzaligen, westelijk - der: ‘Tir inna n-óc’ = ‘Tír Tairngire’ =
‘Tír na m-béo’ = ‘Tir na m-ban’ = ‘Tír sorcha’ = ‘Mag (17) Mell’ =
‘Mag (16) Mór’ = ‘Inis Locha’ = ‘Mag dá Cheó’ (Kelt.)
Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of
gelukzaligen, westelijk - der: ‘Tir inna n-óc’ = ‘Tír Tairngire’ =
‘Tír na m-béo’ = ‘Tir na m-ban’ = ‘Tír sorcha’ = ‘Mag (17) Mell’ =
‘Mag (16) Mór’ = ‘Inis Locha’ = ‘Mag dá Cheó’ (Kelt.)
Kosmografie en geografie: eiland: term: ynys fel Veli
(‘honingeiland van Beli’) (kymr.) (epith.) (Kelt.)
Kosmografie en geografie: eiland: term: ynys Prydain (‘eiland van
Prydain, i.e. Brittannië’) (kymr.) (Kelt.)
Kosmografie en geografie: gebied
Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden (erf)
Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden (erf)
Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: clas
Myrddin (‘erf van Merlijn’) (kymr.) (epith.) (Kelt.)
Kosmografie en geografie: gebied, grond- (eigendomsgebied)
Kosmografie en geografie: gebied, kernKosmografie en geografie: gebied, landinwaarts (binnenland, niet
aan de kust)
Kosmografie en geografie: gebied, landinwaarts (binnenland, niet
aan de kust)
Kosmografie en geografie: gebied, rand- (van een cultuur)
Kosmografie en geografie: gebied, stamKosmografie en geografie: gebied, stam-: oorsprongs-, stamland
Kosmografie en geografie: gebied, stam-: oorsprongs-, stamland
Kosmografie en geografie: gebied, woonKosmografie en geografie: gebied, woonKosmografie en geografie: gebied: akker
Kosmografie en geografie: gebied: akker
Kosmografie en geografie: gebied: akker: term: ār (Kelt.)
Kosmografie en geografie: gebied: binnenland
Kosmografie en geografie: gebied: binnenland
Kosmografie en geografie: gebied: binnenland
Kosmografie en geografie: gebied: binnenland
Kosmografie en geografie: gebied: binnenland
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland
Kosmografie en geografie: gebied: buitenland: term: Gall-Gaedhil
(‘buitenlandse Gaels’) (Kelt.) (bevolkingsgroep)
Kosmografie en geografie: gebied: continent
Kosmografie en geografie: gebied: district
Kosmografie en geografie: gebied: district
Kosmografie en geografie: gebied: grens
Kosmografie en geografie: gebied: kust (strand)
Kosmografie en geografie: gebied: landsdeel (provincie)
Kosmografie en geografie: gebied: oever
Kosmografie en geografie: gebied: veld
Kosmografie en geografie: gebied: veld, slagKosmografie en geografie: gebied: veld, slag-: ‘het land van Badb’
(Kelt.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld, slag-: ‘Mag Tuired’ = ni.
‘Maigh Tuireadh’ = eng. ‘Moytura’ = ‘Mag Nia’ (Ierl.) [Mag Tured]
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Lers vlakte
Mag Mór
Fótla
*magos
magus ‘vlakte’
Mag Mór
Vlakte van Tailtiu (Mag
Mag Tuired
Macha
hemel
sterrenhemel
caelestis
land [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
land. [voorafgegaan door een spatie]
land’ [voorafgegaan door een spatie]
‘land [+ spatie]
landen.
vasteland
oorsprongsland
binnenland
landadel
landelijke
wonderland
akkerland
rijk te veroveren
īath Anann (‘land van Ana’)
Terre Gaste (‘onvruchtbaar land’)
Tír Tairngire
locaal
locale
locaties
plaats
Cultusplaatsen
begraafplaatsen
voorde
φrituritus
garnizoenen
bewoond
vestiging
woonden
woonhuis
localisering
lucht.

Kosmografie en geografie: gebied: veld: ‘Lers vlakte’ (kenning
voor zee) (Kelt.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: ‘Mag Mór’ (Kelt.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: fótla (godin) (Kelt.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: magos*, mag,
magus (Kelt.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: magos*, mag,
magus (Kelt.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: magos*: Mag Mór
(‘grote vlakte’) (paradijs/myth. koning) (Kelt.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: magos*: Mag
Tailten (‘vlakte van Tailtiu’) (Tailtin) (Kelt.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: magos*: Mag Tuired
(‘vlakte van de torens’) (Ierl.)
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: makajā*: macha
(godin) (Kelt.)
Kosmografie en geografie: hemel
Kosmografie en geografie: hemel, nachtelijke (sterrenhemel)
Kosmografie en geografie: hemel: term: caelestis (adj.) (L/R)
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: land: term: īath Anann (‘land van Ana’)
(Ierland) (Kelt.)
Kosmografie en geografie: land: term: terre gaste (‘onvruchtbaar
land’) (Frankr.)
Kosmografie en geografie: land: term: tír tairngire (‘land van
belofte’) (aards eilandparadijs) (Kelt.)
Kosmografie en geografie: plaats
Kosmografie en geografie: plaats
Kosmografie en geografie: plaats
Kosmografie en geografie: plaats
Kosmografie en geografie: plaats van verering
Kosmografie en geografie: plaats, begraaf- (dodenplaats) (alg.)
Kosmografie en geografie: plaats, doorwaadbare
Kosmografie en geografie: plaats, doorwaadbare: term: φritu-* =
(gelat.) ritus (Kelt.)
Kosmografie en geografie: plaats, doorwaadbare: term: φritu-* =
(gelat.) ritus (Kelt.)
Kosmografie en geografie: plaats, garnizoensKosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: plaats, woonKosmografie en geografie: plaats: localisering (plaatsbepaling)
Kosmografie en geografie: ruim, lucht-
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bovenwereld
wereld
Albius
deze wereld
andere wereld
Herakles-weg
pad der doden
met het gezicht naar
Proxumae
horizontaal
middelste
windrichtingen
noordelijk
oostelijke
west
Hesperius
zuiden
zuidwaarts
zuidoosten
zuidwesten
kringloop van de zon
kringloop bestond van levenden die na
ritme zien van het sterven en herleven
rond het leger van de Túatha Dé Danann
afbeelding
afgebeeld
beeldende
beeldmateriaal
getoonde
Romeinse voorstellingen
als amulet gedragen
Medaillon
op munten uit Zuid-Frankrijk
munten;
Armoricaanse munten:
Æsus (op Britse munten)
Munten uit het gebied van de Ambiani
Afbeelding van één Dioscuur op munten
Bellona zijn te zien op enige munten
fresco
geschilderde gezichten
reliëf
Rotstekeningen
sculpturen
sculptuur
Driegodensokkel
beeldjes van honden
paardenbeeldje
godenbeelden
met lier en griffioen
Bronzen beeldje uit de Ardennen
Bronzen sculptuur uit Muri bei Bern

Kosmografie en geografie: ruimte: bovenwereld (tussen de hemel
en de aarde)
Kosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: universum: term: albjo-*: albius (‘van
de wereld’) (god) (Kelt.)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
Kosmografie en geografie: universum: wereld: Andere Wereld (van
goden en geesten, m.n. Keltisch en sjamanistisch)
Kosmografie en geografie: weg: ‘Herakles-weg’ (Zuid-Europa)
Kosmografie en geografie: weg: pad der doden
Kosmografie en geografie: weg: richting (oriëntering)
Kosmografie en geografie: weg: richting: dicht bij: term:
proximus: Proxumae, Proximae (pl.) (godinnen) (Germ./Kelt.-L/R)
(alg.)
Kosmografie en geografie: weg: richting: horizontaal
Kosmografie en geografie: weg: richting: midden
Kosmografie en geografie: windstreek (hemel-)
Kosmografie en geografie: windstreek: noorden
Kosmografie en geografie: windstreek: oosten
Kosmografie en geografie: windstreek: westen
Kosmografie en geografie: windstreek: westen: term: hesperius
(adj.) (god) (L/R)
Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden
Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden
Kosmografie en geografie: windstreek: zuidoosten
Kosmografie en geografie: windstreek: zuidwesten
Kringloop: hemel: zon, ~ der
Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven
Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven
Kringloop: rite: locale ~ (processie, ommegang, circumambulatio)
Kunst en schrift: afbeelding (uitbeelding)
Kunst en schrift: afbeelding (uitbeelding)
Kunst en schrift: afbeelding (uitbeelding)
Kunst en schrift: afbeelding (uitbeelding)
Kunst en schrift: afbeelding (uitbeelding)
Kunst en schrift: afbeelding (uitbeelding)
Kunst en schrift: afbeelding: amulet, - op of in de vorm van een
Kunst en schrift: afbeelding: medaillon
Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: muurschildering
Kunst en schrift: afbeelding: portret
Kunst en schrift: afbeelding: reliëf
Kunst en schrift: afbeelding: rotstekening
Kunst en schrift: beeld (sculptuur, cultusbeeld, idool)
Kunst en schrift: beeld (sculptuur, cultusbeeld, idool)
Kunst en schrift: beeld, deel van een: sokkel (voetstuk)
Kunst en schrift: beeld, dieren-: hond
Kunst en schrift: beeld, dieren-: paard
Kunst en schrift: beeld, godenKunst en schrift: beeld, goden-: Apollo (2) te Hochscheid (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Arduinna (?) (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Artio en beer (Kelt.)
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beeld van de godin,
Beelden van Juno
beeld van de Gallische Jupiter
Jupiter-beeld
beeltenissen van het Grieks-Romeinse
simulacrum Marti Mercuriique
beelden en basreliëfs
simulacrum Marti Mercuriique
Mercurius-beeld
tempel en het beeld van Dumius
Sculpturen van Minerva
God met knots in zijn rechterhand
rond de rechterarm een slang
simulacrum
Zilveren beeldje uit Mâcon
venusbeeldjes
concentrische
kruis
hoek, uitstekend eind
cern ‘hoek, uitstekend eind’
concentrische ringen
ronde [+ spatie]
rond huis
schijf
vierspakig wiel (een kruis) naar
vierhoekige
lelijke
mooie
Liban
Aífe
versiering
kunst
kunstvaardigheden
beeldende kunst
ijzertechniek
smeedkunst
Iconografie
Iconografische
munten
Harpstedt-stijl
Grieks-Romeinse type
Scytihsche kunst
schriftelijke
Ogam-schrift
Oud-Ierse schrift
litteras Scottorum
beeld te scheppen van
beschrijving
Voorstelling
met lier en griffioen
Bronzen beeldje uit de Ardennen

Kunst en schrift: beeld, goden-: Epona (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Juno (2) (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Jupiter (3) (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Jupiter (3) (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Mars (3) (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Mars (3) (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Mercurius (3) (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Mercurius (3) (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Mercurius (3) van Lezoux (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Mercurius (3): Dumius op de Puy
de Dôme (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Minerva (2) (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Nodens (?) uit Lydney Park (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Sirona te Hochscheid (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, goden-: term: simulacrum (L/R)
Kunst en schrift: beeld, goden-: Tutela (2) uit Mâcon (Kelt.)
Kunst en schrift: beeld, vrouwen- (Venusbeeld, godinnenbeeld)
Kunst en schrift: compositie: concentriciteit
Kunst en schrift: compositie: kruis
Kunst en schrift: compositie: punt (uitstekend eind, hoek)
Kunst en schrift: compositie: punt: term: cern (Kelt.)
Kunst en schrift: compositie: ringvorm
Kunst en schrift: compositie: rond
Kunst en schrift: compositie: rond
Kunst en schrift: compositie: ronde schijf
Kunst en schrift: compositie: swastika-compositie (spiraalvormige
of gehaakte draaiingen rond een centrum)
Kunst en schrift: compositie: vierhoekige vorm
Kunst en schrift: esthetiek: lelijkheid
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: lí ban (‘schoonheid
der vrouwen’) (nimf / myth. fig.) (Kelt.)
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: oisvia*: Aífe (godin)
(Kelt.)
Kunst en schrift: esthetiek: versiering
Kunst en schrift: kunst (ambacht)
Kunst en schrift: kunst (ambacht)
Kunst en schrift: kunst, beeldende
Kunst en schrift: kunst, smeed- (metaalbewerking)
Kunst en schrift: kunst, smeed- (metaalbewerking)
Kunst en schrift: kunst: iconografie
Kunst en schrift: kunst: iconografie
Kunst en schrift: kunst: numismatiek
Kunst en schrift: kunststijl: Harpstedt-stijl (Germ.)
Kunst en schrift: kunststijl: klassiek (Grieks-Romeins)
Kunst en schrift: kunststijl: Scythische stijl (Ir.)
Kunst en schrift: schrift
Kunst en schrift: schrift, ogam- (Oud-Iers -) (Kelt.)
Kunst en schrift: schrift, ogam- (Oud-Iers -) (Kelt.)
Kunst en schrift: schrift, ogam-: term: litterae Scottorum (L/R)
Kunst en schrift: voorstelling, specifieke
Kunst en schrift: voorstelling, specifieke
Kunst en schrift: voorstelling, specifieke
Kunst en schrift: voorstelling: Apollo (2) met lier en griffioen, uit
Hochscheid (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Arduinna (?) met pijlkoker en mes
op een beerzwijn, uit de Ardennen (Kelt.)
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Bronzen sculptuur uit Muri bei Bern
Godenfiguur (mogelijk Cernunnos) met
Cernunnos in Boeddha-houding en met
en Sommerécourt (dép. Haute-Marne)
Godenfiguur in Boeddha-houding met een
Basreliëf uit Reims:

Het beeld van de schaal met de slangen
Monumenten uit Autun
Parijse zuil

zuil uit Parijs

Zuil van de nautae Parisiaci

Zuil, gevonden onder de Notre Dame in

Munten uit het gebied van de Ambiani
Afbeelding van één Dioscuur op munten
aedicula aangebracht met het beeld van
Epona, staand naast een of meer
Epona, zittend op een paard
Esus die takken van een boom afhakt

Kunst en schrift: voorstelling: Artio, de godin, zittend met schaal
en bloemen en vruchten, voor haar een beer onder een boom;
bronzen sculptuur uit Muri bei Bern (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Cernunnos (mogelijk) met
hertengewei en torques, op rotstekeningen te Val Camonica
(Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Cernunnos (wrsch.) in lotushouding
en met hertengewei en slang in de hand, omgeven door dieren, op
de ketel uit Gundestrup (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Cernunnos (wrsch.) in lotushouding,
in een beeldengroep uit Sommerécourt (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Cernunnos (wrsch.) in lotushouding
met een hertengewei op het hoofd, op de zuil van de Nautae
Parisiaci uit Parijs (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Cernunnos (wrsch.) in lotushouding
met een hertengewei op het hoofd en met een zak waar mogelijk
geld uit stroomt, dat een hert en een stier drinken, op een altaar
uit Reims (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Cernunnos (wrsch.) met schaal en
slangen, zittend in lotushouding, beeld uit Autun (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Cernunnos (wrsch.) met schaal en
slangen, zittend in lotushouding, beeld uit Autun (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Cernunnos, Castor en Pollux en
Smertrios met bliksemwapen, geheven tegen een slang; Jupiter
(3), Vulcanus (3), Tarvos Trigaranus en Esus die takken van een
boom afhakt; drie bebaarde mannen met speren en schilden en
de belangrijkste inscripties; Mars, Mercurius, Rosmerta, Fortuna
en Juno, op de zuil van de Nautae Parisiaci uit Parijs (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Cernunnos, Castor en Pollux en
Smertrios met bliksemwapen, geheven tegen een slang; Jupiter
(3), Vulcanus (3), Tarvos Trigaranus en Esus die takken van een
boom afhakt; drie bebaarde mannen met speren en schilden en
de belangrijkste inscripties; Mars, Mercurius, Rosmerta, Fortuna
en Juno, op de zuil van de Nautae Parisiaci uit Parijs (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Cernunnos, Castor en Pollux en
Smertrios met bliksemwapen, geheven tegen een slang; Jupiter
(3), Vulcanus (3), Tarvos Trigaranus en Esus die takken van een
boom afhakt; drie bebaarde mannen met speren en schilden en
de belangrijkste inscripties; Mars, Mercurius, Rosmerta, Fortuna
en Juno, op de zuil van de Nautae Parisiaci uit Parijs (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Cernunnos, Castor en Pollux en
Smertrios met bliksemwapen, geheven tegen een slang; Jupiter
(3), Vulcanus (3), Tarvos Trigaranus en Esus die takken van een
boom afhakt; drie bebaarde mannen met speren en schilden en
de belangrijkste inscripties; Mars, Mercurius, Rosmerta, Fortuna
en Juno, op de zuil van de Nautae Parisiaci uit Parijs (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: dioscuren [Kelt.], op munten uit het
gebied van de Ambiani (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: dioscuur [Kelt.], op munten uit het
gebied van de god Vintius Pollux ten westen van de Loire (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Epona, bekranst met bloemen, als
beeld in een aedicula (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Epona, staand naast een of meer
paarden, soms liggend op een paard (m.n. Italië) (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Epona, zittend op een paard (OostGallië en Rijnland) (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Esus die takken van een boom
afhakt, op de zuil van de Nautae Parisiaci (Kelt.)

