LEXICON VAN DE
KELTISCHE GODENWERELD
Samenstelling: Dewaele Sunniva


Abandinus: Britse watergod, maar lokaal tot Godmanchester in Cambridgeshire.
Abarta: Ierse god, lid van de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’).
Abelio, Abelionni, Abellio, Abello: Gallische god van de Garonne-vallei in Zuidwest-Frankrijk, misschien een god
van de appelbomen. Ook bekend als een zonnegod op het Griekse eiland Kreta en de Pyreneeën tussen Frankrijk
en Spanje, geassocieerd met de vruchtbaarheid van de appelbomen.
Abgatiacus: ‘hij die bezitter is van het water’, alleen een beeld van hem in Neumagen in Duitsland. Hij moet de
zielen begeleiden naar de Andere Wereld, misschien ook een genezende godheid.
Abhean: Ierse god, harpist van de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’).
Abianius: Gallische riviergod, mogelijk van navigatie en/of rivierhandel.
Abilus: Gallische god in Frankrijk, vereerd op Ar-nay-de-luc in de Cote-d’Or.
Abinius: Gallische riviergod of de ‘verdediging van god’.
Abna, Abnoba, Avnova: bos- en riviergodin van het Zwarte Woud en omliggende gebieden in Duitsland, ook een
jachtgodin.
Abondia, Abunciada, Habonde, Habondia: Britse godin van overvloed en welvaart. Ze is oorspronkelijk een
Germaanse aardgodin.
Accasbel: behoort bij de eerste Ierse invasie, de Partholans. Mogelijke een vroege god van de wijn.
Achall: Ierse godin van toewijding en familieliefde.
Achtland: pre-Keltische koningingodin.
Adammair: Ierse god van seks en weerstandsvermogen, man van de bosgodin Flidais.
Addanc, Affanc: Welshe god.
Adraste, Andrasta, Andraste: ‘de donkere’, Britse overwinningsgodin van de stam Iceniërs.
Adsagsona: Gallische godin van de gerechtigheid of de wraak. Ze is alleen gevonden in Aquitanië in Frankrijk.
Adsmerius, Atesmertius, Atesmerius: waarschijnlijk een Gallische genezergod in Frankrijk.
Adsullata, Esyllt (Wales): Gallische riviergodin en waarschijnlijk een kleine zonnegodin. In Groot-Brittannië een
godin van de hete bronnen. Ze komt van Gallië.
Aeb, Aebh: vrouw van de zeegod Lir.
Aebhel, Aeval: Ierse godin.
Aed, Aedh: Ierse god van de onderwereld, zoon van de zeegod Lir.
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Aeius: Spaanse god van de Keltiberiërs.
Aengus, Angus MacOg, Oenghus: Ierse god van de liefde. De zoon van ‘de goede god’ Dagda en de riviergodin
Boann. Hij behoort tot de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’).
Aerfen, Aeron, Aerten: oorlogsgodin uit Wales en Cornwall in Groot-Brittannië. Ze heeft een tempel aan de oever
van de Welshe rivier Dee.
Aericura, Aeraecura, Herecura, Heracura, Herequra: waarschijnlijk een waarzeggerij- en veldslaggodin in
Duitsland en Italië. Later een godin van de onderwereld, maar oorspronkelijk een aardgodin.
Aericurus: Britse god in Northumberland.
Aernus: Noord-Spaanse god.
Aes Sidhe: naam van alle oude Ierse goden die leven in de heuvels. Overblijfselen van de Tuatha De Danaan
(‘volkeren van Danu’).
Aesus, Aisunertos, Erge, Esunertos, Esus, Essus, Essuvi, Hesus: god van overvloed, weelde en landbouw in
Gallië en Wales, vaak samen afgebeeld met de gehoornde god Cernunnos. Hij is de gemaal van Rosmerta
(moedergodin en godin van de rijkdom). In Noord-Afrika zijn inscripties over hem gevonden.
Aesun: vroege Ierse god.
Aetiobrigo: Spaanse god.
Afagddu, Morfrân eil Tegid: ‘diepe duisternis’, Welshe god van de dood op het slagveld.
Afallach, Aflach: ‘boomgaard heer’, Welshe godheid, heerser van het eiland Avalon (een ver en vredig eiland
waar appels groeien) en het rijk van de doden.
Afarwy, Averanus: godheid gevonden in Frankrijk en Groot-Brittannië, waarschijnlijk een hemelgodheid en de god
van de regen.
Agaunus: Gallische god van de stroming of van het water. Alleen gevonden in Wenen, Oostenrijk. Beschermer
van de degenen die via het water op reis gaan.
Agrona: Welshe godin van de strijd en de slacht. De rivier Aeron is naar haar genoemd.
Ai, Aoi Mac Ollamain: Ierse god van de poëzie, een lid van de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’).
Aibell, Aoibhell: Ierse feeëngodin, koningin van de feeën van de Ierse provincie Munster.
Aibheaog, Tobar Brid: Gallische en/of Ierse godin van het vuur.
Aife, Aoife: Ierse en Schotse godin, de zus van Scathach (godin van de onderwereld). Ze is eveneens de tweede
vrouw van de zeegod Lir.
Aimend: Ierse mindere zonnegodin.
Aine: Ierse godin van de liefde, de dochter van de zeegod Manannan.
Airmed, Airmid: Ierse genezergodin met kennis van geneeskrachtige planten, dochter van de genezergod
Diancecht en zuster van Miach, één van de Tuatha de Danaan (‘volkeren van Danu’).
Alagabiae: ‘zij die houden van de pasgeborene’, Gallische en Germaanse moedergodinnen, gevonden in
Duitsland, een aspect van de Matronae (moedergodinnen).
Alaisiage: twee Britse godinnen Beda en Boudihillia, namelijk een strijdergodin en een oorlogsgodin, gevonden bij
de muur van Hadrianus in Northumberland. Zij vertegenwoordigen het begraven en de gerechtigheid van de strijd.
Samen afgebeeld met twee Germaanse goden Frigabis en Fimmilena.
Alannus, Alaunius, Alaunio, Alaunus: ‘hij die harmonie brengt’, Gallische god van de zon, genezing en
waarzeggerij. Hij wordt vereerd in het gebied van Mannheim in Duitsland en Salzburg in Oostenrijk. Ook gevonden
in Frankrijk.
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Alator: ‘hij die voedt’ (de Volksrepubliek), Britse krijgersgod.
Alauda, Alauna, Alaunia, Alouna: godheid van de plaats, de harmonie van het milieu en waar de stam woont.
Gevonden in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Ze is de stamgodin van de Alauduni in Frankrijk. Hun
hoofdstad Laon heet oorspronkelijk Bibrax. Later wordt het gewijd aan de zonnegod Lugh. Een aantal plaatsnamen
in Groot-Brittannië zijn van haar afgeleid, namelijk Alauna (het huidige Watercrook in Lancashire), Alauna (het
huidige Learchild in Northumberland), Alauna (een Romeins fort in Maryport, Cumbria) en Alaunus (de huidige Aln
in Northumberland).
Alavina: Gallische moedergodin in Manderscheid, Duitsland.
Albion: zoon van een vergeten zeegod.
Albiorix: Gallische beschermgod van de stam Albici in Zuid-Gallië. Hij is tevens in Italië gevonden. Hij is eveneens
een berggod.
