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Van Edda’s, skaldenpoëzie en (lieg)saga’s 
 › college 30 januari 2014 in de reeks De geheimen van 
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 Edda’s: manuscripten 

Snorre’s Edda of de Proza-Edda, 

geschreven 1222, manuscripten zijn  

van latere datum 



Saemondar-Edda, Poëtische Edda of Lied-Edda,  
45 bladzijden perkament (kalfsleer), 32 gedichten 
Een van IJslands best bewaarde schatten, keerde op 21 april 1971 
terug op IJsland 



Edda’s: vertalingen in de moderne talen 



Edda-literatuur: deur naar een andere 
wereld 
 
- Poëtische en proza Edda 
- een literair genre  
- betekenis van Edda 
- de tijd 
 



 

“Veel mensen vinden dat het onnodig is deze overleveringen van 

onze komst en vestiging op schrift te stellen, maar wij menen dat 

we vreemden dán beter van repliek kunnen dienen wanneer zij 

ons beschuldigen af te stammen van slaven en misdadigers, als 

we onze ware herkomst kennen (…) want het is een kenmerk 

van alle ontwikkelde volkeren dat zij de oorsprong van hun land 

en van hun geslachten willen weten.” 

 

(Edda, 1994, XV). 

 



Verbeeldingen van de wereld uit de 
Oudnoor(d)se mythologie 

“Yggdrasil” by Oluf 

Olufsen Bagge (1847) 

 



Yggadrasil goes international: 

 

Yggdrasil is known as the World 

Tree in Norse mythology.  

It is the center of the nine worlds 

 

Recente voorstelling: van de Chileense antropologiestudent  

Manuel Rodriguez Rojas (1989) 

 

The Ash Yggdrasil" 

(1886) by Friedrich 

Wilhelm Heine 



Valhöll, Yggdrasil en de geit 
Heidrun op een illustratie in het 
handschrift van Olafur 
Brynjolfsson, 18e eeuw, Ijsland. 

Heidrun is de geit van Thor. Heidrun staat op Valhöll, eet 

bladeren en schors van de takken van een zeer beroemde 

boom, Læradr (waarschijnlijk Yggdrasil). Uit haar 

spenen vloeit mede waarmee ze iedere dag een vat vult 

groot genoeg om alle Einherjar (gevallen strijders) 

volledig dronken te krijgen. Van deze wijn werden de 

Einherjer wel dronken, maar een kater hielden ze er niet 

aan over. 

Het idee van een mythisch dier dat voedsel geeft aan 

goden, zou een variant kunnen zijn van de oerkoe 

Audhumla. Het doet eveneens denken aan de geit 

Amaltheia in de Griekse mythologie 



Oudnoorse Mythologie 

› Odin (oppergod, zijn paard heet Sleipnir); Thor (hulpmiddelen: moker 

Mjöllnir, krachtgordel en een paar ijzeren handschoenen); Balder (net als Thor 

zoon van Odin, god van wijsheid en genade) Freyja (godin van de liefde en 

vruchtbaarheid); Walhalla, Midgard, Utgard, Asgard; Asen (krijgers, 

wethandhavers), Wanen (vruchtbaarheid en rijkdom); Ask en Embla, Audhumla; 

Nornen (schikgodinnen), Thrym (reus), Loki (zoon van een reus, god?);  

Ragnarök (het (nood)lot van de goden en de wereld), Yggdrasil (de wereld-es, 

centrum van Asgard en de wereld)  

 

› (zie ook: Van Ægir tot Ymir, Vermeyden i.s.m. Quak, 2000) 

 



Völuspá - Het visioen van de zieneres 

[1] `Stilte! eis ik van jullie, Goddelijke schepsels, 

zowel hoog als laag, nazaten van Heimdal. 

Zoals Walvader wil, zal ik allen verhalen 

van vervlogen herinneringen uit het stille verleden. 

 

[2] Ik herinner mij Reuzen in oertijd geboren, 

die mij in vroeger tijden opgevoed hebben. 

Negen werelden ken ik, negen Dragonders, 

de grootste Maatboom onder de aarde. 



 

[3] Ooit was er een tijd waarin Bruller leefde; 

er was zand noch zee, geen ijskoude golven, 

aarde was er niet, noch een hemel erboven, 

enkel een gapende leegte en gras nergens. 

 

[4] Tot Burs zonen de zeebedding optilden, 

zij die de machtige Midgaard schiepen; 

de zon in het zuiden staarde op zalen van steen, 

de aarde werd toen met groen loof bevloerd. 



 

[5] De zin in het zuiden, de gezel van de maan, 

tastte met haar rechterhand rond de hemelrand: 

de zon wist niet waar zij thuishoorde; 

de sterren wisten niet wat hun stand was, 

de maan wist niet welke macht hij bezat. 

 

[6] Toen gingen alle Goden naar hun rechterstoel, 

de Hoogheilige heersers beraadslaagden: 

nacht en maanfasen gaven zij namen, 

zij benoemden morgen en noen, 

voor- en namiddag om tijd te tellen. 

 

 



Völuspá - het beroemdste lied uit de Edda. Ze vat bijna het 
gehele Noordse geloof in beelden samen . 
 
De wereld van de Oudnoor(d)se goden en hun 
beslommeringen 

 
De volva (zieneres) verschaft inzicht in het ontstaan, het noodlot van de goden 
(Ragnarök) = tevens de ondergang van de wereld, de wederkeer van de wereld 
en ...  `Een spreker: “Nu zinkt zij weg.” 
 
Opgebouwd uit twee delen: 
- 1. Volva richt zich tot Odin 
- 2. Een dodenbezwering of oproep tot een dode zieneres? 

 
 



 
 
 
 
Trymskvida -  
Het lied van Heibel 
 
 
speelse voorstelling van de Noordgermaanse godenwereld 
in de tekenfilm Valhall (1986) van Peter Madsen: 
http://www.youtube.com/watch?v=YNX_Heix390  

 
Thor wordt door `bruidsmeisje` Loke als bruid verkleed.  

Tekening van Carl Larsson (1853-1919) 

 



De Oud-Noor(d)se heldenwereld:  
 
in de heldenliederen van de Edda 
  
- belangrijke bron: de Völsunga saga - over 
de familie van de Völsungs vanaf hun 
goddelijke oorsprong (vgl. met 
Nibelungenlied) 
 
 
 

Voor meer info: zie ook 

http://www.pitt.edu/~dash/mythlinks.html 

 



Snorri’s Edda: leerboek in Skaldenpoëzie, 
een individuele visie op de Oud-Noor(d)se 
Mythologie  
 
 
- de skalden 
- hun poëzie 
- hun proza: de saga’s 



De saga-literatuur 
 
- IJslandse Saga’s 
- Noorse koningsaga’s 
- saga’s over de oude tijd (fornaldrsaga’s - 
liegsaga’s?) 



Oude voorstellingen van Odin 

Op zijn paard Sleipnir, in de vrouw ziet men een Walkyri. 

Steen van Tjängvide (Gotland Zweden),   

gedateerd in de voorchristelijke tijd 

 

 

In een voorstelling van de Ijslandse bisschop 

Jakob Sigurðsson (18e eeuw) 

 