De Keltische religie

Esus en de boom op de zuil en
Altaar uit Trier:
Esus en de boom op de zuil en
Half menselijke, half dierlijke figuur met
Medaillon met de beschermgod van Lyon
god in de Boeddha-houding
god met het hertengewei en de
god met de drie hoofden
god met het hertengewei
Godin met de handen over de borsten
vrouwelijke godheden in grotten in het
Idem uit de Bronstijd in de dép. Tarn en
Reliëf uit Differdange
jongeling die het rad schijnt voort te
Jupiter, Volcanus, Tarvos Trigaranus
voorstellingen op de Jupiter-Gigant
Krijger met speer en schild, vrouw en
afbeeldingen van de zon en de maan
plaat toont een figuur die een zalm
Man met bliksemwapen, geheven tegen
Man met een speer in de linkerhand en
naakte, bebaarde man, wiens linkerhand

godinnen met fruit en vis op hun schoot
Voorstelling en bijnamen van de Matres
Medros met helm.
Voorstellingen van de Gallische Mercurius
Mercurius als oude, bebaarde man met

Kunst en schrift: voorstelling: Esus die takken van een boom
afhakt, op de zuil van de Nautae Parisiaci (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Esus hakt in een boom, in de kruin
waarin zich drie vogels en een stierenkop bevinden, op een altaar
uit Trier (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Esus hakt in een boom, in de kruin
waarin zich drie vogels en een stierenkop bevinden, op een altaar
uit Trier (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: figuur, half menselijk, half dierlijk,
met hertengewei, op rotstekeningen in de Grot van Les Trois
Frères (Frankr.)
Kunst en schrift: voorstelling: god [bescherm-] van Lyon met een
raaf aan zijn voeten, op een medaillon (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: god in de lotushouding (alg.) (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: god met de ramskopslang (alg.)
(Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: god met drie hoofden (alg.) (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: god met het hertengewei (alg.)
(Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: godin met de handen over de
borsten, omgeven door (fantasie)dieren en rosetten, op de ketel
uit Gundestrup (Germ.-Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: godinnen, op Neolithische
rotstekeningen in grotten in het Seine-, Marne-, Oise-gebied
(Frankr.)
Kunst en schrift: voorstelling: godinnen, op rotstekeningen uit de
Bronstijd op dolmens en menhirs in de dép. Tarn en Gard, Aveyron
en Hérault (Frankr.)
Kunst en schrift: voorstelling: hertenkop die munten uitspuugt, op
een reliëf uit Differdange (Lux.)
Kunst en schrift: voorstelling: jongeling die het zonnerad schijnt
voort te bewegen, op de ketel uit Gundestrup (Germ.-Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Jupiter (3, op de zuil van de Nautae
Parisiaci (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Jupiter-Gigantzuilen, - op de (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: krijger met speer en schild, vrouw
en ramskopslang, op de zuil van Mavilly-Mandelot (Frankr.)
Kunst en schrift: voorstelling: maan, in de kerk van Tír Chonaill
(vlgs Foras Feasa ar Éireann) (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: man die een zalm vangt of doodt,
op een bronzen plaat uit Lydney Park (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: man met bliksemwapen, geheven
tegen een slang, op een zuil uit Parijs (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: man met een speer in de linkerhand
en met de rechterhand steunend op een stierenkop, op een
basreliëf (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: man, naakt en bebaard, met de
linkerhand op een rad en in de rechterhand het bliksemsymbool
en swastika’s aan de arm, op een bronzen beeld van Jupiter (3)
(Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Matres Augustae met fruit en vis op
hun schoot, op een wijsteen uit Lyon (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Matres en Matronae (alg.)
(Germ./Kelt.-L/R)
Kunst en schrift: voorstelling: Medros met helm en inscriptie, op
een basreliëf uit Gunstett (bij Wœrth) (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Mercurius (3) (alg.) (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Mercurius (3) als oude, bebaarde
man met wambuis en stok in de hand (Kelt.)
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Rosmerta en Mercurius worden beiden
(Tri)fallische voorstellingen
nimfen op een altaar in Allègre-les
God met knots in zijn rechterhand
offerscène op de ketel uit Gundestrup
Voetsoldaten lopen op een ketel toe
Beschrijving van een fresco met de
Raaf op een cornu copiae
rosetten
Rotstekeningen in Val Camonica
Jupiter te paard, dat loopt over een

ruiter draagt, behalve een speer, ook

houdt vruchten en aren in de hand of ze
rond de rechterarm een slang
Altaar uit Sarrebourg
Aericura of Herecura of Proserpina
Diana Venatrix (altaar uit Mainz);
driekoppige hond van het Cerberus-type
Jupiter, Volcanus, Tarvos Trigaranus
Zilveren beeldje uit Mâcon

rennende vrouwenfiguur met zwaard in
vrouwenfiguur met sikkel in de
Jupiter, Volcanus, Tarvos Trigaranus
fries gevonden, waarop zeedieren staan

Kunst en schrift: voorstelling: Mercurius (3) en Rosmerta, beiden
afgebeeld met een caduceus, op een reliëf uit Wiesbaden (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Mercurius (3) in fallische gedaante
(Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: nimfen [drie] van wie de middelste
een brede schaal draagt, op een altaar uit Allègre-les-Fumades
(Esp. nr. 508) (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Nodens (?) met knots in zijn
rechterhand, staand op een wagen, getrokken door vier paarden,
uit Lydney Park (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: offerscène met priester, soldaten
en ruiters, op de ketel uit Gundestrup (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: offerscène met priester, soldaten
en ruiters, op de ketel uit Gundestrup (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Ogmios = Hercules (3) d.m.v. een
ketting met zijn tong verbonden met de oren van een groep
mensen, terwijl allen lachen; op een muurschildering (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: raaf op een cornu copiae
Kunst en schrift: voorstelling: rosette
Kunst en schrift: voorstelling: rotstekeningen (It.) in Val Camonica
Kunst en schrift: voorstelling: ruiterfiguur (‘Jupiter’ of *Tīwaz)
met speer of zonnerad, lopend over een baardige reus die eindigt
in een staart, zeven planetengoden of vier andere goden, op de
Jupiter-Gigant-zuilen (Kelt.- Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: ruiterfiguur (‘Jupiter’ of *Tīwaz)
met speer of zonnerad, lopend over een baardige reus die eindigt
in een staart, zeven planetengoden of vier andere goden, op de
Jupiter-Gigant-zuilen (Kelt.- Germ.)
Kunst en schrift: voorstelling: Sirona met aren en vruchten in de
hand, en een slinger van vruchten (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Sirona met rond de rechterarm een
slang en in de linkerhand een schaal met drie eieren, op een
hoogreliëf uit Hochscheid (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Sucellos (met hamer en olla) en
Nantosuelta (met staf waarop een huisje), op een altaar uit
Sarrebourg (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Sucellos en Aerecura of Proserpina,
op altaren uit Ober-Seebach en Sulzbach (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Sucellos en Diana Venatrix, op een
altaar uit Mainz (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Sucellos en een driekoppige hond,
op een altaar uit Ober-Seebach (Frankrijk) (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Tarvos Trigaranus, op de zuil van de
Nautae Parisiaci (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Tutela (2) die een patera draagt en
de hoofden van Diana en Apollo (op de hoornen des overvloeds),
de Dioscuren (op haar vleugels) en de zeven planetengoden (op
een standaard daarboven), als zilveren beeld uit Mâcon (L/RKelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: vrouwenfiguur [rennend; mogelijk
Bellona] met zwaard in de linkerhand, op munten uit arr. Falaise
(Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: vrouwenfiguur [rennend; mogelijk
Bellona] met sikkel in de rechterhand en in de linkerhand een
onbekend voorwerp, op munten uit arr. Falaise (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: Vulcanus (3), op de zuil van de
Nautae Parisiaci (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: zeedieren, op een fries uit Lydney
Park (Kelt.)

De Keltische religie

afbeeldingen van de zon en de maan
zoals de zon, die ze
op munten uit Zuid-Frankrijk
monumenten
Altaar uit Trier
Driegodensokkel
Situlae (‘emmer’) met
kandelaar in de vorm van een paard

Ketel uit Gundestrup
Bronzen paardenbeeldje met inscriptie
gouden schijf die hoorde bij een
Voorwerpen die lijken op het zonnepaard
zonnepaard uit het Trundholm-moeras
Ogma frater regis (i.e. Dagda) qui
aedicula
agmen ‘schaar, gevolg’
Ana.i.mater deorum Hibernensium
Aquae Granni
Minervam operum atque artificiorum
Augustae
augustus ‘gezegend’, ‘verheven’
Bellona
bipennis
cella
Colonia Julia Firma Secundinorum
Solis columna
Cultor
delubrum
Dolichenus
Equites
evocatio
Februa
fervēre
fuscus
lat. herus ‘heer, meester’
Hesperius
Hibernia (< hibernus)
Alvn
dea Alouna
Bedaio Aug[usto] et Alounis sacr[um] …
G)enio Mercur(i) / Alauni
Apollo Toutiorix (Apollini Toutiorigi

Kunst en schrift: voorstelling: zon, in de kerk van Tír Chonaill (vlgs
Foras Feasa ar Éireann) (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: zon, op een altaar (vlgs Sanas
Cormaic) (Kelt.)
Kunst en schrift: voorstelling: zonnewiel, op munten uit Zuidfrankrijk (Kelt.)
Kunst en schrift: voorwerp (monument)
Kunst en schrift: voorwerp: altaar uit Trier met afbeelding van
Esus, een boom, drie vogels en een stierenkop (Kelt.)
Kunst en schrift: voorwerp: driegodensokkel met de Keltische
dioscuren en inscriptie uit Saint-Pons-de-Thomières (Kelt.)
Kunst en schrift: voorwerp: emmers [situlae] met
zonnevoorstellingen t.b.v. de Belenus-cultus uit Noord-Italië
(Kelt.)
Kunst en schrift: voorwerp: kandelaar in de vorm van een paard
die op zijn rug een zuil draagt met daarop een horizontaal
bevestigde schijf, voorzien van vijf concentrische ringen uit
Calaceite, Spanje (Kelt.)
Kunst en schrift: voorwerp: ketel [offer-] uit Gundestrup (Germ.Kelt.)
Kunst en schrift: voorwerp: paard [brons] met inscriptie, uit
Neuvy-en-Sullias (Kelt.)
Kunst en schrift: voorwerp: schijf [gouden] die hoorde bij een
miniatuurwagenspan uit Ierland (Kelt.)
Kunst en schrift: voorwerp: zonnepaard-achtige voorwerpen uit
het Eiland van Man en Bath (Kelt.)
Kunst en schrift: voorwerp: zonnewagen uit Trundholm (Germ.)
Latijnse termen: ‘Ogma frater regis qui litteras Scottorum
invenit’
Latijnse termen: aedicula
Latijnse termen: agmen
Latijnse termen: Ana.i.mater deorum Hibernensium
Latijnse termen: Aquae Granni
Latijnse termen: artificium
Latijnse termen: augere: augustus
Latijnse termen: augere: augustus
Latijnse termen: Bellona
Latijnse termen: bipennis
Latijnse termen: cella
Latijnse termen: Colonia Julia Firma Secundinorum Arausio
Latijnse termen: columna: Solis columna
Latijnse termen: Cultor
Latijnse termen: delubrum
Latijnse termen: Dolichenus
Latijnse termen: Equites
Latijnse termen: evocatio
Latijnse termen: februa
Latijnse termen: fervēre
Latijnse termen: fuscus
Latijnse termen: herus
Latijnse termen: Hesperius
Latijnse termen: Hibernia
Latijnse termen: inscriptie: Alaunus: Alvn
Latijnse termen: inscriptie: Alaunus: Alvn
Latijnse termen: inscriptie: Alaunus: Bedaio Aug[usto] et Alounis
sacr[um] …
Latijnse termen: inscriptie: Alaunus: G)enio Mercur(i) / Alauni
Latijnse termen: inscriptie: Apollo (2): Apollini Toutiorigi
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Deo Apollini et Sanct(a)e Siron(a)e
Mercurio / Aug(usto) Artaio
D[eo] Atesmeri / o
Atesmert[a]
Matr[is] Aug[ustis]
Matris Aug[ustis] ex stipe annua
Matris Augustis
CIL XIII, 5351 uit Villards-d’Héria
Marti Augusti
Cantismert[a]
[C]athuboduae Aug[ustae]
[C]ernunnos / Castor [Pollux]
(…) templ(u)m sanctissimae deae Dianae
Divanno / Dinomogetimaro / Martib(us)
XV Kalendas Januarias Eponae
[fulgur] conditum
Arubianus
IOM ET N.AVG
IOM Sucaelo
Uxellimus
Accionis
Cundamius
Iovi Optimo Maximo
Lugovibus sacrvm L.L. Vrcico Collegio
Maponus / histrio RO Caba/lus decessit
Inscriptie uit Altrip (CIL 13, 06131) (bij
Inscripties uit Bath (CIL VII, 36 = RIB 140)
Inscriptie uit Großkrotzenburg (bij
…iti Smer…Aug
Marti Smertrio
Smert[ri]os
Britannae (RIB 88)
Glanicae (Glanum) (dép. Bouches-du
Obelenses
Marne (< Matrona) (CIL XIII, 5674)
Vediantiae
Deo Matuno pro salute
D[eo] Medru Matu/tina Cobnert[i filia]
Deo Medrv (CIL XIII, 6017)
Deo Mercurio Adsmerio

Latijnse termen: inscriptie: Apollo (2): Deo Apollini et Sanct(a)e
Siron(a)e
Latijnse termen: inscriptie: Artaius: Mercurio / Aug(usto) Artaio
Latijnse termen: inscriptie: Atesmerius: D[eo] Atesmeri / o
Latijnse termen: inscriptie: Atesmerta: Atesmert[a]
Latijnse termen: inscriptie: Augustae: Matr[is] Aug[ustis]
Latijnse termen: inscriptie: Augustae: Matris Aug[ustis] ex stipe
annua denariorum XXXV et d[onis]
Latijnse termen: inscriptie: Augustae: Matris August[is]
Latijnse termen: inscriptie: Bellona: Bellonae
Latijnse termen: inscriptie: Bellona: Bellonae
Latijnse termen: inscriptie: Cantismerta: Cantismert[a]
Latijnse termen: inscriptie: Cathubodva / Badb: [C]athuboduae
Aug[ustae]
Latijnse termen: inscriptie: Cernunnos: [C]ernunnos / Castor
[Pollux] Smert[ull]o[s]
Latijnse termen: inscriptie: Diana (3): (…) templ(u)m sanctissimae
deae Dianae ponendum curavit
Latijnse termen: inscriptie: Dioscuren (3): Divanno /
Dinomogetimaro / Martib(us)
Latijnse termen: inscriptie: Epona: XV Kalendas Januarias Eponae
Latijnse termen: inscriptie: fulgur: [fulgur] conditum
Latijnse termen: inscriptie: Jupiter (3): IOM Arubiano…
Latijnse termen: inscriptie: Jupiter (3): IOM ET N.AVG
Latijnse termen: inscriptie: Jupiter (3): IOM Sucaelo …
Latijnse termen: inscriptie: Jupiter (3): IOM Uxellimo …
Latijnse termen: inscriptie: Jupiter (3): Iovi Accioni …
Latijnse termen: inscriptie: Jupiter (3): Iovi Candamio
Latijnse termen: inscriptie: Jupiter (3): Iovi Optimo Maximo
Latijnse termen: inscriptie: Lugoves: Lugovibus sacrvm L.L. Vrcico
Collegio Svtorvm D.D.
Latijnse termen: inscriptie: Maponus: Maponus / histrio RO
Caba/lus decessit ann(orum) XXX
Latijnse termen: inscriptie: Mars (3) en Nemetona: Marti et
Nemetonae
Latijnse termen: inscriptie: Mars (3) en Nemetona: Peregrinus /
Secund(i) fil(ius) / civis Trever / Lucetio (!) / Marti et /
Nemetona / vslm
Latijnse termen: inscriptie: Mars (3) en Victoria: Marti L /
[eu]cet(io) et Vi[c] / [t]oriae
Latijnse termen: inscriptie: Mars (3): …iti Smer…Aug
Latijnse termen: inscriptie: Mars (3): Marti Smertrio
Latijnse termen: inscriptie: Mars (3): Smert
Latijnse termen: inscriptie: Matres Britannae: Matrib(us) Italis
Germanis Gal(lis) Brit(annis)
Latijnse termen: inscriptie: Matres Glanicae: Glani et Glanicabus
et Fortunae reduci
Latijnse termen: inscriptie: Matres Obelenses: Matri(bu)s
Aug(ustis) Obele(n)sibus
Latijnse termen: inscriptie: Matrona (= Marne): maceriem
caementiciam circa hoc templum … Matronae
Latijnse termen: inscriptie: Matronis Vediantibus resp. Numinibus
Matrum Vedianteiarum
Latijnse termen: inscriptie: Matunus: Deo Matuno pro salute …
Latijnse termen: inscriptie: Medros: D[eo] Medru Matu/tina
Cobnert[i filia]
Latijnse termen: inscriptie: Medros: Deo Medrv
Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (3): Deo Mercurio Adsmerio
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Deo Mercurio Nundinatori
Mercu[rio] Seno
Minervae Belisamae sacrum
Loucetio Marti et Nemetona[e]
Marti et Nemetonae
Inscriptie uit Mainz (CIL 13, 07253)
Nemeton[ae]
D. M. Nodonti
Deo Nudente M.
Devo Nodenti
Aug[usto] Rudiobo sacrum / cur[ia]
Inscriptie op het monument uit Saint
Aranucno
IOM Tanaro
Iovi Taranuco
Taranucno
Toutati / Medurini
Deo Vol[cano] pro salute
Volcano et Ventis
interpretatio romana
Junones
locus Maponi
Lucrorum potens
Mars
Matrae
Matres
Matronae
Matrae en Matronae
Matres en Matronae
mereo
miserrima plebs
morbos depellere ‘verdrijft ziekten’
Morta
nautae Parisiaci
Nundinatori
Nymphae
Nymphae Griselicae
Nymphae Niskae
Nymphae Percernes
een olla (‘pot’)
omnium inventor artium
Parca
patera
Poeninus
Portus
praeses bellorum
Proxumae
quattuor ‘vier’
goden die Semones heten
Situlae (‘emmer’)
lat. stella

Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (3): Deo Mercurio
Nundinatori
Latijnse termen: inscriptie: Mercurius (3): Mercu[rio] Seno
Latijnse termen: inscriptie: Minerva (2): Minervae Belisamae
sacrum
Latijnse termen: inscriptie: Nemetona: Loucetio Marti et
Nemetona[e]
Latijnse termen: inscriptie: Nemetona: Marti et Nemetonae
Latijnse termen: inscriptie: Nemetona: Nemeton(ae)
Latijnse termen: inscriptie: Nemetona: Nemeton(ae)
Latijnse termen: inscriptie: Nodens: D. M. Nodonti; Deo Nudente
M.
Latijnse termen: inscriptie: Nodens: D. M. Nodonti; Deo Nudente
M.
Latijnse termen: inscriptie: Nodens: Devo Nodenti
Latijnse termen: inscriptie: Rudiobos: Aug[usto] Rudiobo sacrum /
cur[ia] Cassiciate d[e] s[ua] p[ecunia] d[edit] …
Latijnse termen: inscriptie: Sirona: Deae Ðironae
Latijnse termen: inscriptie: Tanaros: Aranucno
Latijnse termen: inscriptie: Tanaros: IOM Tanaro
Latijnse termen: inscriptie: Tanaros: Iovi Taranuco
Latijnse termen: inscriptie: Tanaros: Taranucno
Latijnse termen: inscriptie: Teutates: Toutati Medurini
Latijnse termen: inscriptie: Vulcanus (3): Deo Vol[cano] pro salute
uic[anorum] Por[tuensium] et nau[tarum] Lig[ericorum]
Latijnse termen: inscriptie: Vulcanus (3): Volcano et Ventis
Latijnse termen: interpretatio romana
Latijnse termen: Iunones
Latijnse termen: locus Maponi
Latijnse termen: Lucrorum potens
Latijnse termen: Mars
Latijnse termen: mater
Latijnse termen: mater
Latijnse termen: matrona
Latijnse termen: matronae en matres
Latijnse termen: matronae en matres
Latijnse termen: merēre
Latijnse termen: miserrima plebs
Latijnse termen: morbos depellere
Latijnse termen: Morta
Latijnse termen: nautae Parisiaci
Latijnse termen: nundinator
Latijnse termen: nympha
Latijnse termen: Nymphae Griselicae
Latijnse termen: Nymphae Niskae
Latijnse termen: Nymphae Percernes
Latijnse termen: olla
Latijnse termen: omnium inventor artium
Latijnse termen: Parcae
Latijnse termen: patera
Latijnse termen: Poeninus
Latijnse termen: portus
Latijnse termen: praeses bellorum
Latijnse termen: Proxumae of Proximae]
Latijnse termen: quattuor
Latijnse termen: Semones of Semunes
Latijnse termen: situla
Latijnse termen: stella
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imperium caelestum tenēre (‘het
Venatrix
Ventis
Viator
lichaam
rechterarm
zilveren arm
eschace d’arjant (‘zilveren arm’)
been
boezem
borsten
Dá Chích Anann
botten
buik
eieren
een schaal met drie eieren
gestalte
houding
Boeddha-houding
staand
staat een beer
staat een Gallische godin
zittend
blond haar
krulhaar
baard [+ spatie]
bebaarde
baardloze
manen’
Mongrúad ‘met de rode haren
hand [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
hand. [voorafgegaan door een spatie]
hand, [voorafgegaan door een spatie]
linkerhand
rechterhand
kunsthand
(kunst)hand
zilveren hand
hand voor Nuadu
Argetlám
Lāmargentios
Llawereint
lange hand
linkerhand
rechterhand
Andossus
Toliandossus
Lámfada