Albius: Gallische god, waarschijnlijk een genezergod, gevonden in Côte d’Or in Frankrijk.
Alisanos, Alisaunus: Gallische god van de Cite d’Or in Frankrijk. Waarschijnlijk is hij de beschermgod van de
lijsterbesbossen. Hij wordt geassocieerd met Alise-Sainte-Reine (het vroegere Alesia). Waarschijnlijk eveneens
een godheid van de staande stenen in Bretagne.
Alisanos: Welshe god van de landbouw, de zoon van de aardgodin Don.
Alletio, Allitio, Allitius: Britse krijgergod, heer van de onderwereld en een leider van de andere goden.
Allobrogis: Gallische stamgod van de Allobriges in Zuidwest-Gallië.
Almha: Ierse godin van de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’). Een heuvel in het zuiden van Ierland is naar
haar genoemd.
Amaethon, Amathaon: Welshe god van de landbouw, zoon van de aardgodin Danu en broer van de veelzijdige
god Gwydion, de maangodin Arianrhod en de smidgod Govannon.
Ambiamarcis, Ambiomarcae, Ambiomarcis: Gallische moedergodinnen, gevonden in Zuidwest-Duitsland. Ze
zijn waarschijnlijk beschermgodinnen, eventueel in een militaire context. Verbonden met een andere groep
moedergodinnen Ambirenae.
Ambirena, Ambirenae: Gallische godin, waarschijnlijk een moedergodin van de regio rond de rivier Rijn in
Duitsland.
Ambisagrus, Bussumarus: Britse god, maar oorspronkelijk uit Gallië. Hij wordt geassocieerd met de Romeinse
Jupiter. Hij is waarschijnlijk een ‘Vader van de stam’, een godheid in verband met donder en bliksem. Hij is ook
gevonden in Italië.
Ana, Anna, Annan, Anu: misschien oorspronkelijk een Welshe aardgodin.
Ancamna, Ankambona: Gallische watergodin, vereerd door de stam Trevieren in Duitsland en Groothertogdom
Luxemburg. Ze is verbonden met de cultus van de helergod Lenus. Ze is de partner van de oorlogsgod Smertios.
Ancasta: Britse riviergodin, alleen een inscriptie op een steen in Hampshire. Mogelijk een verband met Andastra
(de Icenische overwinningsgodin). Waarschijnlijk de belichaming van de rivier Itchen.
Andante: zou een Britse godin van het succes in de strijd zijn, gelijkgesteld aan de Romeinse godin Victoria.
Andarta: Gallische vruchtbaarheidsgodin en beschermster van de stam Vocontii in Frankrijk.
Andescoci, Andescociocus: ‘de Grote Beweger’, waarschijnlijk Britse god van de boodschappers.
Andicrose: ‘bloedigste’, waarschijnlijk Britse god van de bossen en de wilde natuur in Norfolk.
Andinus: god uit het gebied van de hedendaagse Kacanik in het oude Illyrië.
Anextiomarus: ‘de grote verlosser’, Britse stamgodheid en waarschijnlijk de beschermer van de reigers.
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Anind: Ierse god van de onsterfelijkheid.
Anoctitcus, Antenociticus, Antocidicus: Britse god uit het noorden van Engeland. Er is een tempel nabij de
muur van Hadrianus. Hij zou een krijgersgod of een god van de metaalbewerking kunnen zijn.
Anpao: dodengod.
Anu, Dana, Danu, Don: Moeder aarde, verpersoonlijking van de vruchtbaarheid, moeder van Amaethon (god van
de landbouw) en ‘de goede god’ Dagda en vrouw van de zonnegod Belenus. Uit haar komt het geslacht der Tuatha
de Danann (‘volkeren van Danu’) voort. Daardoor is zij in wezen de oerkracht. De naam van de rivier Donau is naar
haar genoemd.
Anvallus: ‘de Goede’, Gallische god in Bourgondië, Frankrijk. Hij kan de echte naam van de Vader zijn. Hij is één
van de ‘grote goden’.
Apadeva: Gallische watergodin in Keulen, Duitsland.
Araius, Artaius: ‘de beergod’, Gallische god van de schapen, runderen en herders in Frankrijk.
Arawn: Welshe heersergod van Annwn, de Dodenwereld. Oorspronkelijk is hij een godheid van het bebouwde
land.
Ard Greimme: ooit een Ierse en/of Schotse zonnegod, de vader van de godinnen Aife en Scathach.
Arciacon: Britse god van de handel in York.
Ardbinna, Arduenna, Arduinna: ‘godin van de hoogtes’, Gallische woudgodin van de Ardense bossen, die waakt
over de everzwijnen. De naam Ardennen in België, Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk is naar deze godin
genoemd. Ze is ook gevonden in Italië en Duitsland.
Arecurius: ‘hij die staat voor de stam’, Britse god in Northumberland.
Arentia: Noord-Spaanse en Portugese godin. Ze vormt een duo met de god Arentius.
Arentius: Noord-Spaanse en Portugese god, verbonden met private en familiale omgeving en gezondheid. Hij
vormt een duo met de godin Arentia.
Ariadne: enige Griekse godin die wordt vereerd in Gallië. Ze is van het Griekse eiland Kreta afkomstig.
Arianrhod: ‘zilveren wiel’, Welshe maan- en hemelgodin. Haar partner is de oorlogsgod Gobban. Ze is de dochter
van de aardgodin Don, de moeder van de zeegod Dylan en vrouw van Nwyrve (een vader- en hemelgod). Ze is
ook nog de zuster van de smidgod Govannon, de veelzijdige god Gwydion en Amaethon (god van de landbouw).
Arimanes: Britse god van de landbouw en bebouwde bodem in York.
Ariocalatis, Riocalatis: ‘heer van de dronkenschap’, Gallische krijgergod.
Armogius, Harmogius, Marinogius, Marmogius, Maromogius: ‘grote en machtige’, Gallische god uit
Noordwest-Gallië, maar ook gevonden in Oostenrijk, Hongarije, Duitsland en Slovenië. Hij is een krijgersgod.
Arnemetia: watergodin van een Britse stam Corieltauvi die ooit een zonnegodin was. Ze wordt vereerd bij een
bron in Buxton, Derbyshire. Het woord "nemeton" (een heilige plaats) zit erin verborgen.
Arnomecta, Arnomecte, Arnomectae: Britse smidgodin in Derbyshire.
Arricura, Herecura: Gallische dodengodin, waakt over de dood en de voorouders in de Andere Wereld en over
krachten van het leven en dood.
Artahe, Artehe: Gallische beschermgod in de Franse Pyreneeën, verbonden aan beren.
Artaios: Gallische god in het Franse Beaucroissant in verband met beren en de jacht als beschermer van beren en
de berenjagers.
Arterancus: Gallische godin van de gewassen en de oogst in Duitsland.
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Artio, Artos: ‘de beergodin’, Gallische woudgodin die waakte over de beren. Er staat een tempel waar nu Bern in
Zwitserland ligt. Ze is ook gevonden in Duitsland en Groothertogdom Luxemburg. Ze is eveneens een godin van de
vruchtbaarheid en de oogst.
Arvalus: waarschijnlijk Britse god van de landbouw in Derbyshire.