Latijnse termen: tenēre: imperium caelestum tenēre
Latijnse termen: Venatrix
Latijnse termen: Venti
Latijnse termen: Viator
Lichaam
Lichaam: arm, rechterLichaam: arm, zilveren
Lichaam: arm, zilveren: term: eschace d’arjant (mfrans) (Frankr.)
Lichaam: been
Lichaam: borst (boezem)
Lichaam: borst (boezem)
Lichaam: borst: term: cich: Dá Chích Anann (‘de twee borsten van
Ana’) (berggebied) (Ierl.)
Lichaam: bot (been)
Lichaam: buik
Lichaam: ei
Lichaam: ei: eieren van Sirona (Kelt.)
Lichaam: gestalte (lichaamshouding)
Lichaam: gestalte (lichaamshouding)
Lichaam: gestalte: lotushouding (Boeddha-houding,
kleermakerszit)
Lichaam: gestalte: staande houding
Lichaam: gestalte: staande houding
Lichaam: gestalte: staande houding
Lichaam: gestalte: zittende houding (zitting)
Lichaam: haar, blond
Lichaam: haar, krulLichaam: haar: baard (sik)
Lichaam: haar: baard (sik)
Lichaam: haar: baard: baardloos
Lichaam: haar: manen (v.h. paard)
Lichaam: haar: term: mongrúad (‘met de rode haren’) (godin)
(Kelt.)
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand, kunstLichaam: hand, kunstLichaam: hand, kunst-: zilveren hand
Lichaam: hand, kunst-: zilveren hand
Lichaam: hand, kunst-: zilveren hand: term: argetlám (oi.) (god)
(Kelt.)
Lichaam: hand, kunst-: zilveren hand: term: lāmargentios (god)
(L/R-Kelt.)
Lichaam: hand, kunst-: zilveren hand: term: llawereint (kymr.)
(god) (Kelt.)
Lichaam: hand, lange (bijnaam)
Lichaam: hand, linkerLichaam: hand, rechterLichaam: hand: term: andossus (‘met de grote hand’) (adj.) (god)
(Kelt.)
Lichaam: hand: term: andossus, toli- (‘met de grote hand’) (adj.)
(god) (Kelt.)
Lichaam: hand: term: lámfada (‘met de lange hand’) (god) (Kelt.)
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Llaw Gyffes
hals [voorafgegaan door een spatie]
ledematen
bek [+ spatie]
een oog
enige oog
één oog
geopend oog
ene oog
andere oog
zijn oog
één oog
enige oog
oog van Balor
geopend oog
oog zeer groot en puilt uit
oog zich diep
oren [voorafgegaan door een spatie]
rug [voorafgegaan door een spatie]
schoot
linkerschouder
staart
tong [+ spatie]
halftong
vet’
IE *smeru ‘vet’
vlees
vleugels
voet
donkere
duisternis
Donn < *dhus-no
fuscus
Ilunnus
goddelijk licht
heilbrengend licht
hemels licht
nachten
glanzen
helder
schitterend
stralende
Belenus
Beli’
Beli [+ spatie]
Beli:
Belisama
Bile
IE √*gu̯ el ‘glanzen’
Leucetius
Loucetius
Livicus (‘de glanzende’

Lichaam: hand: term: llaw gyffes (‘met de vaardige hand’) (adj.)
(god) (Kelt.)
Lichaam: keel (hals)
Lichaam: lichaamsdeel (ledemaat)
Lichaam: mond
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog
Lichaam: oog: eenogig
Lichaam: oog: eenogig
Lichaam: oog: oog van Balor (Kelt.)
Lichaam: oog: open (openen van het -)
Lichaam: oog: uitpuilend en groot Lichaam: oog: zich terugtrekkend en klein Lichaam: oor
Lichaam: rug
Lichaam: schoot (bovenbenen)
Lichaam: schouder, linkerLichaam: staart
Lichaam: tong
Lichaam: tong
Lichaam: vet
Lichaam: vet: term: smeru* (IE)
Lichaam: vlees
Lichaam: vleugel
Lichaam: voet
Licht en duisternis: duisternis (zwart)
Licht en duisternis: duisternis (zwart)
Licht en duisternis: duisternis: term: dhus-no*: donn (god) (Kelt.)
Licht en duisternis: duisternis: term: fuscus (adj.) (L/R)
Licht en duisternis: duisternis: term: ilunnus (bask. ilhuno) (adj.)
(god) (Bask.-Kelt.)
Licht en duisternis: licht, goddelijke
Licht en duisternis: licht, heilbrengende
Licht en duisternis: licht, hemelse
Licht en duisternis: nacht
Licht en duisternis: schittering
Licht en duisternis: schittering
Licht en duisternis: schittering
Licht en duisternis: schittering
Licht en duisternis: schittering: term: belenus (adj.) (god) (Kelt.)
Licht en duisternis: schittering: term: beli (adj.) (god) (Kelt.)
Licht en duisternis: schittering: term: beli (adj.) (god) (Kelt.)
Licht en duisternis: schittering: term: beli (adj.) (god) (Kelt.)
Licht en duisternis: schittering: term: belisama (adj., superl.)
(godin) (Kelt.)
Licht en duisternis: schittering: term: bile (adj.) (god) (Kelt.)
Licht en duisternis: schittering: term: gu̯ el* (vb.) (IE)
Licht en duisternis: schittering: term: leucetius, loucetius, loucius
(adj.) (god) (Kelt.)
Licht en duisternis: schittering: term: leucetius, loucetius, loucius
(adj.) (god) (Kelt.)
Licht en duisternis: schittering: term: livicus (adj.) (god) (Kelt.)
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Luxovius
Vindonnus (‘de schitterende’
maansverduistering
literaire
literatuur
Ab urbe condita (door Livius)
Historiae en Annales (door Cornelius
Apologeticum (door Tertullianus)
Argonautica
Arthur-romans
Arthur-sagen
sagenliteratuur rond Arthur
Estoire dou Graal (door Robert de Boron)
Βιβλιοθηκη ίστορικη
Brut, een Middel-Engels geschiedwerk in
Cat Goddeu
Cath Bóinde = Ferchuitred Medba
Cétnad nAíse
Book of Ballymote = Leabhar Baile an
Book of Leinster = Lebor Laignech
Llyfr Coch Hergest (‘Rode boek van
Collectanea rerum memorabilium
De bello Gallico
Confessio (door St. Patrick)
De bello civili
De Chorographia (door Pomponius Mela)
De fluviis
Elegiae (IV, 10, 41; door Sextus
Epitome de Tito Livio bellorum omnium
Expositio sermonum antiquorum (XXI;
Finn-cyclus
heldensagen uit Laigin
Acallam na Senórach
Foras Feasa ar Éireann
Geographia (door Ptolemaeus)
Geographica
Ιταλικα
Graal-romans
Herakles (door Lucianus van Samosata)
Historia Brittonum
Historia regum Britanniae
Historia Romana

Licht en duisternis: schittering: term: luko-*: luxovius
(‘glanzende’) (nom. ag.) (god) (Kelt.)
Licht en duisternis: schittering: term: vindonnus (adj.) (god)
(Kelt.)
Licht en duisternis: verduistering, maansLiteratuur
Literatuur
Literatuur: Ab urbe condita (door Livius) (L/R)
Literatuur: Annales (door Tacitus) (L/R)
Literatuur: Apologeticum (door Tertullianus) (Chr.-L/R)
Literatuur: Argonautica (door Apollonius Rhodius) (Gr.)
Literatuur: Arthur-sagen (alg. Eur.)
Literatuur: Arthur-sagen (alg. Eur.)
Literatuur: Arthur-sagen (alg. Eur.)
Literatuur: Arthur-sagen: Estoire dou Graal (door Robert de Boron)
(Frankr.)
Literatuur: Bibliotheca historica (Βιβλιοθηκη ίστορικη; door
Diodorus van Sicilië) (Gr.)
Literatuur: Brut (door Layamon) (Eng.)
Literatuur: Cad Goddeu = Kat Godeu (Kelt.)
Literatuur: Cath Bóinde = Ferchuitred Medba (Kelt.)
Literatuur: Cétnad nAíse (incantatie) (Kelt.)
Literatuur: codex: Leabhar Baile an Mhóta = eng. Book of
Ballymote (Kelt.)
Literatuur: codex: Lebor Laignech = eng. Book of Leinster (=
vroeger Lebar na Núachongbála) (Kelt.)
Literatuur: codex: Llyfr Coch Hergest (‘Rode boek van Hergest’)
(Kelt.)
Literatuur: Collectanea rerum memorabilium = De mirabilibus
mundi = Polyhistor (door Gaius Julius Solinus) (L/R)
Literatuur: Commentarii de bello Gallico (door C.J. Caesar) (L/R)
Literatuur: Confessio (door St. Patrick) (L/R)
Literatuur: De bello civili = Bellum civile = Pharsalia (door M.A.
Lucanus) (L/R)
Literatuur: De Chorographia (door Pomponius Mela) (L/R)
Literatuur: De fluviis (door Pseudo-Plutarchus) (L/R)
Literatuur: Elegiae (door Sextus Propertius) (L/R)
Literatuur: Epitome de Tito Livio bellorum omnium annorum DCC
libri duo (door Lucius Annaeus Florus) (L/R)
Literatuur: Expositio sermonum antiquorum (door Fabius
Planciades Fulgentius) (L/R)
Literatuur: Finn-cyclus = Fenische cyclus = Fainnaidheacht (Kelt.)
Literatuur: Finn-cyclus = Fenische cyclus = Fainnaidheacht (Kelt.)
Literatuur: Finn-cyclus: Acallam na Senórach (Kelt.)
Literatuur: Foras Feasa ar Éireann (door Seathrún Céitinn) (Kelt.)
Literatuur: Geographia (Γεωγραφικη ύφηγησις; door Claudius
Ptolemaeus) (Gr.)
Literatuur: Geographica (Γεωγραφικα; door Strabo) (Gr.)
Literatuur: Geschiedenis van Italië (Ιταλικα; door Agesilaüs) (Gr.)
(auteur)
Literatuur: Graal-literatuur (Frankr.)
Literatuur: Herakles (door Lucianus van Samosata) (Gr.)
Literatuur: Historia Brittonum (door ‘Nennius’) (L/R)
Literatuur: Historia regum Britanniae (door Geoffrey van
Monmouth) (L/R)
Literatuur: Historia Romana (Ρωμαϊκη ίστορια; door Cassius Dio)
(Gr.)
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Ρωμαϊκη ίστορια (door Cassius Dio)
Historiae en Annales (door Cornelius
Historiae (Ίστοριαι) (door Polybios)
Historiae Francorum (door Gregorius van
Imrama
Echtra mac nEchach Muigmedóin
Annalen
kroniek
Annála na gCeithre Máistri (‘Annalen van
Lebor Gabála Érenn
Liber in gloria confessorum (door
Marwnat Vthyr Pen (door Taliessin
Mabinogi
Mabinogion
Brānwen, de dochter van Llŷr
Culhwch en Olwen
Manawyddan, de zoon van Llŷr
Math fab Mathonwy
Pwyll, de koning van Dyfed
Apuleius (‘Metamorphoses’)
Oidheadh Chloinne Tuireann (‘Tragedie
Cath Maige Tuired)
Cath Maige Tuired Cunga
Dindsenchas
Rennes Dindsenchas
Togail Bruidne dá Derga
Noínden Ulad
Ces Ulad
Octavius (door Minucius Felix)
Octavius (XXVII, 7; door Minucius Felix)
Ora maritima
Periplus Massiliensis saec. VI a. C.
Ordo urbium nobilium (door de Gallische
Pseudo-Plutarchus in Moralia: ‘Parallela
‘Perceval’ door Chrétien de Troyes
Lucanus (Pharsalia)
Politica (Πολιτικα) (door Aristoteles)
Ravennatis Anonymi Cosmographia (door
Reis van St. Brandaan
Le Roman de Brut van de Normandiër
Sage van de Hjaðningavíg
Ragnars saga loðbrókar
Sanas Cormaic
Satirae (VIII, 155 e.v.; door Iuvenalis)

Literatuur: Historia Romana (Ρωμαϊκη ίστορια; door Cassius Dio)
(Gr.)
Literatuur: Historiae (door Tacitus) (L/R)
Literatuur: Historiae (Ίστοριαι) (door Polybios) (Gr.)
Literatuur: Historiae Francorum (door Gregorius van Tours) (L/R)
Literatuur: Imrama-cyclus (Kelt.)
Literatuur: Koningscyclus: Echtra mac nEchach Muigmedóin (Kelt.)
Literatuur: kroniek (annaal)
Literatuur: kroniek (annaal)
Literatuur: kroniek: Annála na gCeithre Máistri = Annála
Rioghachta Éireann (Kelt.)
Literatuur: Lebor Gabála Érenn (Kelt.)
Literatuur: Liber in gloria confessorum (door Gregorius van Tours)
(L/R)
Literatuur: lied: Marwnat Vthyr Pen (door Taliessin) (Kelt.)
Literatuur: Mabinogion (verzameling mythische sagen) (Kelt.)
Literatuur: Mabinogion (verzameling mythische sagen) (Kelt.)
Literatuur: Mabinogion: Brānwen, de dochter van Llŷr (Kelt.)
Literatuur: Mabinogion: Culhwch en Olwen (Kelt.)
Literatuur: Mabinogion: Manawyddan, de zoon van Llŷr (Kelt.)
Literatuur: Mabinogion: Math fab Mathonwy (Kelt.)
Literatuur: Mabinogion: Pwyll, de koning van Dyfed (Kelt.)
Literatuur: Metamorphoses = Asinus aureus (= De gouden ezel)
(door Apuleius) (L/R)
Literatuur: Mythologische cyclus: Aided Chlainne Tuirenn =
Oidheadh Chloinne Tuireann (Kelt.)
Literatuur: Mythologische cyclus: Cath Maige Tuired (‘de Tweede
slag bij Mag Tuired’) (Kelt.)
Literatuur: Mythologische cyclus: Cath Maige Tuired Cunga (‘de
Eerste slag bij Mag Tuired’) (Kelt.)
Literatuur: Mythologische cyclus: Dindsenchas (Kelt.)
Literatuur: Mythologische cyclus: Dindsenchas: Rennes-manuscript
(Kelt.)
Literatuur: Mythologische cyclus: Togail Bruidne dá Derga (Kelt.)
Literatuur: Noínden Ulad = Ces Ulad (Kelt.)
Literatuur: Noínden Ulad = Ces Ulad (Kelt.)
Literatuur: Octavius (door Minucius Felix) (L/R)
Literatuur: Octavius (door Minucius Felix) (L/R)
Literatuur: Ora maritima (door Avienus) (L/R)
Literatuur: Ora maritima: Periplus Massiliensis saec. VI a. C. (NN,
maar bewaard door Avienus) (L/R)
Literatuur: Ordo urbium nobilium (door Decimus Magnus Ausonius)
(L/R)
Literatuur: Parallela Graeca et Romana = Parallela minora (Τα
Ηθικα: Συναγωγη ίστοριων παραλληλων Έλληνικων και
Ρωμαικων; door (Pseudo-)Plutarchus) (Gr.)
Literatuur: Perceval (door Chrétien de Troyes) (Frankr.)
Literatuur: Pharsalia of Bellum civile (door Lucanus) (L/R)
Literatuur: Politica (Πολιτικα) (door Aristoteles) (Gr.)
Literatuur: Ravennatis Anonymi Cosmographia (door een
Anonymus van Ravenna) (L/R)
Literatuur: Reis van St.-Brandaan (Kelt.-Ned.)
Literatuur: Roman de Brut, Le (door Wace) (Frankr.)
Literatuur: saga: Heðins saga ok Högna = Sörla þáttr = sage van de
Hjaðningavíg (Germ.)
Literatuur: saga: Ragnars saga loðbrókar (Germ.)
Literatuur: Sanas Cormaic (door Cormac mac Cuilennan) (Kelt.)
Literatuur: Satirae (door Iuvenalis) (L/R)
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Commenta Bernensia
scholiën van Bern
Commenta Bernensia op Lucanus
M. Annaei Lucani Commenta Bernensia
Thesaurus Paleohibernicus (een
Rhys (Origin and growth of religion
Tochmarc Étaíne
Tochmarc Luaine acus Aided Athirni
Topographia Hiberniae (door Giraldus
Sage van Tristan en Isolde
Griekse literatuur
sagenliteratuur
heldensagen uit Ulster
Ulster-cyclus
Serglige Con Culainn
Táin bó
Vita S. Amphibali
Vita S. Bavonis
Vita S. Clari
Vita S. Frontonis
Vita S. Fulcuini
Vita S. Juliani
Vita S. Leonis
Vita S. Reguli
Acta S. Dionysii Areopagitae fabulosa
Acta S. Maximiliani
Acta SS. Marcelli et Anastasii
De Gregorio Thaumaturgo (door
Passio SS. Tiberi, Modesti et Florentiae
Vitae S. Eleutherii
Cáin Adomnáin
Της μετα Μαρκον βασιλειας ίστοριαι
mereo
het lot dat hij
IE *(s)mer ‘lot’ of ‘voorkennis’
Morta
είμαρμενη
μοιρα
Tragedie
μερος
weer goed voorspellen
maan [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
maan.
maansverduistering
maancultus
maanjaar
maangod

Literatuur: scholia: Berner Scholiën = Commenta Bernensia (L/R)
Literatuur: scholia: Berner Scholiën = Commenta Bernensia (L/R)
Literatuur: scholia: Berner Scholiën: M. Annaei Lucani Commenta
Bernensia (L/R)
Literatuur: scholia: Berner Scholiën: M. Annaei Lucani Commenta
Bernensia (L/R)
Literatuur: scholia: Thesaurus Paleohibernicus (een verzameling
Oud-Ierse glossen en scholiën op basis van diverse hss., ed. W.
Stokes & J. Strachan)
Literatuur: secundaire ~: Origin and growth of religion (door J.
Rhŷs)
Literatuur: Tochmarc Étaíne in Ériu (Kelt.)
Literatuur: Tochmarc Luaine acus Aided Athirni (Kelt.)
Literatuur: Topographia Hiberniae (door Giraldus Cambrensis)
(L/R)
Literatuur: Tristan en Isolde, legende van (Eur.)
Literatuur: type: Griekse ~ (Gr.)
Literatuur: type: sagen
Literatuur: Ulster-cyclus = An Rúraíocht (Kelt.)
Literatuur: Ulster-cyclus = An Rúraíocht (Kelt.)
Literatuur: Ulster-cyclus: Serglige Con Culainn ocus óenét Emire
(Kelt.)
Literatuur: Ulster-cyclus: Táin bó Cúailnge (Kelt.)
Literatuur: Vita S. Amphibali (L/R)
Literatuur: Vita S. Bavonis (L/R)
Literatuur: Vita S. Clari (L/R) (door anon.)
Literatuur: Vita S. Frontonis (L/R)
Literatuur: Vita S. Fulcuini (L/R)
Literatuur: Vita S. Juliani (L/R) (door Letaldus)
Literatuur: Vita S. Leonis (L/R)
Literatuur: Vita S. Reguli (L/R)
Literatuur: Vita: Acta S. Dionysii Areopagitae fabulosa (L/R)
Literatuur: Vita: Acta S. Maximiliani (L/R)
Literatuur: Vita: Acta SS. Marcelli et Anastasii (L/R)
Literatuur: Vita: De Gregorio Thaumaturgo (door Tyrannius Rufinus
van Aquileia) (L/R)
Literatuur: Vita: Passio SS. Tiberi, Modesti et Florentiae (L/R)
Literatuur: Vitae S. Eleutherii (L/R)
Literatuur: wet: Cáin Adomnáin = Wet van Adomnán = Lex
innocentium (Kelt.)
Literatuur: Της μετα Μαρκον βασιλειας ίστοριαι (door Herodianus
van Syrië) (Gr.)
Lot: deel krijgen, z’n: term: merēre (oorspr. betekenis) (L/R)
Lot: lotsbepaler (bepaler van het noodlot)
Lot: noodlot: term: (s)mer* (IE)
Lot: noodlot: term: morta (godin) (L/R)
Lot: noodlot: term: είμαρμενη (Gr.)
Lot: noodlot: term: μοιρα (godin) (Gr.)
Lot: noodlot: tragedie
Lot: term: μερος (Gr.)
Lot: voorspelling van het weer
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
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vollemaan
afnemen en wassen van de maan
vollemaan
wassen van de maan
geïntensiveerd
krachteloos
zwak
Noínden Ulad
Ces Ulad
machten van de aarde en de onderwereld
demonische machten
chaosmonster
machten van de aarde en de onderwereld
geneeskrachtig
IE *eis ‘energie, hartstocht’
goddelijke macht met grote krachten
ateprefix rogoddelijke macht
heilige machten
kracht
Óengus
Godinnen als de locale
macht leven te schenken
macht [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
macht,
machten
machtig [voorafgegaan door een spatie]
‘machtig
Armogius
Dinomogetimaros
Mogetius
magische krachten
natuurmachten
vernietigende kracht
magie
magisch
toverkunst
toverslot
te bedwingen.
dat ze diegenen kunnen genezen, die bij
magische wijze door verwarring te
liederen in beweging kunnen brengen
jachtmagie
grijpt op magische wijze in
slag bij Mag Tuired beslist Badb op
magische handelingen

Maan
Maan: maanfase: afnemende ~
Maan: maanfase: vollemaan (heldere ~)
Maan: maanfase: wassende ~
Macht en kracht: aspect: versterking
Macht en kracht: aspect: zwakte
Macht en kracht: aspect: zwakte
Macht en kracht: aspect: zwakte: term: noínden = ces (Ulad) (‘de
zwakheid van de mannen van Ulster’) (lit.) (couvade) (Kelt.)
Macht en kracht: aspect: zwakte: term: noínden = ces (Ulad) (‘de
zwakheid van de mannen van Ulster’) (lit.) (couvade) (Kelt.)
Macht en kracht: chtonische macht
Macht en kracht: demonen, macht der
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: genezende kracht (heilzaam)
Macht en kracht: genieting, kracht van de: term: eis* (‘energie,
hartstocht’) (IE)
Macht en kracht: goddelijke kracht (transcendente kracht)
Macht en kracht: goddelijke kracht: term: ate- (Kelt.)
Macht en kracht: goddelijke kracht: term: ro- (Kelt.)
Macht en kracht: goddelijke macht
Macht en kracht: goddelijke macht
Macht en kracht: kracht
Macht en kracht: kracht: term: guss, oino- (Óengus) (‘de enig
krachtige’) (god) (Kelt.)
Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van;
vrouwelijk
Macht en kracht: levenbevestigende en –gevende kracht (macht)
Macht en kracht: macht
Macht en kracht: macht
Macht en kracht: macht
Macht en kracht: macht
Macht en kracht: macht
Macht en kracht: macht: term: marmogius, armogius (adj.) (god)
(Kelt.)
Macht en kracht: macht: term: mogetimaros, dino- (‘grote
machtige’) (adj.) (god) (Kelt.)
Macht en kracht: macht: term: mogetius (adj.) (god) (Kelt.)
Macht en kracht: magische kracht
Macht en kracht: natuurmacht
Macht en kracht: vernietigingskracht
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie
Magie en mantiek: magie: doel: doen overwinnen
Magie en mantiek: magie: doel: genezing
Magie en mantiek: magie: doel: verwarring scheppen
Magie en mantiek: magie: doel: zeeën en winden in beweging
brengen
Magie en mantiek: magie: type: jachtmagie
Magie en mantiek: magie: type: oorlogsmagie
Magie en mantiek: magie: type: oorlogsmagie
Magie en mantiek: magische handeling
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magische wijze in door in verschillende
met één oog geopend
op één been
kennen en deze kunnen voorspellen
mantiek
orakel
voorspellen
waarzeggerij
gunstig omen zag in de loop van een
maansverduistering, waarin ze een slecht
voorspellen uit het bloed de toekomst
-mens
mens [voorafgegaan door een spatie]
mens,
bevolking
bewoners
burgers
dorpsbewoners
uic[anorum]
gemengde bevolking
miserrima plebs
krachtmens
trénfer
grote groep mensen
massa
noordelijk ras
stam [passim]
volk [voorafgegaan door een spatie]
volksgeloof
volkstraditie
volkssage
kustvolk
Fir Bolg
Fir Domnann
Mediotautehae
Ollototae
Túatha Dé Danann ‘het volk van de godin
dansten
dans uitvoert (jachtmagie)
een panfluit;
harp
Harp:
Úaithne
lier en griffioen
ritme
mythe
mythische
Ambicatus (of Ambigatos) neemt zijn
mythe van Bile’s aankomst in Ierland

Magie en mantiek: magische handeling: gedaantewisseling van god
naar dier
Magie en mantiek: magische handeling: zich voortbewegend met
één oog geopend
Magie en mantiek: magische handeling: zich voortbewegend op
één been
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van het gedrag van dieren: loop van een haas
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van hemellichamen: maansverduistering
Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen:
bestudering van een stervende mens: het vergoten bloed
Mens
Mens
Mens
Mens: inwoner (bewoner, bevolking, burger)
Mens: inwoner (bewoner, bevolking, burger)
Mens: inwoner (bewoner, bevolking, burger)
Mens: inwoner: dorpeling
Mens: inwoner: dorpeling: term: vicanus (L/R)
Mens: inwoner: gemengde bevolking
Mens: inwoner: term: plebs (‘(gewone) volk’) (L/R)
Mens: krachtmens
Mens: krachtmens: term: trénfer (Kelt.)
Mens: menigte (schare, massa, omstanders)
Mens: menigte (schare, massa, omstanders)
Mens: ras: Noord-Europees type
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk (stam)
Mens: volk: term: fir bolg (Kelt.) (myth. volk)
Mens: volk: term: fir domnann (Kelt.) (myth. volk)
Mens: volk: term: tautehae, medio- (‘tussen twee stammen’)
(godinnen) ((Kelt.-Germ.)
Mens: volk: term: totae, ollo- (‘van alle stammen’) (godinnen)
(Kelt.)
Mens: volk: term: Túatha Dé Danann (‘het volk van de godin
Dana’) (godengroep) (Kelt.)
Muziek en dans: dans (cultusdans)
Muziek en dans: dans, magische
Muziek en dans: fluit, pan-; van Sucellos (Kelt.)
Muziek en dans: harp
Muziek en dans: harp van Dagda (Kelt.)
Muziek en dans: harp van Dagda: ‘Úaithne’ (Kelt.)
Muziek en dans: lier van Apollo (2) (Kelt.)
Muziek en dans: ritme
Mythe
Mythe
Mythe: Belovesus en Segovesus (sage) (Kelt.)
Mythe: Bile’s aankomst in Ierland (Kelt.)
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heeft Morrígu zich aan de oever van een
mythe van Dagda’s opgedrongen maal
verhaal van de Argonauten
eerste slag bij Mag Tuired
mythe van Nuadu
Tweede slag bij
Belangrijke rol in de tweede slag bij
Volkssage van Balor
stichting van Lyon kwamen er raven
afschrikwekkende vrouw (versie 1)
afschrikwekkende vrouw (versie 2)
mythe van Macha Mongrúads strijd
mythe van Macha van Crunnchu’s
Mucius Scaevola verloor zijn hand bij het
mythe van de komst van Lug
mythe van Óengus’ jeugd
mythe van Tailtiu’s rooiing van het
Týr verloor zijn hand toen hij
hemel
mythen
mythologische
mythologie van Dagda
Germaanse mythen uit IJsland
mythen uit Ierland
Ierse mythologie
geschiedenis van Lug
mythische motieven
motieven, die serieus
motief van de begrafenis van het hoofd
Dezelfde vrouwenfiguur
lelijke oude vrouw
melaatse vrouw
Aan zijn tong zit een ketting die
man heeft zeven kettingen aan zijn hals
motief speelt ook een rol in de Táin Bó
onderwereldmotief
zonder dat iemand (behalve Pwyll) haar
op bijzondere wijze geboren
motief van de zilveren hand
Deze IE mythe verhaalt

Mythe: Dagda’s en Morrígu’s geslachtsgemeenschap (Kelt.)
Mythe: Dagda’s opgedrongen maal (Kelt.)
Mythe: De Argonauten (Gr.)
Mythe: De strijd tussen de Túatha Dé Danann en de Fir Bolg = De
Eerste slag bij Mag Tuired (Kelt.)
Mythe: De strijd tussen de Túatha Dé Danann en de Fir Bolg = De
Eerste slag bij Mag Tuired (Kelt.)
Mythe: De strijd tussen de Túatha Dé Danann en de Fomoren = De
Tweede slag bij Mag Tuired (Kelt.)
Mythe: De strijd tussen de Túatha Dé Danann en de Fomoren = De
Tweede slag bij Mag Tuired (Kelt.)
Mythe: Ethnea en Mac Kineely (sage) (Kelt.)
Mythe: Lug en de raven (sage) (Kelt.-L/R)
Mythe: Macha Mongrúad als afschrikwekkende vrouw (versie 1:
Foras Feasa ar Éireann) (Kelt.)
Mythe: Macha Mongrúad als afschrikwekkende vrouw (versie 2:
Echtra mac nEchach Muigmedóin) (Kelt.)
Mythe: Macha Mongrúads strijd tegen Cimbáeth en Díthorba (Kelt.)
Mythe: Macha van Crunnchu’s paardenwedren (cultuslegende)
(Kelt.)
Mythe: Mucius Scaevola (sage) (L/R)
Mythe: Nuadu’s tweede koningschap: ep. 4: de komst van Lug
(Kelt.)*
Mythe: Óengus’ jeugd (Kelt.)
Mythe: Tailtiu’s rooiing van het woud van Cúan (cultuslegende)
(Kelt.)
Mythe: Týr en de boeiing van Fenrir (Vsp, SnE, skaldenpoëzie)
(Germ.)
Mythische woning: type: godenwoning (hemel)
Mythologie
Mythologie
Mythologie: Dagda, ~ van (Kelt.)
Mythologie: geo/rel/temp: Germaanse ~ (Germ.)
Mythologie: geo/rel/temp: Ierse ~ (Kelt.)
Mythologie: geo/rel/temp: Ierse ~ van (Kelt.)
Mythologie: Lug, ~ van (Kelt.)
Mythologie: motief, mythologisch (mythologem)
Mythologie: motief, mythologisch (mythologem)
Mythologie: motief: begrafenis van hoofd of lichaam ter afweer
van vijanden
Mythologie: motief: lelijke oude vrouw verandert in een mooie
jonge vrouw na bedrijving van de liefde
Mythologie: motief: lelijke oude vrouw verandert in een mooie
jonge vrouw na bedrijving van de liefde
Mythologie: motief: lelijke oude vrouw verandert in een mooie
jonge vrouw na bedrijving van de liefde
Mythologie: motief: man trekt met kettingen aan tong of hals
anderen voort
Mythologie: motief: man trekt met kettingen aan tong of hals
anderen voort
Mythologie: motief: mannenkraambed (couvade)
Mythologie: motief: onderwereld
Mythologie: motief: snelle ren met het paard, door niemand
geëvenaard
Mythologie: motief: wonderbaarlijke geboorte
Mythologie: motief: zilveren hand (Kelt.)
Mythologie: thema: meineed door de god van het recht teneinde
de wereld te redden uit handen van de demonen (IE)
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natuurverschijnselen
bliksem
bliksemsymbool
donder
*taran ‘donder’
bret. taran
oi. torann
uitdrogen
temperatuur
warm
Grannus
IE √*gu̯ her ‘warm’
het weer
wind [voorafgegaan door een spatie]
Vintius
offer
offer voor de god van
offer voor een oorlogsgod
brachten het meer bij Toulouse
offers aan een meer
aan Esus gebrachte offer
Aan Esus gerelateerde offers
dit (voorwerp) aan Esus gewijd
Esus-offer
Mars Esus wordt aldus vereerd
type aan hem gebrachte offers
Rudiobos geofferd
offercultus van Teutates
offergebruik m.b.t. Teutates
Teutates heet, wordt met menselijk
Teutates Mars wordt op wrede wijze met
Offerhandeling
offerhandelingen
offerdood
wordt bij de Galliërs aldus verzoend
mensenhoofden, maar nu dieren geofferd
doorsnijding van de hals
snijden krijgsgevangenen boven een
aan wie vroeger mensenhoofden, maar
met de Romeinen dier vrouwen
een mens wordt in een boom opgehangen
mensen geofferd
mensenoffers
met menselijk bloed geëerd
snijden krijgsgevangenen boven een
Teutates Mars wordt op wrede wijze met
dit (voorwerp) aan Esus gewijd
goud- en zilveroffer
836 munten in een vaas, gewijd aan dea
votiefgeschenk
vatoffers
offergebruik
type aan hem gebrachte offers
door ze in houten tonnen te verbranden

Natuurverschijnsel
Natuurverschijnsel: bliksem
Natuurverschijnsel: bliksem: donder- en bliksemteken
Natuurverschijnsel: donder
Natuurverschijnsel: donder: term: taran* (Kelt.)
Natuurverschijnsel: donder: term: taran*: taran (bret.) (Kelt.)
Natuurverschijnsel: donder: term: taran*: torann (oi.) (Kelt.)
Natuurverschijnsel: droogte (droog)
Natuurverschijnsel: temperatuur
Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte
Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte: term: grannus (adj.)
(god) (Kelt.)
Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte: term: gu̯ her* (adj.)
(IE)
Natuurverschijnsel: weer(somstandigheid)
Natuurverschijnsel: wind (storm)
Natuurverschijnsel: wind: term: winto-*: Vintius (god) (Kelt.)
Offer
Offer: ~ aan de goden: god van de oorlog
Offer: ~ aan de goden: god van de oorlog
Offer: ~ aan de wateren (zee, rivier, meer)
Offer: ~ aan de wateren (zee, rivier, meer)
Offer: ~ aan Esus (Kelt.)
Offer: ~ aan Esus (Kelt.)
Offer: ~ aan Esus (Kelt.)
Offer: ~ aan Esus (Kelt.)
Offer: ~ aan Esus (Kelt.)
Offer: ~ aan Esus (Kelt.)
Offer: ~ aan Rudiobos (Kelt.)
Offer: ~ aan Teutates (Kelt.)
Offer: ~ aan Teutates (Kelt.)
Offer: ~ aan Teutates (Kelt.)
Offer: ~ aan Teutates (Kelt.)
Offer: asp.: offerhandeling (alg. en div.)
Offer: asp.: offerhandeling (alg. en div.)
Offer: asp.: offerhandeling: doden van het offerdier (mens)
Offer: doel: zoenoffer
Offer: obj.: dierenoffer
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: bloedoffer
Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: bloedoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: mensenoffer
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: afbeeldingen, modellen en
grafbeeldjes als ~
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: edele en andere metalen
Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: geldoffer
Offer: rel.: eedoffer
Offer: rel.: vatoffer
Offer: wijze, offer- (offermethode, offergebruik)
Offer: wijze, offer- (offermethode, offergebruik)
Offer: wijze: brandoffer (vuuroffer)
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een mens wordt in een boom opgehangen
hangoffer
doorsnijding van de hals
snijden krijgsgevangenen boven een
Vasio
in een vol vat geduwd zodat hij stikt
verdrinking in een vat
verdrinkingsoffer
ital. aisus, esus ‘god’
coup douloureux (‘pijnlijke slag’)
coup félon (‘verraderlijke slag’)
IE *eis ‘energie, hartstocht’
IE *eku̯ o ‘paard’
eschace d’arjant (‘zilveren arm’)
IE √*gu̯ el ‘glanzen’
IE √*gu̯ her ‘warm’
IE *is ‘wensen’
marteau de la bonne mort
IE *med ‘afmeten, overwegen’
Roi Méhaignié
notonier (= nautonier’schipper’)
Roi pêcheur, de visserkoning
IE *smeru ‘vet’
Terre Gaste (‘onvruchtbaar land’)
etr. Erus
paard
Manandáns paard
merrie
paardgodin Epona (gall. epo < *eku̯o)
Eochu Ollathir Ruadrofessa
IE *eku̯ o ‘paard’
wonderland
huisdeur
*durodurum
kerkdeur
deur van het
priester
priesteressen
druïden
Gallicenas (of Galli Senas, Barrigenas)
draidechta
drúi
druïde
nationaal bewustzijn
dronken
dronkenschap
extase
krijgswoede
opwinding
strijdwoede
Medb betekent ‘dronkenschap’
meddw
herdacht
herinneringen
bekwaam is in de geneeskunst, de