Arvernorix, Arvernus: Gallische beschermgod van de stam Arverni in Frankrijk. Één van zijn heilige plaatsen is
de heuvel van Dumus (het huidige Puy-de-Dôme) en er zijn aanduidingen gevonden in Duitsland (Keulen,
Gripswald en Wenau) en Nederland (Roermond).
Ataecina: Spaanse onderwereldgodin van de Keltiberiërs.
Atepomarus: ‘het grote paard’, Gallische stamgod van de Bituriges in Frankrijk.
Atesmerius, Atesmertius: waarschijnlijk een Gallische genezergod in Frankrijk.
Atesmerta: waarschijnlijk een Gallische genezergodin in Frankrijk.
Audrinehae, Austriahenis, Autrinehabae: ‘de drie luisteraars’, Gallische en Germaanse moedergodinnen in
Noord-Frankrijk en Zuid-Duitsland.
Aufania, Aufaniae, Aufanie: Gallische voorouderlijke moedergodinnen voor heel Keltisch Europa.
Aughty, Echtghe: Ierse godin, een andere vorm van de aardgodin Danu.
Auseci: waarschijnlijk een Britse god van de wilde natuur en de vruchtbaarheid in Norfolk.
Avalloc: Welshe god, vader van de moedergodin Modron.
Aveta: Gallische godin van de geboorte en de verloskunde, vereerd in de hoofdstad van de stam Trevieren in
Duitsland en Groothertogdom Luxemburg. Ze is ook gevonden in Frankrijk en Zwitserland.
Avicantus: Gallische water- en riviergod van Nîmes in Frankrijk, een stamgod van de stad Vigan.
Aywell: beschermer van de onafhankelijke volkeren van Noord-Engeland, man van de Mm (godin van de
gedachte).


Badb, Badbh, Badhbh: Ierse oorlogs- en strijdergodin, vliegt vaak in de gedaante van een raaf boven de
slagvelden.
Baile: Ierse god van Blarney. Zijn toespraak wordt gewaardeerd in de Ierse cultuur.
Balitucaurus, Belatocairus, Belatucairus, Belatucaurus: ‘minnaar van de dood’, Britse god van de regio’s van
Cumberland, Westmoreland en Northumberland in Noordwest-Engeland.
Balor: Ierse god van de dood, koning van de zeegoden Fomors, man van de godin Cethlenn, vader van de godin
Ethlinn en grootvader van de zonnegod Lugh.
Ban-Chuideachaidh Moire: oude Ierse godin van de bevalling.
Banba, Banbha: samen Éire en Fótla de vrouwelijke goddelijke drie-eenheid, staan voor Ierland zelf. Als synoniem
voor Ierland in de dichtkunst gebruikt.
Bandua: Noord-Spaanse en Portugese god van de lagere klasse in de Keltische maatschappij.
Barinthus: ‘de toornige’, Welshe god, misschien een zeegod of een zonnegod.
Barrecis, Barrex: Gallische krijgergod. In Ierland is hij een stamgod van de Firbolgstam Ui Bairrche (oude goden)
van de Ierse provincie Leinster.
Beag: Ierse godin van de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’), geassocieerd met een magische bron.
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Bebhion, Bebhionn: Ierse godin van de onderwereld.
Bébinn: Ierse godin van de geboorte, zuster van de riviergodin Boann.
Bé Chuille, Bé Chuma, Becuille: één van de Tuatha de Danaan (‘volkeren van Danu’).
Bechoil: Ierse godin, misschien een vroege versie van de aardgodin Danu.
Becuma: Ierse godin, één van Tuatha De Danaan (‘volkeren van Danu’).
Beda: Britse godin, vormt samen met Boudihillia een duo bij de muur van Hadrianus in Northumberland. Ze
vertegenwoordigen het begraven en de gerechtigheid van de strijd. Samen afgebeeld met twee Germaanse goden
Frigabis en Fimmilena.
Beira: Schotse moeder van alle goden.
Beissirissa: Gallische god van de wetgevingen en vadergod van de stam Bigerriones in Zuid-Frankrijk.
Bel, Belen, Belenos, Bélénos, Belennos, Belenus, Beli, Belinus, Bellinus, Bilé: Gallische zonnegod en heler,
eveneens belast met het welzijn van de schapen en runderen. Hij moet de zielen van de mensen bijeen brengen
en naar het hiernamaals begeleiden. De man van de moedergodin Don (Danu) en de vader van ‘de goede god’
Dagda. De namen van Billé en Billom in Frankrijk en Billum in Denemarken is naar hem genoemd. Ook Binchester
in het Engelse County Durham is naar hem genoemd. In Italië is hij eveneens gevonden. De naam van een Britse
stam Catuvellauni betekent ‘het gastland van Belinos’ en een aantal van hun leiders, zoals Cunobelinos (‘de hond
van Belinos’) en Cassivellaunos (‘de dienaar van Belenos’).
Belado: Gallische krijgergod in Frankrijk.
Belatocadros, Belatucadros, Belatucadrus, Belatugagrus: Britse oorlogsgod nabij de muur van Hadrianus in
Cumberland en Westmoreland in Noordwest-Engeland. Hij is de belangrijkste god van de stam Carvetii.
Beli Mawr, Bolgios: Welshe en Gallische doden- en vadergod. De naam België betekent eigenlijk ‘het land van
Bolgios’. Ook in de Gallische stam Bolgioi (‘het gastland van Bolgios’).
Belisama: Gallische godin van het licht en vuur, de smederij en de ambachten in Frankrijk en Britse godin van de
rivier Ribble in Lancashire. Ze is de vrouw van de zonnegod Belenus.
Benedigeidfran, Bran: ‘de gezegende’, Welshe en Ierse god van de profetie, kunst, de zon en de oorlog. Hij is de
beschermheer van de Kelten. Hij is ook een elsgodheid. Hij is de broer van de liefdesgodin Branwen en de zoon
van de zeegod Lir.
Berecyntia: Gallische aardgodin, misschien een Gallische versie van Brigit (Ierse godin van het vuur en
dichtkunst).
Bergimus: Gallische god van de hoge plaatsen en tussenruimtes in Italië, waarschijnlijk de beschermer van de
stad Bergamo.
Bergusia: Gallische godin van de metaalwerknemers die samen met Ucuetis in Alise-Sainte-Reine (het vroegere
Alesia) in Frankrijk wordt vereerd. Samen zijn ze de goden van de ambachten.
Berw, Borbanus, Bormanicus, Bormanus, Bormo, Borvo: Gallische god van de hete bronnen in Frankrijk. Zijn
gezellin is de godin Damona (‘goddelijke koe’). Hij is bekend als Bormanus in het Franse Provence en als
Bormanious in Portugal. De naam Bourboule in Frankrijk is van hem afgeleid.
Bladud: Welshe zonnegod.
Blai: vertegenwoordigt een persoonlijke godheid in Ierland.
Blathnat: waarschijnlijk een vorm van de meer populaire drievoudige Welshe godin Blodeuwedd.
Blodeuwedd, Blodwin: Welshe godin van de westelijke eilanden van het paradijs en van het voorjaar, een
meisjesaspect van de drievoudige godin. Ze is eveneens een godin van de dood en de Andere Wereld.
Blotugus: Gallische vruchtbaarheidsgodin van de stam Aedui in Frankrijk. Ook gevonden in Engeland.