Offer: wijze: hangoffer
Offer: wijze: hangoffer
Offer: wijze: plengoffer
Offer: wijze: plengoffer
Offer: wijze: plengoffer: term: vasio (?) (god) (Kelt.)
Offer: wijze: verdrinkingsoffer
Offer: wijze: verdrinkingsoffer
Offer: wijze: verdrinkingsoffer
Overige IE termen: aisus, esus
Overige IE termen: coup douloureux
Overige IE termen: coup douloureux
Overige IE termen: eis*
Overige IE termen: eku̯ o*
Overige IE termen: eschace d’arjant
Overige IE termen: gu̯ el*
Overige IE termen: gu̯ her*
Overige IE termen: is*
Overige IE termen: marteau de la bonne mort
Overige IE termen: med *
Overige IE termen: méhaignié
Overige IE termen: notonier
Overige IE termen: Roi pêcheur
Overige IE termen: smeru*
Overige IE termen: terre gaste
Overige niet-IE termen: Erus
Paard
Paard: Manandán, ~ van (Kelt.)
Paard: merrie
Paard: merrie: term: epona (godin) (Kelt.)
Paard: term: each: eochu (god) (Kelt.)
Paard: term: eku̯ o* (IE)
Paradijs: algemeen: wonderland
Poort
Poort: term: duro-* = gelat. -durum (Kelt.)
Poort: term: duro-* = gelat. -durum (Kelt.)
Poort: type: kerkdeur
Poort: type: vagevuur, ~ van het
Priester
Priester: functie: priesteres
Priester: groep: ‘Druïden’ (Kelt.)
Priester: groep: ‘Gallicenas’ (‘Galli Senas’, ‘Barrigenas’) (Kelt.)
(priesteressen)
Priester: term: drui (nl. druïde) (Kelt.)
Priester: term: drui (nl. druïde) (Kelt.)
Priester: term: drui (nl. druïde) (Kelt.)
Psychologie: bewustzijn, nationaal (stam-)
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase
Psychologie: extase: term: medb (godin) (Kelt.)
Psychologie: extase: term: meddw (adj.) (Kelt.)
Psychologie: gedachte: herinnering
Psychologie: gedachte: herinnering
Psychologie: helderziendheid

De Keltische religie

kennen en deze kunnen voorspellen
geestelijke
intellectuele
verstand
Pwyll
slaap
slapen
fantasievolle
mystificatie
verzinsel
vergissing
verwarren
verwisseling
verwarring
zuiver
reinigen
ritueel te reinigen
gedoopt
lustratierite d.m.v. vuur
reinigende vuur
imbolc
reis
begeleid
komt vaak voor met
Meestal samen met Mercurius
omgeven door (fantasie)dieren
treedt soms ook samen met
vergezeld door andere goden
zielen naar de onderwereld leidt
binnengekomen
naar de onderwereld afdaalden
tocht naar de onderwereld
komst [voorafgegaan door een spatie]
aankomst
op de eerste mei (Beltene!) aan land
doden die bij elke geboorte in het kind
afdaalden
bezoek
ontmoet
oversteek
rijdt [voorafgegaan door een spatie]
reisde per schip
Imrama
periplus
handelsverkeer
wegtrokken
aangevlogen
vliegt
volgen,
geëmigreerd
Ierland bereikt
kolonisatie
migratie
oversteken naar Engeland
trekken naar de Theems-monding
trekken naar Engeland

Psychologie: helderziendheid
Psychologie: intellect
Psychologie: intellect
Psychologie: intelligentie
Psychologie: intelligentie: term: pwyll (koning-god) (Kelt.)
Psychologie: slaap (slaper, sluimer)
Psychologie: slaap (slaper, sluimer)
Psychologie: verbeelding
Psychologie: verbeelding
Psychologie: verbeelding
Psychologie: vergissing
Psychologie: vergissing
Psychologie: vergissing
Psychologie: verwarring
Reiniging en verzorging: reinheid (zuiverheid)
Reiniging en verzorging: reiniging(srite) (lustratie)
Reiniging en verzorging: reiniging(srite) (lustratie)
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): doop, waterReiniging en verzorging: reiniging(srite): door het vuur
Reiniging en verzorging: reiniging(srite): door het vuur
Reiniging en verzorging: wassing, bad: term: imb-folc (> imbolc)
(‘rondom-wassing’) (feest) (Kelt.)
Reis
Reis: begeleiden (leiden naar, samengaan)
Reis: begeleiden (leiden naar, samengaan)
Reis: begeleiden (leiden naar, samengaan)
Reis: begeleiden (leiden naar, samengaan)
Reis: begeleiden (leiden naar, samengaan)
Reis: begeleiden (leiden naar, samengaan)
Reis: begeleiden: naar het dodenrijk
Reis: binnengaan
Reis: hel, ~ naar de (hellevaart, dodenvaart)
Reis: hel, ~ naar de (hellevaart, dodenvaart)
Reis: komst (aankomst, komen)
Reis: komst (aankomst, komen)
Reis: komst: landen
Reis: metempsychosis
Reis: nederdaling
Reis: ontmoeten
Reis: ontmoeten
Reis: oversteken
Reis: rijden
Reis: varen
Reis: varen: term: imram (nom. act.): imrama (pl.) (lit.) (Kelt.)
Reis: varen: term: περιπλους (lat. periplus) (nom. act.) (lit.) (Gr.)
Reis: verkeer
Reis: vertrekken
Reis: vliegen (vlucht)
Reis: vliegen (vlucht)
Reis: volgen
Reis: volksverhuizing
Reis: volksverhuizing
Reis: volksverhuizing
Reis: volksverhuizing
Reis: volksverhuizing
Reis: volksverhuizing
Reis: volksverhuizing
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volksverhuizingen
zijn gekomen
godsdienst
religie
Christelijke
Christendom
oeroude religieuze cultuurlaag
geloof
religieuze overtuigingen
andersdenkenden
heidense
on-Keltische geloofselementen
religie van de Germanen
IE religies
godsdienst der Kelten
Keltische godsdienst
feiten voor de Keltische
Keltische religie
religie van de Kelten
Gallische godsdienst
Gallische religie
Keltische religie in
De heidenen
Ierse religie
Walisische religie
grondstructuur
overlevering in het systeem
totemistische
volksgeloof
sociaal-religieuze verschijnselen
heilig
heiligheid van de bron
gewijd
wijdden
wapens aan Vulcanus gewijd
naam kan verband houden met Nemed
Nemed (‘de gewijde’) mac Agnomain
waarschijnlijk ‘de hoogheilige’ betekent
Betekenis van Nemetona
altaar
altaren
Christelijk altaar
Jupiter-altaar
indelba
als amulet gedragen
baard en drietand
rite [+ spatie]
rite.
begraven
begrafenis van het hoofd
en te begraven in de Witte Heuvel
private cultus

Reis: volksverhuizing
Reis: volksverhuizing
Religie
Religie
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: Christendom (Chr.), Christelijk, Christen
Religie: Euraziatische, pre-IE ~
Religie: geloof (geloven)
Religie: geloof (geloven)
Religie: geloof: ongeloof
Religie: geloof: ongeloof
Religie: geloof: ongeloof
Religie: Germaanse ~ (‘heidendom’) (Germ.)
Religie: Indo-Europese ~ (de ~ van een afzonderlijk IE volk) (IE)
Religie: Keltische ~ (Kelt.)
Religie: Keltische ~ (Kelt.)
Religie: Keltische ~ (Kelt.)
Religie: Keltische ~ (Kelt.)
Religie: Keltische ~ (Kelt.)
Religie: Keltische ~: Gallische ~ (Kelt.)
Religie: Keltische ~: Gallische ~ (Kelt.)
Religie: Keltische ~: Gallische ~ (Kelt.)
Religie: Keltische ~: Ierse ~ (Kelt.)
Religie: Keltische ~: Ierse ~ (Kelt.)
Religie: Keltische ~: Walisische ~ (Kelt.)
Religie: religieus systeem
Religie: religieus systeem
Religie: type: totemisme
Religie: type: volksgeloof
Religieus fenomeen
Religieus fenomeen: heiligheid (sacraal)
Religieus fenomeen: heiligheid van plaats
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging
Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van de wapens
aan Vulcanus (3) (Kelt.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: nemed (‘heilige’) (adj.)
(god) (Kelt.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: nemed (‘heilige’) (adj.)
(god) (Kelt.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: nemetona (‘zeer heilig’)
(adj.) (godin) (Kelt.)
Religieus fenomeen: heiligheid: term: nemetona (‘zeer heilige’)
(adj.) (godin) (Kelt.)
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: altaar, Christelijk (Chr.)
Religieus voorwerp: altaar, Jupiter (3)- (Kelt.)
Religieus voorwerp: altaar: term: indelb (Kelt.)
Religieus voorwerp: amulet, rad- (Kelt.)
Religieus voorwerp: drietand van Neptunus (2) (Kelt.)
Rite
Rite
Rite: behandeling van de dode: begrafenis (van lijk of as)
Rite: behandeling van de dode: begrafenis van het hoofd
Rite: behandeling van de dode: begrafenis van het hoofd
Rite: huisritueel (private cultus)
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initiatierite
door haar gekozen, koning
landelijke, openbare cultus
geboorteriten
couvade
cultushandeling
ketel gaan, erin worden gedompeld
hoofd naar beneden laat zakken
hoofd naar beneden in een vol vat
leeuwenhuid
mantel van wolfshuid.
offermaaltijd
gebruik [+ spatie]
gebruik,
gebruiken
gewoonte
begrafenisgebruik
meiboomrite
koe
koeien die altijd melk geven
Boyne (Bóand)
Damona
stier
os’ [voorafgegaan door een spatie]
dam ‘stier, os’
skt. asura
svayaṃvara
skt. tala ‘aarde’
uitvinder
omnium inventor artium
componeerden
maakt echter
maakte
vervaardigde
voortplanting
seksualiteit
seksueel
seksuele
(Tri)fallische
groot geslachtsdeel
geslachtsgemeenschap
ze de liefde met
seksueel verenigd
lesbische
maagdelijke
maagdelijkheid
polyandrie
bevrucht
zwanger
geslachtsgemeenschap met een merrie
torques
Cernunnos) met hertengewei en torques
slang

Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding)
Rite: initiatierite: kroningsrite (tot koning verheffen)
Rite: openbare ~ (publieke cultus)
Rite: overgangsrite: geboorterite
Rite: overgangsrite: geboorterite: mannenkraambed (couvade)
Rite: rituele handeling
Rite: rituele handeling: mens in een vat laten zakken
Rite: rituele handeling: mens in een vat laten zakken
Rite: rituele handeling: mens in een vat laten zakken
Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin
hullen
Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin
hullen
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal
Rite: volksgebruik
Rite: volksgebruik
Rite: volksgebruik
Rite: volksgebruik
Rite: volksgebruik: begrafenisgebruik
Rite: volksgebruik: lentefeestgebruik: meiboomrite
Rund: koe
Rund: koe des overvloeds (wonderkoe, altijd melkgevende koe)
Rund: koe: term: bó-vinda*: Bóand = Bóann (‘witte koe’) (rivier
Boyne, godin) (Kelt.)
Rund: koe: term: damona (godin) (Kelt.)
Rund: stier
Rund: stier: os
Rund: stier: term: dam (oi.) (in Ulster) (Kelt.)
Sansk. termen: asura
Sansk. termen: svayaṃvara
Sansk. termen: tala
Schepping: uitvinding (vinding, uitvinder)
Schepping: uitvinding: term: inventor (nom. ag.): omnium
inventor artium (‘uitvinder van alle kunsten’) (god) (L/R)
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Schepping: voortbrengen
Seksualiteit
Seksualiteit
Seksualiteit
Seksualiteit: fallus (penis)
Seksualiteit: fallus (penis)
Seksualiteit: geslachtsdaad
Seksualiteit: geslachtsdaad
Seksualiteit: geslachtsdaad
Seksualiteit: homoseksualiteit: lesbische liefde
Seksualiteit: onthouding, seksuele
Seksualiteit: onthouding, seksuele
Seksualiteit: polyandrie
Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap
Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap
Seksualiteit: zoöseksualiteit (bestialiteit, sodomie met dieren)
Sieraad: ring, hals-: torques
Sieraad: ring, hals-: torques van een wezen
Slang
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ramskopslang
slang met de ramskop
rond de rechterarm een slang
zeeslangmonster
deelneemt
deelnemers
lid van
mee te doen
gemeenschap
Einherjar
gevolg.
gevolg’
metgezellen
schaar
schare
agmen ‘schaar, gevolg’
lesbische gemeenschappen
Argonauten
leger
militaire
Fianna
Buageltach
Mochmatnach
Sostach
Buidir Bhúase
Conaill Collomrach
Meic amra Essa Rúaid
Trénfir Táite
tweede legioen
Fianna
maatschappelijke
samenleving
sociale
matrilineariteit
Medb’s relatie met Fergus en hun
staf
scepter
caduceus in de hand
caduceus
caduceus;
caduceus;
stok in de hand
steen
gehouwen stenen
menhirs
grafstèles
altaar uit Vienne

Slang: ramskopslang
Slang: ramskopslang van Mercurius (3) (Kelt.)
Slang: Sirona, ~ van (Kelt.)
Slang: wereldslang: wateren, ~ van de aardse (~ van de zee of de
aarde omspannende ~)
Sociologie: deelneming
Sociologie: deelneming
Sociologie: deelneming
Sociologie: deelneming
Sociologie: gemeenschap
Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Einherjar’ (Germ.)
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van het gevolg
Sociologie: gemeenschap van het gevolg: term: agmen (L/R)
Sociologie: gemeenschap van homoseksuelen (lesbiennes)
Sociologie: gemeenschap van schepelingen: ‘Argonauten’ (Gr.)
Sociologie: gemeenschap, militaire
Sociologie: gemeenschap, militaire
Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Fianna’ = ‘Feniërs’ (Kelt.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: lijfwacht: ‘(drie) Buageltachs’
(Kelt.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: lijfwacht: ‘(drie)
Mochmatnachs’ (Kelt.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: lijfwacht: ‘(drie) Sostachs’
(Kelt.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: lijfwacht: ‘trí Buidir Bhúase’ =
‘de drie Buder van de Buas’ (Kelt.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: lijfwacht: ‘trí Conaill
Collomrach’ = ‘de drie Conall van Collamair’ (Kelt.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: lijfwacht: ‘trí Meic amra Essa
Rúaid’ = ‘de drie Mac Amra van Ess Ruaid’ (Kelt.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: lijfwacht: ‘trí Trénfir Táite’ =
‘de drie Trenfer van Taitè’ (Kelt.)
Sociologie: gemeenschap, militaire: Romeins leger(onderdeel)
(L/R)
Sociologie: gemeenschap, militaire: term: fían (pl. fíanna) (Kelt.)
Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal, publiek)
Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal, publiek)
Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal, publiek)
Sociologie: matrilineariteit
Sociologie: relatie, persoonlijke
Staf
Staf: scepter (alg.)
Staf: scepter: slangenstaf van Rosmerta (Kelt.)
Staf: scepter: slangenstaf: term: caduceus (twee ineengedraaide
of parende slangen) (L/R) + (Kelt)
Staf: scepter: staf van Mercurius (1) (L/R)
Staf: scepter: staf van Mercurius (3) (Kelt.)
Staf: steunstaf
Steen
Steen: bouwsteen
Steen: heilige opgerichte ~: menhir
Steen: heilige opgerichte ~: stèle, grafSteen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Augustae uit
Vienne (CIL 12, 1824) (Kelt.)
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reliëf uit Lyon
Britannae (RIB 88)
Glanicae (Glanum) (dép. Bouches-du
Obelenses
Vediantiae
Vediantiae
menhirs
art ‘steen’
Stanna
achtervolgt
vijand
beschermd
bescherming
bewaakte
bewaking
hoede
waakten
koe moest passen
gedreven
verdreven
verdrongen
verstoot
verstoten
druk [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
dwingen
dwingt
gedwongen
opgedrongen
gevangen
opgesloten
gewelddadige
binnenvielen
drongen de Urnenvelden-mensen in
inval
veroveren
gekoloniseerd
invasie
kolonie
kolonisatie
vestigingsgebieden te zoeken
opmars
schaakpartij
verslaan
wint [+ spatie]
Zege [+ spatie]
zegebrenger
zegevierende
bezwaar maken
bestreden
gevecht

Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Augustae uit
Lyon (CIL 13, 01762) (Kelt.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Britannae uit
Venta Belgarum (Winchester) (Engeland) (RIB 88) (Kelt.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Glanicae uit
Glanum (Saint-Rémy-de-Provence) (Esérandieu 08687) (Kelt.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Obelenses uit
Alba Augusta Helviorum (Alba-la-Romaine (dép. Ardèche)) (CIL 12,
02672) (Kelt.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matres Vediantiae uit
Cemenelum (mod. Cimiez in Nice) (CIL 05, 07873) (Kelt.)
Steen: heilige opgerichte ~: wijsteen aan de Matronae Vediantiae
uit Cemenelum (mod. Cimiez in Nice) (CIL 05, 07872) (Kelt.)
Steen: lange ~: term: menhir (Kelt.)
Steen: term: artos (1) (Kelt.)
Steen: term: stanna (godin) (Kelt.)
Strijd en vrede: achtervolgen
Strijd en vrede: antagonisme (alg.)
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: beschermen
Strijd en vrede: bewaken (gevangen houden, passen op)
Strijd en vrede: drijven
Strijd en vrede: drijven
Strijd en vrede: drijven
Strijd en vrede: drijven
Strijd en vrede: drijven
Strijd en vrede: dwingen
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd
Strijd

en vrede: dwingen
en vrede: dwingen
en vrede: dwingen
en vrede: dwingen
en vrede: gevangenschap
en vrede: gevangenschap
en vrede: geweld (gewelddadigheid, agressie)
en vrede: inval (verovering)
en vrede: inval (verovering)
en vrede: inval (verovering)
en vrede: inval (verovering)
en vrede: kolonisatie
en vrede: kolonisatie
en vrede: kolonisatie
en vrede: kolonisatie
en vrede: kolonisatie
en vrede: opmars
en vrede: overwinning (verslaan, zege)
en vrede: overwinning (verslaan, zege)
en vrede: overwinning (verslaan, zege)
en vrede: overwinning (verslaan, zege)
en vrede: overwinning (verslaan, zege)
en vrede: overwinning (verslaan, zege)
en vrede: rebellie
en vrede: strijd (oorlog, slag, martiaal)
en vrede: strijd (oorlog, slag, martiaal)
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martiale
oorlog
slag [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
slag’.
slagen vonden
slagveld
strijd
veldslagen
die tussen Asen en Wanen
slag tussen Asen en Wanen
Deze strijd tussen goden en demonen
tweede slag bij
strijd tussen goden en demonen
Eerste slag bij Mag Tuired
Gigantomachie
wedstrijd
paardenwedren
onderlinge twisten
verschil van mening
Cat Goddeu
Cat Goddeu
Cath
Cath Bóinde
Cath Maige Tuired
Cath Maige Tuired Cunga
krijgshaftige
martiale trekken
die goed slaat
geraakt
gewond
pijnlijke slag
slaat
slagen geeft
treft en
verraderlijke slag
coup douloureux
coup félon
Lonnbeimenech
Sucaelo
verzoend
verzoening