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Boann, Boannan, Bóinn: riviergodin in Ierland. Ze is de vrouw van ‘de goede god’ Dagda en zuster van Bébinn
(godin van de geboorte). De naam van de rivier Boyne is naar haar genoemd.
Bodb: Ierse oorlogsgodin.
Bodb Dearg: een zoon van ‘de goede god’ Dagda, die er in slaagt zijn zoon als heerser van de goden aan te
duiden.
Bo Dhu: ‘Zwarte koe’, de zuster van ‘Rode koe’ (Bo Ruadh) en ‘Witte koe’ (Bo Find). Een uiting op de kale en
vruchteloze massa die het groene Ierland zou worden. De drie kleuren vertegenwoordigen de triadegodin. Ze gaat
naar het zuiden van Ierland.
Bodua: Ierse oorlogsgodin.
Bo Find: ‘Witte koe’, de zuster van ‘Zwarte koe’ (Bo Dhu) en ‘Rode koe’ (Bo Ruadh). Een uiting op de kale en
vruchteloze massa die het groene Ierland zou worden. De drie kleuren vertegenwoordigen de triadegodin. Ze gaat
naar het centrum van Ierland.
Boibhniu: god van de smeden.
Bolvinnus: Gallische god in verband met de bronnen van Bouhy in Frankrijk. Hij is een beschermergod.
Bormana, Bormanna: Gallische godin van de hete bronnen in Frankrijk.
Bo Ruadh: ‘Rode koe’, de zuster van ‘Zwarte koe’ (Bo Dhu) en ‘Witte koe’ (Bo Find). Een uiting op de kale en
vruchteloze massa die het groene Ierland zou worden. De drie kleuren vertegenwoordigen de triadegodin. Ze gaat
naar het noorden van Ierland.
Boudena, Boudina: Gallische krijgersgodin in Duitsland.
Boudihillia: Britse godin, vormt met Beda een duo bij de muur van Hadrianus in Northumberland. Ze
vertegenwoordigen het begraven en de gerechtigheid van de strijd. Samen afgebeeld met twee Germaanse goden
Frigabis en Fimmilena.
Braciaca, Brâg: Britse god van het brouwen en krijgersgod in Derbyshire.
Branwen: Welshe godin van de liefde. Ze is eveneens een raafgodin, treedt toe tot de Gallische godinnen
Nantosuelta en Cathubodua als de drievoudige raafgodin. Tweelingzus van Bran (‘de gezegende’) en de dochter
van de zeegod Lir.
Brea: Ierse god, één van de Tuatha De Danaan (‘volkeren van Danu’).
Breg: Ierse godin, vrouw van ‘de goede god’ Dagda.
Bregans, Bregantis: Britse god in Yorkshire, misschien de stamgod van de Brigantes.
Bregon: mindere figuur als de goddelijke vader van de dodengod Bile en Ith, een Milesiër (laatste invasie van
Ierland) of de menselijke zoon van Milesius.
Brenin Llwyd, Brenin Nudd: ‘de grijze koning’, ‘de mistige koning’, Welshe god, schepsel van wolken en nevels.
Bres: Ierse vruchtbaarheidsgod van de zeegoden Fomors. Hij is getrouwd met Brigit (godin van het vuur en
dichtkunst), één van de eerste koningen van de Tuatha de Danaan (‘volkeren van Danu’).
Brialeacui: Spaanse god.
Brianan: Schotse godheid wiens naam blijkbaar wordt gebruikt in eden en uitroepen, vaak om beroep te doen op
een kracht om fortuin te gooien naar de andere (meestal slecht, maar soms goed).
Bricta, Brixia: ‘hoogste’, Gallische godin in Frankrijk, Engeland en Italië.
Bride: Schotse versie van de Ierse Brigit (godin van het vuur en dichtkunst).
Brigantia: Britse godin van de rivieren Braint en Brent, ook naar haar genoemd, en de stamgodin van de Brigantes
in Yorkshire. Ze is verbonden met water en een krijgers-, moeder- en helergodin.
7

Brighid, Brigid, Brigit: Ierse godin van de dichtkunst, het vuur, de geneeskunde, het ambacht en de waarzeggerij.
Ze is de dochter van ‘de goede god’ Dagda. Ze wordt Brigantia genoemd in het noorden van Groot-Brittannië en
Brigantu in Gallië. Ze is getrouwd met Bres (vruchtbaarheidsgod van Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’)). Ze
is eveneens een drievoudige moedergodin.
Brigindo: Gallische versie van de Ierse Brigit (godin van het vuur en dichtkunst). Ze komt voor in het westen van
Frankrijk. Er is daar de stam Brigantii.
Britannia, Prydein: Romano-Keltische beschermgodin van de Britse stammen. Ze is een moedergodin.
Britovius, Britus: ‘de rechter’, Gallische god in Frankrijk. Hij selecteert degenen die zullen leven en sterven op het
slagveld, beschermgod van de stam Tectosages Arecomici.
Brixantus, Brixianus, Brixienus: ‘god van de hoge plaats’, Gallische stamgod van de Brescia regio en van de
oude stad Brixia van de Cenomani in Frankrijk. Ook gevonden in Spanje en Italië.
Broccus, Brocchus: misschien Spaanse god van het land van de dassen of zelfs de dasgod.
Bron: Ierse god.
Bronach: oude Ierse godin, een vergeten godin van Samhain, het Keltisch Nieuwjaar.
Bronach: Ierse godin van de kliffen.
Búanann, Buanu: soldatengodin, een dochter van de moedergodin Danu. De naam van een bordspel, búanbach,
is van haar afgeleid.
Buarainech: één van de zeegoden Fomors, vader van de dodengod Balor.
Budenicus: ‘hij die zal zegevieren’, Gallische god in Frankrijk.
Bugius: Gallische god van de helende wateren in Frankrijk.
Bussumarius, Bussumarus, Bussurigius: Gallische dondergod in Roemenië en Turkije (de Galaten).
Buxenus: Gallische god van een heilige boom (palm) in Frankrijk en hij heeft een krijgeraspect.


Caber: god van de snelheid en de barden.
Cacus: oorspronkelijk een Gallische vuurgod.
Cadwallon, Cassivelaunus, Caswallawn, Caswallon, Catwallawn: Britse oorlogsgodin en godin van het
ambacht, is een twee-gezichten godheid.
Caer Ibormeith: Ierse godin van slapen en dromen, geliefde van de liefdesgod Aengus.
Cailleach Beara: Ierse godin, geassocieerd met de winter en bergen.
Cailleach Bheur, Scotia: in Schotland is ze ‘de moeder van allen’. In delen van Groot-Brittannië is ze de godin
van de winter. Ze is eveneens een oude godin van de pre-Keltische volkeren van Ierland. Ze beheerst de
seizoenen en het weer. Ze is de godin van de hemel en de aarde, de maan en de zon.
Cairbre: Ierse goddelijke bard, zoon van Ogma (god van de poëzie en welsprekendheid) en de godin Etan.
Caireen: ooit een beschermende moedergodin, beschermer van alle mensen en de kinderen.
Caiva: Gallische moedergodin in Pelm, Duitsland.
Caiva, Casis, Cassibus, Cassis: ‘de wever’, Gallische god van het grensgebied tussen Belgische stammen van
Gallië en de Keltische stammen van Germanië. Hij zou de beschermgod zijn van de stammen die uit verschillende
volkeren bestaan.
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Callirius: ‘Boskoning’, Britse woud- en jachtgod in Colchester, verbonden met de hazelaar.
Cally Berry: Noord-Ierse meisjesgodin, vertegenwoordiger van de lente, de jacht en de hoeder van de dieren.
Camma: Britse jachtgodin.
Campestres: Romeinse naam van een Gallische godin van de velden, waarschijnlijk een vruchtbaarheids- of
oogstgodin.
Camoulatis, Kamoulatis: Gallische krijgergod in Frankrijk.
Camulos, Camulus: oorlogsgod in Groot-Brittannië en Gallië (stamgod van de Remiërs in Frankrijk). Colchester
(het vroegere Camulodunum) is naar hem genoemd. Komt ook voor in Duitsland, Kroatië, Italië, België en
Roemenië.
Candamius, Candamo, Candodoni: Spaanse god van de hoge plaatsen en dondergod in Galicië
Candida: Gallische godin van geluk in Frankfurt, Duitsland.
Canola: één van oudste Ierse goden, de uitvinder van het Ierse symbool, de harp.
Caolainn: Ierse godin, die een voogd/koningin is van een landgoed in Country Roscommon.
Carantana: ‘overige vriend’, Gallische godin in Frankrijk.
Caridwen, Ceridwen, Cerridwen: Welshe godin van de dichterlijke inspiratie, vruchtbaarheid, het graan en
beschermster van de wolven. Tevens moeder van de grootste Keltische bard Taliesin.
Carldwen: godin van het graan en beschermster van de dichters.
Carman: Ierse godin van de kwade magie en haar drie zonen teisteren Ierland. Tuatha De Danann (‘volkeren van
Danu’) hebben haar verslagen. De naam Loch Garman in de Ierse County Wexford is naar haar genoemd.
Carne: waarschijnlijk een andere versie van de gehoornde god Cernunnos.
Carpantus, Carpentus: ‘de wagenmenner’, Gallische god in Frankrijk. De naam van de stad Carpentras (oude
naam Carpentorate) is van deze god afgeleid.
Carravogue: oude Ierse maagdelijke godin van het voorjaar in County Meath.
Cassibodua: Gallische strijdgodin in Frankrijk, misschien een overblijfsel van een drievoudige raafgodin betrokken
bij oorlog, de vruchtbaarheid en de seksualiteit.
Cathubodua, Cathubodva, Catubodua: Ierse en Gallische oorlogsgodin. Af en toe gezien als de Franse versie in
Bretagne van de Ierse godin Banba.
Caturix: Gallische krijgergod in Duitsland en Zwitserland, stamgod van de Caturiges.
Cebhain, Keevan: misschien een Ierse god van de vruchtbaarheid en de jacht, de vriend van de zeegodin
Cliodna.
Cebhfhionn: Gallische en/of Ierse godin van de inspiratie.
Ceileus, Celeus: ‘de verborgene’, Gallische god in Frankrijk, mogelijk een godheid van de druïdenorde (geleerde
mensen in de Keltische gemeenschap).
Cenn Cruaich: Gallische en/of Ierse hemelgod.
Cermait: Ierse koning van de barden en god van welsprekendheid en literatuur. Soms geassocieerd als een
aspect van Ogma (god van de poëzie en welsprekendheid).
Cernenus, Cernunnos, Cernwn, Karnonos: ‘de gehoornde’, meester der dieren (wilde en tamme), een bosgod
en de opperheer van de natuur in Groot-Brittannië en Gallië. Hij is ook nog de god van de vruchtbaarheid, de
rijkdom en de onderwereld.
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Cessair: pre-Keltische Ierse moedergodin. Ze leidt de eerste Ierse invasie, de Partholans.
Cethlenn: één van de zeegoden Fomors, vrouw van de dodengod Balor en moeder van Ethlinn. De Noord-Ierse
stad Enniskillen in County Fermanagh is naar haar genoemd.
Cethlion, Cetnenn: Ierse godin van de zeegoden Fomors.
Chlaus Haistic: oude Gallische en/of Ierse godin. Ze komt naar de aarde als een machtige heks.
Cian: Ierse god van de geneeskunde, mogelijk de zoon van Diancecht (god van de geneeskunde) en vader van de
zonnegod Lugh. Één van de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’).
Cichol, Cicolluis, Cicollus, Cicolus: Gallische en Ierse krijgergod. In Ierland is hij een leider van de zeegoden
Fomors.
Cimbrianus, Cimbrius: Gallische bescherm- en stamgod van de Cimbrii in Zuid-Duitsland.
Cimiacinos: Britse beschermer van de reizigers, een aspect van de zonnegod Lugh.
Cisonius, Cissonius: ‘beschermer van het vervoer’, Gallische god in Noord-Frankrijk, Zuid-Duitsland en
Zwitserland, gemaal van de godin Cissonia.
Cissonia: Gallische godin in Duitsland, gemalin van de god Cissonius.
Cleena, Cliodhna, Cliodna: Ierse zeegodin van de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’) en de Andere
Wereld. De vriendin van Cebhain (vruchtbaarheids- en jachtgod).
Clota, Clud, Cludoita, Clutida, Clwyd: Schotse godin van de rivier Clyde en de regio. Ze is ook bekend in Gallië
als een moedergodin, maar Clutodia is een watergodin. Ook in Wales komt ze voor.
Clug: Welshe godin, moeder van Gwawl Ap Clud (een kleine zonnegod).
Cnabetius: ‘beschermer van de kudde’ en ‘de vernietiger van de vijand’, Gallische god in Zuidwest-Duitsland.
Cobannus, Gobanos, Gobban, Gobannus, Gofannon, Goibhniu, Goibniu: Ierse en Welshe smidgod, die voor
de goden hun wapens smeedt en die het bier brouwt dat onsterfelijk maakt. Hij is de partner van de Welshe
maangodin Arianrod. Hij is één van de drie ambachtelijke goden van de Ierse Tuatha De Danann (‘volkeren van
Danu’).
Cocidius: Noord-Britse jachtgod die nabij de muur van Hadrianus wordt vereerd.
Cohue: Noord-Spaanse god.
Coll mab Collfrewy: Welshe god van de hazelaar.
Comedova, Comedovae: Gallische drievoudige moedergodin in Frankrijk.
Condatis: Britse en Gallische riviergod. Zijn heilige plaatsen zijn waar twee rivieren of organen van het water
elkaar ontmoeten.
Condwiramur: Welshe godin van de soevereiniteit.
Contrebis, Gontrebis: Britse riviergod in Lancaster.
Corb: Ierse god, één van de zeegoden Fomors.
Corchen: oude slangengodin in Ierland en Isle of Man, waarschijnlijk een regionale moeder-, aardgodin of godin
van de wedergeboorte.
Corotiacus: Britse strijdgod in Suffolk.
Corra: Schotse godin van de profetie.
Cosus: Noord-Spaanse god.
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Coventina, Covetina, Covventina, Cuhvetena: Britse water- en bronnengodin van een bron die ontspringt langs
de Muur van Hadrianus in het gebied van Carrawburgh. Ze wordt ook vereerd in Gallië. Cuhvetena is gevonden in
Spanje. Ze is een drievoudige godheid.