Strijd en vrede: strijd (oorlog, slag, martiaal)
Strijd en vrede: strijd (oorlog, slag, martiaal)
Strijd en vrede: strijd (oorlog, slag, martiaal)
Strijd en vrede: strijd (oorlog, slag, martiaal)
Strijd en vrede: strijd (oorlog, slag, martiaal)
Strijd en vrede: strijd (oorlog, slag, martiaal)
Strijd en vrede: strijd (oorlog, slag, martiaal)
Strijd en vrede: strijd (oorlog, slag, martiaal)
Strijd en vrede: strijd tussen goden: Asen en Wanen
(Wanenoorlog) (Germ.)
Strijd en vrede: strijd tussen goden: Asen en Wanen
(Wanenoorlog) (Germ.)
Strijd en vrede: strijd tussen goden: Tweede slag bij Mag Tuired
(tussen Túatha Dé Danann en Fomoren (oorspr. goden, De Vries))
(Kelt.)
Strijd en vrede: strijd tussen goden: Tweede slag bij Mag Tuired
(tussen Túatha Dé Danann en Fomoren (oorspr. goden, De Vries))
(Kelt.)
Strijd en vrede: strijd, kosmische
Strijd en vrede: strijd, kosmische: Eerste slag bij Mag Tuired
(tussen Túatha Dé Danann en Fir Bolg) (Kelt.)
Strijd en vrede: strijd, kosmische: Gigantomachie (tussen de
Giganten (de kinderen van Gaia) en de goden o.l.v. Zeus) (Gr.)
Strijd en vrede: strijd, wedStrijd en vrede: strijd, wed-: wedren met paarden
Strijd en vrede: strijd: conflict
Strijd en vrede: strijd: conflict
Strijd en vrede: strijd: term: Cad goddeu (‘oorlog der bomen’)
(lit.) (Kelt.)
Strijd en vrede: strijd: term: cath (Kelt.)
Strijd en vrede: strijd: term: cath (Kelt.)
Strijd en vrede: strijd: term: Cath Bóinde of Cath na Bóinne (‘De
oorlog aan de Boyne’) (lit.) (Kelt.)
Strijd en vrede: strijd: term: Cath Maige Tuired (‘de (tweede)
strijd van Mag Tuired’) (lit.) (Kelt.)
Strijd en vrede: strijd: term: Cath Maige Tuired Cunga (‘de
(eerste) strijd van Mag Tuired bij Conga’) (lit.) (Kelt.)
Strijd en vrede: strijdvaardigheid
Strijd en vrede: strijdvaardigheid
Strijd en vrede: treffen
Strijd en vrede: treffen
Strijd en vrede: treffen
Strijd en vrede: treffen
Strijd en vrede: treffen
Strijd en vrede: treffen
Strijd en vrede: treffen
Strijd en vrede: treffen
Strijd en vrede: treffen: term: coup douloureux (‘pijnlijke slag’)
(nom. act.) (Frankr.)
Strijd en vrede: treffen: term: coup félon (‘verraderlijke slag’)
(nom. act.) (Frankr.)
Strijd en vrede: treffen: term: lonnbeimenech (nom. ag.) (‘die
wild slaat’) (god) (Kelt.)
Strijd en vrede: treffen: term: sucellos (sucaelus) (nom. ag.) (god)
(Kelt.)
Strijd en vrede: verzoening
Strijd en vrede: verzoening
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vrede
vreedzame
Symbolen
attributen
attribuut
begeleiders
godensymbolen
attributen van Dagda
attributen van deze goden
dezelfde attributen en begeleiders
attributen van deze goden
dezelfde attributen en begeleiders
van deze goden en van Sucellos
farmaguð
weerspiegelt
Gewei als toonbeeld van verjonging
hamer als symbool van de dood
hertensymbool stond eerst in verband
hertensymbool voor een goede
gebracht met geldelijke rijkdom
Gallische Jupiter met het zonnerad
stomme mannen
Medb is het symbool van de flaithius
verbeelding van een initiatierite
is en niet Hermes, en dat hij de λογος
merrie voor en is misschien het symbool
paard is een wijdverbreid zonnesymbool
personificatie
rosetten (zonnesymbolen)
symbool van de dood en de chaos
spaken zijn (oorspronkelijk) het symbool
strijd weerspiegelt een tocht naar de
swastika-tekens, die veel voorkomen
bliksemsymbool
symbolen van zon en bliksem
Symbolen als de
symbolen van zon en bliksem
zonnesymbolen
betekenis van het rad
symbolistische
Roi Méhaignié, de gewonde koning
Roi pêcheur, de visserkoning
rad toont het karakter van de ruiter als
rad (een wiel) is een symbool van de
rad als zonnesymbool
symbool van de zon zijn i.p.v. een
zonnesymbool is het rad

Strijd en vrede: vrede (alg.)
Strijd en vrede: vreedzaamheid (vredelievendheid)
Symboliek
Symboliek: attribuut
Symboliek: attribuut
Symboliek: attribuut
Symboliek: attribuut
Symboliek: attribuut van Dagda (Kelt.)
Symboliek: attribuut van Hercules (3) (Kelt.)
Symboliek: attribuut van Mercurius (1) (L/R)
Symboliek: attribuut van Mercurius (3) (Kelt.)
Symboliek: attribuut van Mercurius (3) (Kelt.)
Symboliek: attribuut van Sucellos (Kelt.)
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Farmaguðr’ (Germ.)
Symboliek: beeldspraak: weerspiegeling (weergave, uitdrukking)
(fig.)
Symboliek: gewei als symbool van verjonging
Symboliek: hamer als symbool van de dood
Symboliek: hert als symbool van een goede jachtbuit
Symboliek: hert als symbool van een goede oogst
Symboliek: hert als symbool van geldelijke rijkdom
Symboliek: Jupiter (3) met het zonnerad als symbool van
waardigheid, goedheid en welwillendheid (Kelt.)
Symboliek: mannen [stomme] als symbool van de doden
Symboliek: Medb als symbool van de heerschappij over het land
(Kelt.)
Symboliek: offerscène op de ketel uit Gundestrup als symbool
(verbeelding) van een initiatierite (De Vries)
Symboliek: Ogmios [= Herakles (3)] als symbool van het woord
(λογος) (Kelt.)
Symboliek: paard [merrie] als symbool van de Cassiciatenses
(Rudiobos-vereerders) (Kelt.)
Symboliek: paard als symbool van de zon
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: rosette als symbool van de zon
Symboliek: slang als symbool van de dood
Symboliek: spaken [vier] als symbool van de vier windrichtingen
Symboliek: strijd tussen Brān en Matholwch als symbool van de
verwerving van de ketel uit de onderwereld (Kelt.)
Symboliek: swastika als symbool van de zon
Symboliek: symboliek van de kosmos: bliksemymboliek
Symboliek: symboliek van de kosmos: bliksemymboliek
Symboliek: symboliek van de kosmos: zonnesymboliek
Symboliek: symboliek van de kosmos: zonnesymboliek
Symboliek: symboliek van de kosmos: zonnesymboliek
Symboliek: symboliek van het wiel
Symboliek: symbolisme
Symboliek: visserkoning [roi pêcheur] of gewonde koning [roi
méhaignié] als symbool van de onvruchtbare koning wiens land
eveneens onvruchtbaar is
Symboliek: visserkoning [roi pêcheur] of gewonde koning [roi
méhaignié] als symbool van de onvruchtbare koning wiens land
eveneens onvruchtbaar is
Symboliek: wiel [of rad] als symbool van de zon of de bliksem
Symboliek: wiel [of rad] als symbool van de zon of de bliksem
Symboliek: wiel [of rad] als symbool van de zon of de bliksem
Symboliek: wiel [of rad] als symbool van de zon of de bliksem
Symboliek: wiel [of rad] als symbool van de zon of de bliksem
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rad is het symbool van de wagen
taal [voorafgegaan door een spatie]
taalkundige argumenten
talen [+ spatie]
talen:
talen.
aan te kondigen
Berichten
beschrijving
mededelingen
vermelding
beval
bevel
citeert
dankte
dialecten
anecdote
cultuslegende
heiligenlegenden
heiligenlevens
heldensage
sagencycli
verhaal
burleske verhaal
reisverhalen
aangeroepen
aanroepen
verzoek aan Senach
gebed voor een lang leven
Cétnad nAíse
evocatio
gesprek
Acallam na Senórach
klaag
godenhymnen
offerzangen
liederen in beweging kunnen brengen
toverlied zingend
genaamd
heet
heten
naam [passim]
noemen
benoemd
namen [passim]
matronymische
aanduidingen van de goden
goden heten
goden Romeinse namen
godennamen
godinnennamen
naam van een Romeinse godheid

Symboliek: wiel [rad] als symbool van de wagen van de dondergod
en van de bliksem (E. Flouest)
Taal
Taal
Taal
Taal
Taal
Taal: bericht
Taal: bericht
Taal: bericht
Taal: bericht
Taal: bericht
Taal: bevel
Taal: bevel
Taal: citaat
Taal: dankzegging (danken)
Taal: dialect
Taal: epiek: anecdote
Taal: epiek: legende, cultusTaal: epiek: legende, heiligen- (heiligenleven) [zie ook Literatuur:
Vita (alg.) (L/R)]
Taal: epiek: legende, heiligen- (heiligenleven) [zie ook Literatuur:
Vita (alg.) (L/R)]
Taal: epiek: sage, helden- (heroën-)
Taal: epiek: sage, helden- (heroën-)
Taal: epiek: verhaal (vertelling)
Taal: epiek: verhaal, komisch
Taal: epiek: verhaal, reisTaal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed (aanroeping, invocatie)
Taal: gebed voor een lang leven
Taal: gebed: term: cétnad nAíse (‘gebed voor een lang leven’)
(Kelt.)
Taal: gebed: term: evocatio (‘oproep aan de goden’) (L/R)
Taal: gesprek (dialoog)
Taal: gesprek: term: acallam na senórach (‘gesprek van de
ouden’) (lit.) (Kelt.)
Taal: klacht
Taal: lied, lof- (op goden of geesten: hymne, lofprijzing, prijslied,
gebedshymne)
Taal: lied, offerTaal: lied, toverTaal: lied, toverTaal: naam (noemen)
Taal: naam (noemen)
Taal: naam (noemen)
Taal: naam (noemen)
Taal: naam (noemen)
Taal: naam (noemen)
Taal: naam (noemen)
Taal: naam, familie-: matronymie
Taal: naam, godenTaal: naam, godenTaal: naam, godenTaal: naam, godenTaal: naam, godenTaal: naam, goden-
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namen voor andere goden
naam van de godin
naamgeving van de Gallische godenparen
eigennaam
persoonsnamen
bijnaam
bijnamen
epitheta
epitheton
Titels
m.b.t. volken
m.b.t. een heiligdom
m.b.t. hulp en genezing
m.b.t. locaties
Topografische bijnamen
Toponimische:
m.b.t. stammen
plaatsnamen
topologische
toponiemen
Toponimische
heuvel der moeders’), een topografische
Theofore plaatsnamen
hertennaam
stamnaam
volksnaam
volksnaam Brigantes
Naam:
Rivieren met namen
berichtgeving
overlevering
traditie
Dindsenchas
dichtkunst
in verzen
poëzie
Elada (‘poëzie
gwawd
raadt Óengus aan
alliteratie
assonantie
úaithne
zeggen
gwedyd
bezweringsformule
formules
incantaties
eufemisme
kon deze niet meer spreken
stomme

Taal: naam, godenTaal: naam, godenTaal: naam, godenTaal: naam, persoonsTaal: naam, persoonsTaal: naam, persoons-: bijnaam
Taal: naam, persoons-: bijnaam
Taal: naam, persoons-: bijnaam
Taal: naam, persoons-: bijnaam
Taal: naam, persoons-: bijnaam
Taal: naam, persoons-: bijnaam: etnografische naam (die verwijst
naar een volk, algemener dan een stam)
Taal: naam, persoons-: bijnaam: heiligdom, naam betrekking
hebbend op het
Taal: naam, persoons-: bijnaam: hulp en genezing, naam
betrekking hebbend op
Taal: naam, persoons-: bijnaam: toponymische naam (die verwijst
naar een plaats)
Taal: naam, persoons-: bijnaam: toponymische naam (die verwijst
naar een plaats)
Taal: naam, persoons-: bijnaam: toponymische naam (die verwijst
naar een plaats)
Taal: naam, persoons-: bijnaam: tribale naam (die verwijst naar
een stam)
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats- (toponiem)
Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische Taal: naam, theriofore (diernaam voor een persoon)
Taal: naam, volksTaal: naam, volksTaal: naam, volks-: theofore – of cultische Taal: naam, voorwerpsTaal: naam, waterTaal: overlevering (lit. traditie)
Taal: overlevering (lit. traditie)
Taal: overlevering (lit. traditie)
Taal: overlevering: term: senchas, dind- (‘overlevering
betreffende de plaatsen’) (lit.) (Kelt.)
Taal: poëzie (dichtkunst, gedicht)
Taal: poëzie (dichtkunst, gedicht)
Taal: poëzie (dichtkunst, gedicht)
Taal: poëzie: term: elada (goddelijke personificatie) (Kelt.)
Taal: poëzie: term: gwawd (Kelt.)
Taal: raad(geving, -pleging, advies)
Taal: rijm: alliteratie (stafrijm)
Taal: rijm: assonantie
Taal: rijm: assonantie: term: uaithne (Kelt.)
Taal: spraak
Taal: spraak: term: gwedyd (Kelt.)
Taal: spreuk
Taal: spreuk
Taal: spreuk
Taal: stijlfiguur: eufemisme
Taal: stomheid (niet kunnen spreken)
Taal: stomheid (niet kunnen spreken)
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teksten
encyclopedische werk
geschiedeniswerk
geschiedwerk
hs.
hss.
ms.
Book of Ballymote = Leabhar Baile an
Lebar na Núachongbála
Lebor Gabála Érenn
Book of Leinster = Lebor Laignech
opmerking
Epigrafische
inscripties
Votieftabletten
Ogam-inscriptie
Wij-inscripties
llediaith
spreekt ze de vloek uit
uitgesproken
varianten
glossen
verzoek
welsprekendheid
λογος
gezang
zingend
zongen
melodieën
klaagmelodie
lachmelodie
slaapmelodie
dagen
elke dag
volgende dag
maanjaar
voorjaar
Hibernia (< hibernus)
tijdrekening
tijdrekening baseerden
Equos
augustus
december
februari
mei [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
september
tijd van
drie dagen oud
driemaal negen dagen
vijf dagen
vijf dagen en vier

Taal: tekst
Taal: tekst, encyclopedische
Taal: tekst, historische (kroniek)
Taal: tekst, historische (kroniek)
Taal: tekst: boek
Taal: tekst: boek
Taal: tekst: boek
Taal: tekst: boek: term: leabhar Baile an Mhóta (‘boek van
Ballymote’) (codex) (Kelt.)
Taal: tekst: boek: term: lebar na Núachongbála (‘boek van
Núachongbála’) (= lebor Laignech) (codex) (Kelt.)
Taal: tekst: boek: term: Lebor Gabála Érenn (‘Boek van de
kolonisatie van Ierland’) (mythische geschiedenis) (Kelt.)
Taal: tekst: boek: term: lebor Laignech (‘boek van Leinster’)
(codex) (Kelt.)
Taal: tekst: commentaar
Taal: tekst: inscriptie (tablet, epigrafie) (alg.)
Taal: tekst: inscriptie (tablet, epigrafie) (alg.)
Taal: tekst: inscriptie (tablet, epigrafie) (alg.)
Taal: tekst: inscriptie, ogam- (Kelt.)
Taal: tekst: inscriptie, wij- (Kelt.)
Taal: term: iaith, lled- (‘gebroken taal’) (god) (Kelt.)
Taal: uitspraak
Taal: uitspraak
Taal: versie (variant)
Taal: vertaling: glosse
Taal: verzoek
Taal: welsprekendheid (als scheppende werkzaamheid)
Taal: woord: term: λογος (Gr.)
Taal: zang (zingen, gezang)
Taal: zang (zingen, gezang)
Taal: zang (zingen, gezang)
Taal: zang: melodie (wijs)
Taal: zang: melodie, klaagTaal: zang: melodie, lachTaal: zang: melodie, slaapTijd: dag
Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag)
Tijd: dag: morgen (de volgende dag)
Tijd: jaar, maanTijd: jaargetijde: lente (voorjaar)
Tijd: jaargetijde: winter: term: hibernus (adj.): Hibernia
(‘winters land’, De Vries) (Ierland) (L/R)
Tijd: kalender (tijdrekening, jaartelling)
Tijd: kalender, maanTijd: maand (Kelt.): Equos
Tijd: maand (mod.): augustus
Tijd: maand (mod.): december
Tijd: maand (mod.): februari
Tijd: maand (mod.): mei
Tijd: maand (mod.): september
Tijd: periode (tijdperk)
Tijd: periode: drie dagen
Tijd: periode: negen dagen maal drie
Tijd: periode: vijf dagen
Tijd: periode: vijf dagen en vier nachten
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noínden
zeven jaar
zeven jaren
Datering
datum
eeuwig
huidige
lang, lang levend
Sirona < * sīro- ‘lang, lang levend’
opvolger
van latere datum
hoog bejaard
oeroud
waardoor oude
als oude
een oude
wiens oude
de oude
veel oude
zijn oude
oude vrouw
oudere
kymr. hynog
oi. senach
tijdstip
rekenen ze ook in nachten en niet in
chronologisch
toekomst
voorafgaande periode
voorafgingen
drietal totaliteit
alomvattende eenheid
gevuld
Twee
Superior 2;
gesplitst
splitsing van ku̯ in p- en qtweede
vat [voorafgegaan door een spatie]
beker
bevat
graal
ton, [voorafgegaan door een spatie]
ton;
tonnen
een ton, misschien een bierton;
bierton
ketel
Brān bezat een ketel
ketel van Dagda
Ketel:
ketel van Medea
koningsketel
ketel de hals
ketel gaan, erin worden gedompeld