Cranus: Britse god van hout en bossen in Norfolk.
Cred, Creide: Ierse feeënkoningin-godin.
Credenus: Ierse meester-handwerksman van de Tuatha De Danaan (‘volkeren van Danu’).
Credne, Creidhne, Creidne: Ierse god van de koperslagers en de handwerkslieden. Één van de drie
ambachtelijke goden van de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’).
Creiddylad, Creuddylad: Welshe godin, mogelijk een watergodin, dochter van de zeegod Llyr. Ook nog de godin
van de zomerbloemen en vaak de Meikoningin genoemd.
Crerwy: Welshe liefdesgodin.
Creto, Greto: Gallische god op Stumpfer Turm in Duitsland.
Crëyr: Welshe dodengod in een reigerachtige gedaante die door de stengels van het moeras en waterrijke
gebieden op zoek gaat naar slachtoffers.
Crobh Dearg, Crove Dairg, Inghean Bhuidhe: ‘de rode klauw’, Ierse oorlogsgodin. Een fort in de Ierse provincie
Leinster is naar haar genoemd.
Crom Cruaich: ‘heer van de heuvel’, een oude Ierse god van de offers en de dood.
Cronos: mindere graan- en zonnegod met Griekse wortels, maar geen Griekse god.
Crouga: Noord-Spaanse god.
Cuda: Britse godin in Cirencester, hoofdstad van de stam Dubunni. Ze is een godheid van de vruchtbaarheid en
eventueel van de genezing.
Cumal: Ierse god.
Cunomaglos, Cunomaglus: Britse heer van de honden en een god van de Onderwereld in Wiltshire.
Cuntinus: ‘hond van de stad’, Gallische god van de stam Cuntinii in Frankrijk.
Curoi mac Daire: Ierse zonnegod.
Cyhiraeth, Cyhraeth: Welshe godin van de stromen.
Cymidei Cymeinfoll: Welshe oorlogsgodin.


Dagda(e), Daghdha: ‘de goede god’, Ierse god van de vruchtbaarheid van de aarde, vader van bijna alle Ierse
goden, god van het druïdendom. Hij is de zoon van de moedergodin Danu en de zonnegod Belenus, de vader van
Brigit (godin van het vuur en dichtkunst) en Ogma (god van de poëzie en welsprekendheid). Dagda is ook onder
andere namen bekend: Eochaidh Ollathair (Vader van Allen), Aedh (Vuur) en Ruadh Rofessa (Heer van Grote
Kennis).
Dahud-Ahes, Dahut: Britse godin van de liederlijkheid.
Daire MacDedad: Ierse drievoudige god bij een volk, de Érainn (voorgangers van de Klassieke Kelten).
Damara: Britse vruchtbaarheidsgodin, houdt verband met de maand mei.
Damona: ‘goddelijke koe’, Gallische godin van de vruchtbaarheid en de genezing in Frankrijk. Haar gezel is Borvo
(god van de hete bronnen). In Alise-Sainte-Reine (het vroegere Alesia) ligt een tempel aan haar gewijd.
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Danus: Ierse godin, verbonden met de stichtingsakte.
Danuvius: Romaans-Keltische riviergod in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Kroatië. Romeinse naam voor de
riviergodin Danuvia.
Darona, Daronwy: ‘god(in) van de heilige eik’, Welshe riviergod(in).
Ddraig Goch, Dewi, Dewu: oude Welshe god, de rode draak (symbool van Wales) is afgeleid van de Grote Rode
Slang die hem vertegenwoordigt.
De Ceile, Kele-De: oude Ierse godin.
Dechtere, Dechtire: Ierse godin, de moeder van de Ierse held Cuchulainn.
Deiotaurus: ‘goddelijke stier’, Turkse god van de Galaten.
Demetos, Dyfed: ‘god van de dronkenschap’, Welshe krijger- en strijdgod en stamgod van de Demetae in
Zuidwest-Wales. Dyfed is een Welsh county.
Dervos, Robor, Roboris, Robur: Gallische god van de eiken en de beschermheer van de druïden (geleerde
mensen in de Keltische maatschappij) in Frankrijk.
Deuce, Dus: belangrijkste god van de Britse stam Brigantes.
Devona, Divona: Britse godin van de rivier Devon, die naar haar is genoemd.
Dexsiua: Gallische godin van de warme zuidelijke winden in Frankrijk.
Dia Griene: dochter van de zonnegod in het oude Schotland.
Dianecht, Dian Cécht, Diancecht: Ierse god van de geneeskunde. Hij is getrouwd met de dochter van Ogma (god
van de poëzie en welsprekendheid), vader van de genezergodin Airmed en de god Miach. Hij behoort tot de
Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’).
Dil: oude Ierse godin van het vee.
Dirona, Sarona, Serona, Sirona, Sthirona: ‘de ster’, Gallische genezende godin van de Moezelvallei in Duitsland
en in Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Roemenië en Hongarije. Komt meestal
samen voor met Grannos (god van de genezing en zonneverering). Ook luchtgodin en waarschijnlijk een godheid
van de zon, godin van de warmwaterbronnen in Zuid-Frankrijk en de moeder van Borvo (god van de warme
bronnen).
Dis Pater, Dispater: ‘de goddelijke vader’, Gallische god van de creatie, de oergod van de schepping, maar de
Keltische naam is echter verloren gegaan. De Galliërs geloven dat ze allemaal van hem afstammen.
Divona: Gallische godin geassocieerd met de bronnen van Cahors in Quercy, Frankrijk. De plaatsnamen Divonneles-Bains in Ain, Dionne in Cíte-d’Or en Dions in Gard zijn naar haar genoemd. Mogelijk blijft haar aanbidding niet
beperkt tot Gallië.
Diwrnach Wyddel, Dyrnwch Gawr: ‘de felle Ier’, Welshe krijgergod.
Domnu: Ierse moedergodin van de zeegoden Fomors. De naam betekent ‘de wereld’ en ‘de diepten van de zee’.
Don: Welshe equivalent van de moedergodin Danu, moeder van Elestron (‘iris’), de veelzijdige god Gwydion, de
smidgod Gofannon, Amaethon (god van de landbouw), Eunydd (‘verwarrende mist’) en de maangodin Arianrhod
en grootmoeder van de zeegod Dylan. De naam komt als Donwy voor in Welshe riviernamen als Dyfrdonwy en
Trydonwy en andere rivieren in Engeland, Schotland en Frankrijk.
Donn: Ierse dodengod en oudste zoon van Midir (Ierse god). Hij verzamelt de doden op een eiland bij de
zuidwestkust van Ierland.
Donnotaurus, Donnotavrus: ‘bruine/zwarte stier’, Gallische god.
Druantia, Druntia: Franse beschermgodin in Bretagne van de druïden (geleerde mensen in de Keltische
maatschappij), godheid van de spar en moeder van de kalender.
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Dubh Lacha: oude Ierse godin van de zee.
Duillae: Noord-Spaanse goden.
Dunatis: Gallische god van forten, versterkingen, beschermer van heilige ruimtes in Frankrijk, beschermer van de
vestingwerken.
Dwumwem, Dwyn: Ierse liefdesgodin.
Dylan: Welshe zeegod, zoon van de maangodin Arianrhod en de kleinzoon van de aardgodin Don.


Eadon: Ierse godin van de poëzie, misschien een bard.
Easal: Ierse god van de voorspoed en de overvloed, rijkdom.
Ebhlinne: Ierse godin van de provincie Munster.
Echu: ‘vader van alles’.
Ecne: vroege Ierse godheid van de wijsheid en inzicht, kleinzoon van de moedergodin Danu.
Edain: godin geassocieerd met paardrijden. Ze is waarschijnlijk gelijkwaardig aan de Gallische paardengodin
Epona.
Efyrnwy: ‘geitgodin’, Welshe godin, een hypothetische godin van de rivier Fyrnwy in Powys.
Eibhir: oude Ierse zonnegodin.
Éire, Erin, Eriu: samen met Banba en Fótla de vrouwelijke goddelijke drie-eenheid, staan voor Ierland zelf. De
naam van Ierland, Eire, is van haar afgeleid. Ze is getrouwd met de zoon van Ogma (god van de poëzie en
welsprekendheid).
Eithne, Ethleen, Ethlinn, Ethniu: oude Ierse godin, dochter van de dodengod Balor en Cethlenn, en moeder van
de zonnegod Lugh.
Elaine: meisjesaspect van de Britse godin.
Elatha: één van de zeegoden Formors, vader van de vruchtbaarheidsgod Bres.
Elen, Helen, Helena: Britse godin verbonden met Colchester.
Elestron: ‘iris’ of ‘lelie’, Welshe god, zoon van de aardgodin Don en zus van de veelzijdige god Gwydion, de
smidgod Gofannon, Amaethon (god van de landbouw) en de maangodin Arianrhod. Samen met zijn broer Eunydd
(‘verwarrende nevel’) is hij een magiër.
Elphame, Elphane, Elphlane: Schotse godin van de dood en ziekte.
Endouellicus: Spaanse god, geassocieerd met het individu en de familie.
Entarabus, Intarabus, Interabus: ‘tussen de rivieren’, Gallische god in België, Groothertogdom Luxemburg,
Duitsland en Frankrijk, een god van de stam Trevieren.
Eochaid: heel vroege aspect van ‘de goede god’ Dagda, Ierse zonnegod geassocieerd met de bliksem.
Eostre: Ierse en Britse godin van de dierlijke reproductie (de lente).
Epadatextorix: ‘koning van de algemene vergadering in de hal’, Gallische god in Frankrijk, weerspiegelt
waarschijnlijk een specifieke functie van de genezergod Leucutios.
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Epona: Gallische godin van de paarden, ezels, muildieren, ossen de stallen en de vruchtbaarheid. Bij een stam
Aedui in de streek van de Saône en de Loire treedt ze op als de behoedster van het veld en het jonge vee. Ze is
ook populair bij de voerlieden en de koeriers en soms duikt ze op als een begeleidster van de overleden zielen. Ze
is de enige Keltische godin die ook bij de Romeinen geliefd is, zelfs over de Donau wordt ze vereerd. Ze heeft zelfs
een eigen feestdag op 18 december.
Epos Olloatir: Gallische paardengod, de mannelijke vorm van de paardengodin Epona.
Erbina: Noord-Spaanse en Portugese godin.
Erc: een koning van de oude Ierse goden Firbolgs.
Erce: Moeder Aarde en oogstgodin. Mogelijk van Baskische afkomst.
Eri: Ierse maagdgodin van de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’). Ze is de moeder van de
vruchtbaarheidsgod Bres.
Ernmas: Ierse moedergodin, de moeder van de drievoudige oorlogsgodin Morrigan en de godin Eriu.
Erriapus: Gallische god in Frankrijk, verbonden met bomen, waarschijnlijk een godheid tussen de leiders.
Erudinus: Spaanse god van de Keltiberiërs.
Etain: oude Ierse zonnegodin.
Etan: Ierse godheid die beschouwd wordt als een patrones van vakmanschap en ambachtslui, dochter van
Dianecht (god van de geneeskunde) en vrouw van Ogma (god van de poëzie en welsprekendheid).
Ethne: oude Ierse godin.
Etiona: Gallische godin van de kennis in Frankrijk. De pitten van hazelnoten worden ermee in verband gebracht.
Etirun, Tannus, Taran, Taranis, Taranoou, Taranos, Taranucnus, Taranucus, Taranuos, Taranus, Tinnus:
Gallische hemelgod, dondergod, vruchtbaarheidsgod en zonnegod in Frankrijk, België, Duitsland, Hongarije en
Kroatië. Taran is bekend in Wales. Etirun is een kleine Britse dondergod. Ook in Ierland is Taranis bekend. Het
moderne Bretoense woord voor ‘donder’ is ‘taran’.
Etnosus: Gallische vogelgod in Frankrijk, geassocieerd met de dood en de Andere wereld.
Etobrico: Spaanse god.
Eunydd: ‘verwarrende nevel’, Welshe god, een zoon van de aardgodin Don en broer van de veelzijdige god
Gwydion, de smidgod Gofannon, Amaethon (god van de landbouw), Elestron (‘iris’), en de maangodin Arianrhod.
Samen met zijn broer Elestron is hij een magiër.
Exsobinus: Gallische god in België, mogelijk een specifiek aspect van de genezer- en oorlogsgod Lenus.


Fachea: Gallische godin van de poëzie en beschermster van de barden.
Fagus: Gallische god van de beuken in de Pyreneeën tussen Frankrijk en Spanje.
Fand: een mindere zeegodin, samen met haar zus Liban is ze één van de tweelinggodinnen van de gezondheid en
de aardse genoegens.
Fea: ‘de haatdragende’, Ierse krijgersgodin. Ze is ondergeschikt aan de oorlogsgodin Morrigu.
Fer Í: ‘man van taxus’, Ierse goddelijke harpist.
Finncaev: één van de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’), waarschijnlijk een Ierse godin van de liefde en
schoonheid.
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Finvarra, Fionnbharr: Ierse god als een feeënkoning van de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’).
Firbolgs: oude Ierse goden, vechten tegen de zeegoden Fomors en Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’).
Flaitheas: Ierse beschermgodin.
Fland: Gallische meergodin, dochter van de bosgodin Flidais.
Flidais: Gallische en/of Ierse bosgodin, heerser van wilde dieren, bossen en wouden, moeder van de meergodin
Fland.
Fodla, Fótla: samen met Banba en Éire de vrouwelijke goddelijke drie-eenheid, staan voor Ierland zelf. Als
synoniem voor Ierland in de dichtkunst gebruikt.
Fomoraig, Fomors, Fomoriërs, Fomorii: Ierse zeegoden. Ze zijn gigantische, afschuwelijke monsters, heersers
van het rijk van de duisternis. Ze worden uiteindelijk onschadelijk gemaakt door de Tuatha De Danann ('volkeren
van Danu').


Gabiabus, Gabiae, Gabinis, Gcabiadus, Iunoniibus Gabiabus, Matronis Gabiabus: Gallische moedergodinnen
in Duitsland en beschermers van de vrouwen. Ze hebben een vruchtbaarheidsaspect en zijn waarschijnlijk
godinnen van de bevalling.