Tijd: periode: vijf dagen en vier nachten: term: noínden (De
Vries) (Kelt.)
Tijd: periode: zeven jaar
Tijd: periode: zeven jaar
Tijd: temporaliteit: datering
Tijd: temporaliteit: datering
Tijd: temporaliteit: eeuwigheid
Tijd: temporaliteit: heden
Tijd: temporaliteit: lange ~ (lange levensduur)
Tijd: temporaliteit: lange ~: term: sīro-* (adj.)
Tijd: temporaliteit: navolgende periode (later)
Tijd: temporaliteit: navolgende periode (later)
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom
Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: hynog, henog, henawg
(kymr.) (Kelt.)
Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: senach (oi.) (god) (Kelt.)
Tijd: temporaliteit: tijdstip
Tijd: temporaliteit: tijdsverloop
Tijd: temporaliteit: tijdsverloop, lineair (chronologie)
Tijd: temporaliteit: toekomst
Tijd: temporaliteit: voorafgaande periode (vroeger)
Tijd: temporaliteit: voorafgaande periode (vroeger)
Totaliteit: drie, ~ van
Totaliteit: volmaaktheid (samenvatting)
Totaliteit: vullen (vol maken, vol)
Twee
Twee
Twee: splitsing
Twee: splitsing: taalkundige Twee: tweede
Vat
Vat: beker
Vat: bevatten (inhouden)
Vat: graal
Vat: houten ~ (ton)
Vat: houten ~ (ton)
Vat: houten ~ (ton)
Vat: houten ~ van Sucellos (Kelt.)
Vat: houten ~: bierton
Vat: ketel
Vat: ketel van Brān (Kelt.)
Vat: ketel van Dagda (Kelt.)
Vat: ketel van Dagda (Kelt.)
Vat: ketel van Medea (Gr.)
Vat: ketel, koningsVat: ketel, offer- (bloedketel, heilige -)
Vat: ketel, offer- (bloedketel, heilige -)
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ketel toe
Ketel uit Gundestrup
ketel vandaan
offerketel
patera;
patera
olla en de hamer als gemeenschappelijke
een olla (‘pot’)
houdt hij een olla
olla en de hamer als gemeenschappelijke
olla [+ spatie]
olla.
bekken
schaal
vaas
bloemen
houten
aren [voorafgegaan door een spatie]
Ze houdt vruchten of aren in de hand
bekranst met bloemen
guirlande van vruchten
Siannus
fruit
vruchten
dennenappel
vruchten en een dennenappel, zoals bij
Ze houdt vruchten of aren in de hand
woud
nemeton
nemeton ‘heiligdom’
Nemetiales
woud van Cúan
Caill Cuain
Caill
woud van Cúan (Caill Cuain)
Semones
bevrijd
vrijgelaten
hemelwateren verlost
wateren bevrijd
ter afweer van vijanden
vrijlating
hersteld
genezen
genezing
helen
verdrijft ziekten
morbos depellere ‘verdrijft ziekten’
weer tot leven gewekt
levenwekkende
weer tot leven
wekt hen weer tot leven

Vat: ketel, offer- (bloedketel, heilige -)
Vat: ketel, offer- (bloedketel, heilige -)
Vat: ketel, offer- (bloedketel, heilige -)
Vat: ketel, offer- (bloedketel, heilige -)
Vat: offerschaal van Epona (Kelt.)
Vat: offerschaal: term: patera (L/R)
Vat: pot: olla van Silvanus (2) (Kelt.-L/R)
Vat: pot: olla van Sucellos (Kelt.-L/R)
Vat: pot: olla van Sucellos (Kelt.-L/R)
Vat: pot: olla van Sucellos (Kelt.-L/R)
Vat: pot: term: olla (L/R)
Vat: pot: term: olla (L/R)
Vat: schaal (schotel, bekken, kom)
Vat: schaal (schotel, bekken, kom)
Vat: vaas
Vegetatie: bloem (bloesem)
Vegetatie: hout(en)
Vegetatie: korenaar
Vegetatie: korenaren van Sirona (Kelt.)
Vegetatie: krans (van vegetatie)
Vegetatie: slinger (guirlande; van vegetatie)
Vegetatie: vingerhoedskruid: term: siannus (god) (Kelt.)
Vegetatie: vrucht (fruit)
Vegetatie: vrucht (fruit)
Vegetatie: vrucht: dennenappel
Vegetatie: vruchten van Silvanis (2) (Kelt.)
Vegetatie: vruchten van Sirona (Kelt.)
Vegetatie: woud
Vegetatie: woud, heilig: term: nemeto* (Kelt.)
Vegetatie: woud, heilig: term: nemeto* (Kelt.)
Vegetatie: woud, heilig: term: nemeto*: Nemetiales (godinnen)
(Kelt.)
Vegetatie: woud: ‘Caill Cuain’ (‘woud van Cúan’) (Ierl.)
Vegetatie: woud: ‘Caill Cuain’ (‘woud van Cúan’) (Ierl.)
Vegetatie: woud: term: caill (Kelt.)
Vegetatie: woud: term: caill Cuain (‘woud van Cúan’) (topogr.)
(Kelt.)
Vegetatie: zaad: term: semen: Semones (‘zaad(goden)’) (L/R)
Verlossing
Verlossing
Verlossing: object: wateren
Verlossing: object: wateren
Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of
afwering van kwade invloeden en vijanden)
Verlossing: separ.: gevangenschap
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: genezing: frase: ‘morbos depellere’ (‘verdrijft
ziekten’) (L/R)
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
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strijders in een bron weer tot leven
komt elke dag voor ons op
verrijst
een onbekende ondergrond naar boven
weer uitkomen
zich verheffende
doden de volgende dag weer kunnen
herleven
herrijzenis uit de dood
wederopstanding uit de dood
ontbreken
gedaante van
in de vorm van
voren treden
Neptunus in de klassieke vormgeving
uiterlijk
verschijning
ziet eruit
ziet er zuiver uit
vorm van een algemene verschijning
verandert in een mooie jonge vrouw
verandert ze in een mooie jonge vrouw
zich in welke dieren ook maar kunnen
zichzelf en haar in zwanen te veranderen
Imitatie
lichaamsgebrek
misvorming van zijn uiterlijk
verminking
ríastrad
varianten
tonen
toont
getoonde
goden zien
laten zien
zijn te zien
laat zien
is te zien
omstandigheden
situatie
vervangen
ruil
heeft een ontwikkeling ondergaan
vertegenwoordig

Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken: door
onderdompeling in een bron
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang, stijgen)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang, stijgen)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang, stijgen)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang, stijgen)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang, stijgen)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis,
wederkeer, reïncarnatie)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis,
wederkeer, reïncarnatie)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis,
wederkeer, reïncarnatie)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis,
wederkeer, reïncarnatie)
Verschijning: afwezigheid
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: alg. verschijningsvorm
Verschijning: bepaalde god als ~ van de ene god
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)
Verschijning: illusie: imitatie
Verschijning: misvormdheid (verminking)
Verschijning: misvormdheid (verminking)
Verschijning: misvormdheid (verminking)
Verschijning: misvormdheid: term: ríastrad (Kelt.)
Verschijning: nevenvorm (variant van de hoofdverschijning of de
gewone vorm)
Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen, aanwijzen, blijken,
wijzen op, verwijzen, laten zien)
Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen, aanwijzen, blijken,
wijzen op, verwijzen, laten zien)
Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen, aanwijzen, blijken,
wijzen op, verwijzen, laten zien)
Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen, aanwijzen, blijken,
wijzen op, verwijzen, laten zien)
Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen, aanwijzen, blijken,
wijzen op, verwijzen, laten zien)
Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen, aanwijzen, blijken,
wijzen op, verwijzen, laten zien)
Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen, aanwijzen, blijken,
wijzen op, verwijzen, laten zien)
Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen, aanwijzen, blijken,
wijzen op, verwijzen, laten zien)
Verschijning: situatie (sfeer, toestand, omstandigheid)
Verschijning: situatie (sfeer, toestand, omstandigheid)
Verschijning: substitutie (vervanging)
Verschijning: substitutie: ruil
Verschijning: substitutie: verschuiving
Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging
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Badb verschijnt vaak als kraai
diergedaanten
theriomorfe
zich in welke dieren ook maar kunnen
zichzelf en haar in zwanen te veranderen
verdwenen
verdwijnen
toonbeeld
voorbeeld
letterlijk
vogel
arend.
arenden
haan
haan,
haan,
kraai
kraai;
Badb
[C]athuboduae
kraanvogels
raaf [voorafgegaan door een spatie]
raaf op
raven [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
raven:
Lug en de raven
Brān [+ spatie]
Brān:
Brān.
Brangwaine
Brānwen
Visucia
Visucius
κορακα
magische vogels
zwaan
zwanen
voorwerp
dubbele bijl uit Kreta
bipennis
braadspitten
emmer
Situlae (‘emmer’)
beurs
geldbeurs;
geldbeurs;
een geldbuidel;
ezelshalsters
hamer
hamer van de Etruskische dodengod
Werktuigen als hamer en vuurtang

Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: verdwijning (verloren gaan)
Verschijning: verdwijning (verloren gaan)
Verschijning: voorbeeld
Verschijning: voorbeeld
Verschijning: werkelijkheid: concreetheid (letterlijkheid)
Vogel
Vogel: arend
Vogel: arend
Vogel: haan
Vogel: haan van Mercurius (1) (L/R)
Vogel: haan van Mercurius (3) (Kelt.)
Vogel: kraai
Vogel: kraai van Sucellos (Kelt.)
Vogel: kraai: term: bodwā*: badb (‘kraai’) (godin) (Kelt.)
Vogel: kraai: term: bodwā*: bodva, cathu- (‘kraai van de strijd’)
(godin) (Kelt.)
Vogel: kraanvogel
Vogel: raaf
Vogel: raaf
Vogel: raaf
Vogel: raaf
Vogel: raaf: raven van Lug (Kelt.)
Vogel: raaf: term: brān (sagenfig.-god) (Kelt.)
Vogel: raaf: term: brān (sagenfig.-god) (Kelt.)
Vogel: raaf: term: brān (sagenfig.-god) (Kelt.)
Vogel: raaf: term: brānwen (kelt.-frans brangwaine) (‘witte raaf’)
(sagenfig.-godin) (Kelt.)
Vogel: raaf: term: brānwen (kelt.-frans brangwaine) (‘witte raaf’)
(sagenfig.-godin) (Kelt.)
Vogel: raaf: term: wesāko*: visucius, visucia (adj.) (god, godin)
(Kelt.)
Vogel: raaf: term: wesāko*: visucius, visucia (adj.) (god, godin)
(Kelt.)
Vogel: raaf: term: κοραξ (Gr.)
Vogel: tovervogel (magische ~)
Vogel: zwaan
Vogel: zwaan
Voorwerp
Voorwerp: bijl, dubbele (MM)
Voorwerp: bijl, dubbele: term: bipennis (L/R)
Voorwerp: braadstel (braadspit)
Voorwerp: emmer
Voorwerp: emmer: term: situla (L/R)
Voorwerp: geldbuidel
Voorwerp: geldbuidel van Mercurius (1) (L/R)
Voorwerp: geldbuidel van Mercurius (3) (Kelt.)
Voorwerp: geldbuidel van Sucellos (Kelt.)
Voorwerp: halster, ezelsVoorwerp: hamer
Voorwerp: hamer van Charon (2) (Etr.)
Voorwerp: hamer van Mercurius (3) (Kelt.)
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olla en de hamer als gemeenschappelijke
attributen
hamer of daarop steunend
olla en de hamer als gemeenschappelijke
attributen
steel van zijn hamer
holy mawle
marteau de la bonne mort
kandelaar
ketting
korf
plaat [+ spatie]
ploegijzer
Mac Cécht
sikkel
vrouwenfiguur met sikkel
een sikkel;
sleutel in de hand
spaken
spakig
nagels
standaard
steel
loden tablet
tafeltje
giftige
vuurpoken
vuurtang
Werktuigen als hamer en vuurtang
Werktuigen
houthakkersgereedschap
het rad
of rad
een rad
rad met
rad, wiel
zilveren rad
wiel
Arianrhod ‘zilveren rad’
roth ‘rad, wiel’
Roith misschien < roth ‘rad, wiel’
een zak
vuur
brandde
brandt
eeuwig vuur
haard
heilig vuur
reinigende vuur
óible ‘vonk’
blik
wij zien
alles ziet
inzicht

Voorwerp: hamer van Silvanus (2) (Kelt.)
Voorwerp: hamer van Sucellos (Kelt.)
Voorwerp: hamer van Sucellos (Kelt.)
Voorwerp: hamer van Sucellos (Kelt.)
Voorwerp: hamer: term: holy mawle (‘heilige moker’)
(grijsaarddoding) (Germ.)
Voorwerp: hamer: term: marteau de la bonne mort (‘hamer van
de goede dood’) (stervensgebruik) (Frankr.)
Voorwerp: kandelaar
Voorwerp: ketting (geen halssieraad)
Voorwerp: mand (korf)
Voorwerp: plaat, metalen
Voorwerp: ploeg (ploegschaar)
Voorwerp: ploeg: term: cécht: cécht (gen.), mac (‘zoon van de
ploegschaar’) (god) (Kelt.)
Voorwerp: sikkel
Voorwerp: sikkel van Bellona (2) (?) (Kelt.)
Voorwerp: sikkel van Sucellos (Kelt.)
Voorwerp: sleutel van Epona (Kelt.)
Voorwerp: spaak (van wiel)
Voorwerp: spaak (van wiel)
Voorwerp: spijker (nagel, pin)
Voorwerp: standaard
Voorwerp: steel
Voorwerp: tablet, loden
Voorwerp: tafel
Voorwerp: vergif (vergiftigen, giftig)
Voorwerp: vuurwerktuig: vuurpook
Voorwerp: vuurwerktuig: vuurtang
Voorwerp: vuurwerktuig: vuurtang van Mercurius (3) (Kelt.)
Voorwerp: werktuig (gereedschap)
Voorwerp: werktuig, houthakkersVoorwerp: wiel (rad)
Voorwerp: wiel (rad)
Voorwerp: wiel (rad)
Voorwerp: wiel (rad)
Voorwerp: wiel (rad)
Voorwerp: wiel (rad)
Voorwerp: wiel (rad)
Voorwerp: wiel: term: arianrhod (‘zilveren rad’) (godin) (Kelt.)
Voorwerp: wiel: term: roth (Kelt.)
Voorwerp: wiel: term: roth: Roith (gen.) (god) (Kelt.)
Voorwerp: zak
Vuur
Vuur: branden
Vuur: branden
Vuur: eeuwig ~ (eeuwigheid, ~ der)
Vuur: haard(vuur) (huiselijk vuur)
Vuur: heilig ~ (cultusvuur)
Vuur: reinigend ~
Vuur: term: oíbell (Kelt.)
Waarneming: zien
Waarneming: zien
Waarneming: zien: alziendheid
Waarneming: zien: inzicht
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omziet
onzichtbaar
perspectief
perspectieven
Amarcolitanus (‘god met de wijde blik’)
vooruitziet
Adsmerio
Adsmerius
Atesmerius
Atesmert[a]
Cantismert[a]
D[eo] Atesmeri / o
‘hij die vooruitziet’
Rosmerta
Smertrios
Smertrius
wagen van de dondergod
wagen van ‘helder brons’, findruine
strijdwagens
wagen, getrokken door vier paarden
miniatuurwagenspan
wapens
Minerva draagt een wapen
boog
boog en pijlkoker
boog en pijlkoker
boog en pijlkoker
bliksemwapen
Donder- en bliksemwapen
donderwapen
Hij stelt de bliksemschicht voor
Knots:
Indra’s vajra
bliksemschicht;

Waarneming: zien: omzien (achteromkijken)
Waarneming: zien: onzichtbaarheid
Waarneming: zien: perspectief
Waarneming: zien: perspectief
Waarneming: zien: term: amarcolitanus (‘met de wijde blik’)
(god) (Kelt.)
Waarneming: zien: vooruitzien (voorzienigheid)
Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius = Atesmerius,
Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom.
ag.) (‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.)
Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius = Atesmerius,
Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom.
ag.) (‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.)
Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius = Atesmerius,
Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom.
ag.) (‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.)
Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius = Atesmerius,
Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom.
ag.) (‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.)
Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius = Atesmerius,
Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom.
ag.) (‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.)
Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius = Atesmerius,
Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom.
ag.) (‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.)
Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius = Atesmerius,
Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom.
ag.) (‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.)
Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius = Atesmerius,
Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom.
ag.) (‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.)
Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius = Atesmerius,
Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom.
ag.) (‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.)
Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius = Atesmerius,
Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom.
ag.) (‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.)
Wagen: donderwagen (wagen van de dondergod)
Wagen: Mog Roith, ~ van (Kelt.)
Wagen: strijdwagen
Wagen: vierspan
Wagen: wagenspan (paard en wagen)
Wapen
Wapen: ~ van Minerva (2) (Kelt.)
Wapen: boog
Wapen: boog van Herakles (1) (Gr.)
Wapen: boog van Hercules (3) (Kelt.)
Wapen: boog van Ogmios (Kelt.)
Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht
Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht
Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht
Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Dagda (Kelt.)
Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Dagda (Kelt.)
Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Indra: ‘Vajra’
(Ind.)
Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Jupiter (1)
(L/R)
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bliksemschichten
bliksemschicht.
Hij is, zoals Donar, een dondergod met
Thors hamer
Mjöllnir van Donar-þórr
knots
leeuwenhuid, knots
Romeinse Hercules met
leeuwenhuid, knots
leeuwenhuid, knots
Ogmios droeg een knots en een
een knots;
mes [voorafgegaan door een spatie]
pijlkoker
boog en pijlkoker
boog en pijlkoker
boog en pijlkoker
schild
slinger
met een slinger
speer
speren
met een speer;
speerpunt
speerschachten
zwaard
vrouwenfiguur met zwaard
zwaard van Tethra
water
Enbarr (Aonbharr)
wateren
een bron in
in een bron
genezende bron
De bron van
bron van de
van de bron
die uit de bron
haar bron
water komt uit een onbekende
bron weer tot leven
vooral wanneer ze geneeskrachtig
geneeskrachtige bronnen
genezende bron
heilbaden
heilbronnen
warme bronnen
Síd Nechtain
Nymphaeum in Le Sablon
bron van Verneuil-sur-Avre
Aquae Granni

Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Jupiter (3)
(Kelt.)
Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Jupiter (3)
(Kelt.)
Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Tanaros
(Kelt.)
Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor (Germ.)
Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor:
‘Mjöllnir’ (Germ.)
Wapen: knuppel (knots)
Wapen: knuppel van Herakles (1) (Gr.)
Wapen: knuppel van Hercules (1) (L/R)
Wapen: knuppel van Hercules (3) (Kelt.)
Wapen: knuppel van Ogmios (Kelt.)
Wapen: knuppel van Ogmios (Kelt.)
Wapen: knuppel van Sucellos (Kelt.)
Wapen: mes
Wapen: pijlkoker
Wapen: pijlkoker van Herakles (1) (Gr.)
Wapen: pijlkoker van Hercules (3) (Kelt.)
Wapen: pijlkoker van Ogmios (Kelt.)
Wapen: schild
Wapen: slinger
Wapen: slinger van Lug (Kelt.)
Wapen: speer
Wapen: speer
Wapen: speer van Lug (Kelt.)
Wapen: speer: speerpunt
Wapen: speer: speerschacht
Wapen: zwaard
Wapen: zwaard van Bellona (2) (?) (Kelt.)
Wapen: zwaard van Tethra (Kelt.)
Water
Water: schuim: term: enbarr (Aonbharrr) (paard) (MacKillop)
(Kelt.)
Wateren
Wateren: bron (ontspringen van water)
Wateren: bron (ontspringen van water)
Wateren: bron (ontspringen van water)
Wateren: bron (ontspringen van water)
Wateren: bron (ontspringen van water)
Wateren: bron (ontspringen van water)
Wateren: bron (ontspringen van water)
Wateren: bron (ontspringen van water)
Wateren: bron (ontspringen van water)
Wateren: bron, geneeskrachtige (heilbron)
Wateren: bron, geneeskrachtige (heilbron)
Wateren: bron, geneeskrachtige (heilbron)
Wateren: bron, geneeskrachtige (heilbron)
Wateren: bron, geneeskrachtige (heilbron)
Wateren: bron, geneeskrachtige (heilbron)
Wateren: bron, geneeskrachtige (heilbron)
Wateren: bron, heilige; te Carbury (Ierl.): ‘Síd Nechtain’ (Kelt.)
Wateren: bron, heilige; te Le Sablon (Kelt.)
Wateren: bron, heilige; te Verneuil-sur-Avre (Kelt.)
Wateren: bron: term: aquae Granni (‘bronnen van Grannus’)
(topogr.) (L/R)
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*ic ‘ontspringen’
Equoranda
Ewiranda
Icoranda
brandingsgolven
meer bij Toulouse (Tolosa)
meren [voorafgegaan door een spatie]
Trundholm-moeras
oceaan
van de zee
zee’
De zee is
op zee waren
uit de zee
Lers vlakte
ler ‘zee’
Lir
Llŷr
beken [+ spatie]
rivier
waterwegen
Deba
Devonisa
Dēwiā
Divā
Diva, Deva of Devona
Div-is-apa
Divusate
Condate
Abnoba
Dōn
Icaunis
behoefte
noden [+ spatie]
heil,
heil [+ spatie]
zegenbrengende
zegenrijke
Augustae
lang leven
pijnlijke
couvade
mannenkraambed

Wateren: bron: term: ico* (Kelt.)
Wateren: bron: term: ico*: icoranda (equoranda, ewiranda) (‘bron
aan de grens’) (godin(nen)) (Kelt.)
Wateren: bron: term: ico*: icoranda (equoranda, ewiranda) (‘bron
aan de grens’) (godin(nen)) (Kelt.)
Wateren: bron: term: ico*: icoranda (equoranda, ewiranda) (‘bron
aan de grens’) (godin(nen)) (Kelt.)
Wateren: golf, brandingsWateren: meer (vijver, poel, plas)
Wateren: meer (vijver, poel, plas)
Wateren: moeras: ‘Trundholm mose’ (De.)
Wateren: oceaan
Wateren: oceaan
Wateren: oceaan
Wateren: oceaan
Wateren: oceaan
Wateren: oceaan
Wateren: oceaan: ‘Lers vlakte’ (kenning) (Kelt.)
Wateren: oceaan: term: ler (llŷr) (god) (Kelt.)
Wateren: oceaan: term: ler (llŷr) (god) (Kelt.)
Wateren: oceaan: term: ler (llŷr) (god) (Kelt.)
Wateren: rivier (beek, stroom)
Wateren: rivier (beek, stroom)
Wateren: rivier (beek, stroom)
Wateren: rivier, heilige: term: dēwiā*, devonisa*, divā*,
divusate*, divisapa* (Kelt.)
Wateren: rivier, heilige: term: dēwiā*, devonisa*, divā*,
divusate*, divisapa* (Kelt.)
Wateren: rivier, heilige: term: dēwiā*, devonisa*, divā*,
divusate*, divisapa* (Kelt.)
Wateren: rivier, heilige: term: dēwiā*, devonisa*, divā*,
divusate*, divisapa* (Kelt.)
Wateren: rivier, heilige: term: dēwiā*, devonisa*, divā*,
divusate*, divisapa* (Kelt.)
Wateren: rivier, heilige: term: dēwiā*, devonisa*, divā*,
divusate*, divisapa* (Kelt.)
Wateren: rivier, heilige: term: dēwiā*, devonisa*, divā*,
divusate*, divisapa* (Kelt.)
Wateren: rivier: samenvloeiing: term: condate (adj. condatis
(god)) (topogr.) (L/R-Kelt.)
Wateren: rivier: term: abnoba (godin) (Kelt.)
Wateren: rivier: term: dānu-*: Dōn (godin) (Kelt.)
Wateren: rivier: term: icaunis (godin) (Kelt.)
Welzijn en ziekte: behoefte
Welzijn en ziekte: behoefte
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen)
Welzijn en ziekte: heil: term: augustus: Augustae (godinnen)
(Kelt.-L/R)
Welzijn en ziekte: lang leven
Welzijn en ziekte: lijden
Welzijn en ziekte: lijden: kraambed, mannen- (couvadesyndroom)
Welzijn en ziekte: lijden: kraambed, mannen- (couvadesyndroom)
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mannen van Ulaid dat ze vijf dagen en
Noínden Ulad
Ces Ulad
vrouw in het kraambed
barensweeën
onvruchtbaar
rijkdom
welstand
welvaart
oogst.
vruchtbaarheid van de aarde
schatten uit de aarde
verwerving van rijkdom, nl. uit de aarde
geld [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
geldadel
geldbeurs
geldbuidel
geldelijke rijkdom
jachtbuit
kostbaar
overvloed
AnaAna’)
Ana (Ierland
Ana.i
Ana is de moeder
Ana zorgt
Ana en Dana
Dēua Ana
Anann [voorafgegaan door een spatie]
πλουτος ‘rijkdom’
vaderloosheid
wonden
verwonding
Roi Méhaignié
vruchtbaarheid
Fergus (‘man van kracht’)
welzijn
ziekten
ongeneeslijk
melaatse
Serglige Con Culainn
werkzaamheid
aansporing
bevordering
in beweging kunnen brengen
teweegbrengt
grijpt op magische wijze in
koken
berbaim
fervēre

Welzijn en ziekte: lijden: kraambed, mannen- (couvadesyndroom)
Welzijn en ziekte: lijden: kraambed, mannen-: ‘noínden (Ulad)’ =
‘ces (Ulad)’ (Kelt.)
Welzijn en ziekte: lijden: kraambed, mannen-: ‘noínden (Ulad)’ =
‘ces (Ulad)’ (Kelt.)
Welzijn en ziekte: lijden: kraambed, vrouwen- (barensweeën)
Welzijn en ziekte: lijden: kraambed, vrouwen- (barensweeën)
Welzijn en ziekte: onvruchtbaarheid
Welzijn en ziekte: rijkdom
Welzijn en ziekte: rijkdom
Welzijn en ziekte: rijkdom
Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde
Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde
Welzijn en ziekte: rijkdom der bergen (bodemschatten)
Welzijn en ziekte: rijkdom der bergen (bodemschatten)
Welzijn en ziekte: rijkdom: geld
Welzijn en ziekte: rijkdom: geld
Welzijn en ziekte: rijkdom: geld
Welzijn en ziekte: rijkdom: geld
Welzijn en ziekte: rijkdom: geld
Welzijn en ziekte: rijkdom: jachtbuit
Welzijn en ziekte: rijkdom: kostbaarheid (schat)
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed (gedijen)
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ana (godin) (Kelt.)
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ana (godin) (Kelt.)
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ana (godin) (Kelt.)
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ana (godin) (Kelt.)
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ana (godin) (Kelt.)
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ana (godin) (Kelt.)
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ana (godin) (Kelt.)
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ana (godin) (Kelt.)
Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ana (godin) (Kelt.)
Welzijn en ziekte: rijkdom: term: πλουτος (adj.) (god) (Gr.)
Welzijn en ziekte: vaderloosheid
Welzijn en ziekte: verwonding (wond)
Welzijn en ziekte: verwonding (wond)
Welzijn en ziekte: verwonding: term: méhaignié (Frankr.)
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid (viriliteit)
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid: term: gus, fer- (‘(man van)
viriliteit’) (held) (Kelt.)
Welzijn en ziekte: welzijn
Welzijn en ziekte: ziekte (zieke)
Welzijn en ziekte: ziekte, ongeneeslijke
Welzijn en ziekte: ziekte: melaatsheid (lepra)
Welzijn en ziekte: ziekte: term: Serglige Con Culainn (‘de
slopende ziekte van Cúchulainn’) (lit.) (Kelt.)
Werkzaamheid
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: aanzetten
Werkzaamheid: actie
Werkzaamheid: bereiden: koken (brouwen)
Werkzaamheid: bereiden: koken: term: berbaim (Kelt.)
Werkzaamheid: bereiden: koken: term: fervēre (L/R)
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Dían Cécht
deze kan bewegen
dompelde zich in
erin worden gedompeld
loop van een
rennende
boeien
boeit
Airt gebonden
verbindt
verbonden is met de oren
Bormana
Bormanus
Borvo
heldendaden
economie
ambachten
handenarbeid
technische
artificiorum
rooiing
afhakt
hakt in de boom
houthakkerswerk
meiboomrite
jacht
agrarische
landbouw
ploegen
verven
visserij
weven
gegoten
schenkt de liefdesdrank
schonk
Nemain
Nemon
hulp
m.b.v.
methode
in drie bewegingen
onderzoeksmethode
afvallen
behouden
handhaving
zorgden voor
Cultor
spuwen
uitspuugt
hun opmars af
daarmee ophoudt

Werkzaamheid: bereiden: term: cécht, dían (‘snelle bereider’)
(nom. ag.) (god) (Kelt.)
Werkzaamheid: bewegen
Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling (duik)
Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling (duik)
Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen
Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen
Werkzaamheid: binden
Werkzaamheid: binden
Werkzaamheid: binden
Werkzaamheid: binden
Werkzaamheid: binden
Werkzaamheid: borrelen: term: borvo/bormo (e.var.) (nom. ag.)
(god/godin) (Kelt.)
Werkzaamheid: borrelen: term: borvo/bormo (e.var.) (nom. ag.)
(god/godin) (Kelt.)
Werkzaamheid: borrelen: term: borvo/bormo (e.var.) (nom. ag.)
(god/godin) (Kelt.)
Werkzaamheid: daad, heldenWerkzaamheid: ec. ~
Werkzaamheid: ec. ~: ambacht
Werkzaamheid: ec. ~: ambacht
Werkzaamheid: ec. ~: ambacht
Werkzaamheid: ec. ~: ambacht: term: artificium (L/R)
Werkzaamheid: ec. ~: bosbouw: rooien (kappen van bos)
Werkzaamheid: ec. ~: houthakken
Werkzaamheid: ec. ~: houthakken
Werkzaamheid: ec. ~: houthakken
Werkzaamheid: ec. ~: houthakken
Werkzaamheid: ec. ~: jacht
Werkzaamheid: ec. ~: landbouw
Werkzaamheid: ec. ~: landbouw
Werkzaamheid: ec. ~: ploegen
Werkzaamheid: ec. ~: verven
Werkzaamheid: ec. ~: visserij (visvangst)
Werkzaamheid: ec. ~: weven
Werkzaamheid: gieten (schenken)
Werkzaamheid: gieten (schenken)
Werkzaamheid: gieten (schenken)
Werkzaamheid: grijpen: term: nemon, nemain (nom. ag.) (godin)
(Kelt.)
Werkzaamheid: grijpen: term: nemon, nemain (nom. ag.) (godin)
(Kelt.)
Werkzaamheid: helpen
Werkzaamheid: helpen
Werkzaamheid: methode
Werkzaamheid: methode: fabriceringsmethode
Werkzaamheid: methode: onderzoeksmethode
Werkzaamheid: neervallen
Werkzaamheid: onderhouden
Werkzaamheid: onderhouden
Werkzaamheid: onderhouden
Werkzaamheid: onderhouden: term: cultor (nom. ag.) (god) (L/RKelt.)
Werkzaamheid: openen: braken (spuwen)
Werkzaamheid: openen: braken (spuwen)
Werkzaamheid: opheffen
Werkzaamheid: opheffen
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verlaten.
af te snijden
Litavis
dragen [voorafgegaan door een spatie]
dragende
gedragen
steunt
stroomden
stroomt
Seine (< Sequana)
ondersteuning van de hemel door de
gelokt
verplaatst
voort te bewegen
om de boom geschikt te maken voor
Waarschuwing
hardwerkende
schot [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
opgevoed
voedt Óengus mac Óc op
Foras Feasa ar Éireann
juridische
recht,
moederrechtelijk
erkennen
rechtmatige
staat Macha Mongrúad het toe
garandeerde
afgesproken
verdragen
Cáin Adomnáin
wetenschap
archeologie
archeologische
die er zijn gevonden
honden gevonden
inscripties zijn gevonden
vondsten
vindplaatsen
geneeskunst
geëuhemeriseerd
theorie van de natuurmythologie
wijdt de mensen in
onderzocht
onderzoek
studie
taalkundige
deelt dezelfde wortel
Etym.
Etymologie
etymologische

Werkzaamheid: opheffen
Werkzaamheid: snijden
Werkzaamheid: spreiden: term: pĮtha (IE): litavis (part.) (godin)
(Kelt.)
Werkzaamheid: steunen (onder-, - op, dragen)
Werkzaamheid: steunen (onder-, - op, dragen)
Werkzaamheid: steunen (onder-, - op, dragen)
Werkzaamheid: steunen (onder-, - op, dragen)
Werkzaamheid: stromen (vloeien)
Werkzaamheid: stromen (vloeien)
Werkzaamheid: stromen: term: sequana = sec-uana
(‘snelstromende’) (nom. ag.) (rivier, godin) (Kelt.)
Werkzaamheid: verheffen: hemelboog (of ondersteuning ervan)
Werkzaamheid: verleiden (bekoren, lokken) (alg.)
Werkzaamheid: vervoeren (meenemen)
Werkzaamheid: vervoeren: voorttrekken (voortduwen)
Werkzaamheid: voorbereiden
Werkzaamheid: waarschuwen
Werkzaamheid: werken (arbeiden, zwoegen, hardwerkend)
Werkzaamheid: zenden
Werkzaamheid: zorgen voor: opvoeden
Werkzaamheid: zorgen voor: opvoeden
Wet en orde: orde: grondslag: term: Foras Feasa ar Éireann
(‘grondslag van kennis omtrent Ierland’) (lit.) (Kelt.)
Wet en orde: recht
Wet en orde: recht
Wet en orde: recht, moederWet en orde: recht: erkenning
Wet en orde: recht: rechtmatigheid
Wet en orde: recht: toestemming
Wet en orde: recht: waarborging
Wet en orde: wet: contract (overeenkomst, afspraak, verdrag)
Wet en orde: wet: contract (overeenkomst, afspraak, verdrag)
Wet en orde: wet: term: cáin Adomnáin (‘wet van Adomnán’)
(Kelt.)
Wetenschap
Wetenschap: archeologie (opgraving)
Wetenschap: archeologie (opgraving)
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: archeologie: bodemvondst
Wetenschap: archeologie: vindplaats
Wetenschap: geneeskunde
Wetenschap: godsdienstwetenschap: euhemerisme (rationele
verklaring van de goden als vergoddelijkte helden)
Wetenschap: godsdienstwetenschap: natuurmythologische
methode
Wetenschap: onderwijs
Wetenschap: onderzoek (empirisme)
Wetenschap: onderzoek (empirisme)
Wetenschap: studie
Wetenschap: taalkunde
Wetenschap: taalkunde: etymologie
Wetenschap: taalkunde: etymologie
Wetenschap: taalkunde: etymologie
Wetenschap: taalkunde: etymologie
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ontwikkeling van p- en q-groepen
woord voor ‘zon’ is in de Keltische (en
overneming van de Gallische vorm
Andere overeenkomsten zijn
Elada (‘poëzie, wetenschap’)
etnografische
etnologische
variabele
veranderende
wisselend
gekeltiseerd
geromaniseerd
keltisering
romanisering
veranderd of aangepast
veranderd of aangepast
Nudd veranderd is in Lludd
Godennamen kunnen veranderen
behouden
vastgehouden
veranderingen die de overlevering heeft
neemt Macha Mongrúad de
Ontwikkeling van de Keltische religie
overgegaan van een god van de eerste
bekering
religieus verval
teruggang in zijn cultus
opleving plaats
syncretisme
verering van deze godinnen werd door
wegvallen van het geloof
werd na zijn dood heer van het dodenrijk
heerschappij afstaan
autoriteit en het afstaan ervan
maar een ontwikkeling uit
overgang naar ptaalontwikkeling
veranderen (zoals in het
verstedelijking
hemelwateren
zon [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zon:
zon,
zon’
zonne
etr. Erus

Wetenschap: taalkunde: etymologie
Wetenschap: taalkunde: grammatica
Wetenschap: taalkunde: ontlening (leenwoord)
Wetenschap: taalkunde: vergelijkende taalwetenschap
Wetenschap: term: elada (goddelijke personificatie) (Kelt.)
Wetenschap: volkenkunde
Wetenschap: volkenkunde
Wisseling
Wisseling
Wisseling
Wisseling: cultuurverandering
Wisseling: cultuurverandering
Wisseling: cultuurverandering
Wisseling: cultuurverandering
Wisseling: functiewisseling
Wisseling: naamsverandering
Wisseling: naamsverandering
Wisseling: naamvormenwisseling
Wisseling: onveranderlijkheid (behoud)
Wisseling: onveranderlijkheid (behoud)
Wisseling: overlevering of traditie, verandering in
Wisseling: politieke machtsverandering (machtsovername,
machtswisseling)
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering
Wisseling: religieuze verandering: bekering
Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de
religie
Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de
religie
Wisseling: religieuze verandering: herleving van de religie
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: verlaten (opgeven) van de
oorspronkelijke religie
Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking
(apotheose)
Wisseling: statusverandering: verlaging (degradatie, onttroning,
aftreden)
Wisseling: statusverandering: verlaging (degradatie, onttroning,
aftreden)
Wisseling: taalverandering (taalontwikkeling)
Wisseling: taalverandering (taalontwikkeling)
Wisseling: taalverandering (taalontwikkeling)
Wisseling: taalverandering (taalontwikkeling)
Wisseling: verstedelijking
Wolk en regen: hemelse wateren
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon: term: erus (god) (Etr.)
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grían
Mac Gréine
Sul’
Suls
Sul,
Sul is
Sul werd
Sul betekent
afbeeldingen van de zon
zoals de zon, die ze
zonnerad
zonnevoorstellingen
Ook zij heeft het rad als attribuut
Gallische Jupiter uit Landouzy-la-Ville
Gallische Jupiter uit le Châtelet-sur
Gallische Jupiter met het zonnerad
swastika
halve swastika-tekens
triskele
1

De Vries 2

Zon: term: grían (Kelt.)
Zon: term: grían: gréine (gen.), mac (‘zoon van de zon’) (god)
(Kelt.)
Zon: term: sulis (godin) (Kelt.)
Zon: term: sulis (godin) (Kelt.)
Zon: term: sulis (godin) (Kelt.)
Zon: term: sulis (godin) (Kelt.)
Zon: term: sulis (godin) (Kelt.)
Zon: term: sulis (godin) (Kelt.)
Zon: zonnewiel
Zon: zonnewiel
Zon: zonnewiel
Zon: zonnewiel
Zon: zonnewiel van Juno (2) (Kelt.)
Zon: zonnewiel van Jupiter (3) (Kelt.)
Zon: zonnewiel van Jupiter (3) (Kelt.)
Zon: zonnewiel van Jupiter (3) (Kelt.)
Zon: zonnewiel: swastika (alg.)
Zon: zonnewiel: swastika, s-vormige (halve)
Zon: zonnewiel: triskele