Gabrus, Gebrus, Gebrinnius, Gebrinus: ‘geit’, Gallische en Britse genezer- en vruchtbaarheidsgod in Frankrijk,
Duitsland en Groot-Brittannië.
Garbh Ogh: ‘ruwe jeugd’, Gallische godin van de jacht.
Garmangabis: ‘zij die rekening houden met de balk van de wever’, Britse godin van het lot die wordt vereerd in
Lancashire, Noordwest-Engeland. Door de Romeinen naar Engeland gebracht.
Gavida: kleine Gallische god van de smederij.
Genii Cucullait, Genius Cucullatus: Gallische en Britse god, gevonden in Oostenrijk, Groot-Brittannië,
Zwitserland en Duitsland. Hij is een drievoudige god.
Geofon: Britse godin van de oceaan.
Gesacus: ‘geheime aarde’, Gallische god in Frankrijk.
Giarinus: ‘alles veroverende rivier’, Gallische god in Frankrijk. In de Var regio is er een tempel aan hem gewijd. De
huidige naam van de rivier is de Rijn.
Gilfaethwy: Welshe god, één van minder belangrijke zonen van de aardgodin Don.
Gisacus: ‘hij van de strijdbijl’, Gallische god in Frankrijk, waarschijnlijk een krijgergodheid of verdediger van de
stam of grond.
Glanis: Gallische bronnengod in Zuid-Frankrijk. De naam Glanum is naar hem genoemd. Verschillende vissoorten
hebben de naam van deze godheid in hun Latijnse benamingen.
Gnatus: ‘hij die weet’, Gallische god in Frankrijk.
Goewin, Goewyn: Welshe godin van de soevereiniteit.
Goleuddydd: Welshe godin van het zaaien, moeder van de Welshe held Culwch.
Govannon: Welshe smidgod, een zoon van de aardgodin Don en broer van de veelzijdige god Gwydion,
Amaethon (god van de landbouw) en de maangodin Arianrhod.
Grain: Ierse feeëngodin van County Tipperary.
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Grainne: Ierse zonnegodin, de dochter van de Ierse koning Cormac en getrouwd met de Ierse held Fionn
MacCumhal.
Graius: ‘de verschrikkelijke’, Gallische god in Frankrijk.
Grannos, Grannus, Granus: god van de genezing, zonneverering en de warmwaterbronnen. Komt meestal
samen voor met de vruchtbaarheidsgodin Sirona. Hij wordt uitsluitend vereerd in het huidige Aken in Duitsland. Hij
is gevonden in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Hongarije, Italië, Roemenië en Zweden. Als Granus is hij bekend in
Oostenrijk, Roemenië en Groot-Brittannië.
Graselos: Gallische beschermgod van het genezende voorjaar in Frankrijk.
Gronw Pebyr: god van de duisternis.
Guaire, Guary: Ierse krijgergod, vader van de Ierse godin Ebhlinne.
Gwawl Ap Clud, Gwawn: Welshe kleine zonnegod, zoon van de godin Clug.
Gwen: Welshe kleine zonnegodin, maangodin of godin van het licht.
Gwenhwyfar: ‘witte wolk’, Welshe triade van een moedergodin, eigenlijk de moeder van het land zelf.
Gwenn Teir Bronn: Gallische godin van het moederschap.
Gwnar: ‘de kenner’, Welshe god.
Gwyddno: ooit een Welshe zeegod.
Gwyddion, Gwydion fab Dôn: veelzijdige Welshe god, zoon van de aardgodin Don, broer van de maangodin
Arianrhod, Amaethon (god van de landbouw) en de smidgod Govannon.
Gwynn ap Nudd: god van de onderwereld en koning van de feeën in Zuid-Wales.

Habetrot: ‘spinnende’ godin, voor spellingcontrole en het draaien van de Wiel van het Jaar.
Habrena, Hafren, Sabrann, Sabrina: Britse riviergodin. De rivier Severn in het zuidwesten van Groot-Brittannië is
naar haar genoemd.
Harimella, Viradechthis: Schotse godin van Tungrain, oorspronkelijk vereerd in Dunfriesshire. Misschien een
godin van de bescherming.
Hella: Gallische godin van de onderwereld in België, die verbonden is met de rivier Schelde. Vermoedelijk is het
Hellegat gelegen in Niel (Antwerpen) naar haar genoemd. Misschien is ook de Kallebeek in Hemiksem en Kalfort in
Puurs van haar afgeleid, maar dan als watergodin.
Henwen: ‘oud wit’, Britse zeuggodin van het zaaien (bevalling eveneens). Een naam van een Welshe vallei Cwm
Henwen in Carmartenshire is naar haar genoemd.
Hevydd Hen: vader van de Welshe paardengodin Rhiannon.
Hidua: Gallische godin van de bevalling in Frankrijk.
Hu: Britse god verbonden met de zonnecultus.
Hveteris, Hvitoris, Veteriae, Viteris, Vitiriae, Vitiris, Viturus: ‘de oude’, Britse god, meestal in het gebied van de
stam Belgae. Vitiris zou het oude en het verstandige aspect van de Veteriae kunnen zijn en Veteris zou dan het
zieneraspect zijn, mogelijk van Germaanse oorsprong.
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Ialona: Gallische godin in Nîmes (Frankrijk), vrouwelijke tegenhanger van de vruchtbaarheidsgod Ialonus.
Ialanus, Ialonus: Gallische en Britse vruchtbaarheidsgod in Frankrijk en in Lancaster, Engeland. Hij regelt alle
bebouwde akkers. Mannelijke tegenhanger van Ialona.
Ianuaraia, Januaria: Gallische godin in Frankrijk, de Keltische vorm van de Romeinse god van het Nieuwe Jaar,
Janus (een tweekoppige god). Waarschijnlijk een godin van muziek en genezing.
Iarll-y- Niwl, Niwl, Yniwl Iarll: ‘graaf van de mist’, Welshe god.
Ibath: waarschijnlijk een Ierse voorouder van de Tuatha De Danaan (‘volkeren van Danu’) of vader-god. Hij is een
Nemed (één van de Ierse invasies).
Icauna, Icauni, Icaunus: Gallische riviergod van de rivier Yonne in Frankrijk. De rivier en het rivierengebied zijn
tevens naar hem genoemd.
Icovellauna: Gallische godin van de geneeskunde in Duitsland en Frankrijk. In Metz, Frankrijk, ligt er een
heiligdom aan haar gewijd. Ze is een godin van de helende wateren.
Ilbrech: zoon van de Ierse zeegod Manannan. Hij heerst over het Ierse Graafschap Donegal.
Ilixo: Gallische god van de hete bronnen van Luchon in de Franse Pyreneeën. De naam Luchon is van deze god
afgeleid.
Ilunis, Ilunnus: ‘de donkere’, Gallische god in het Zuidwest-Frankrijk, mogelijk een krijgergod en een god van de
welsprekendheid.
Ilurbeda: godin in het grensgebied van Spanje en Portugal.
Inciona: Gallische godin van de smeedkunst in Groothertogdom Luxemburg. Vormt een goddelijk paar met god
Veraudinus.
Inghean Bhuidhe: één van de drie Ierse zusters, Lasair en Latiaran. Ze staat voor de zomer, godin van het rijpen
en vruchtbaarheid.
Iovantucarus: Gallische god in Duitsland, beschermer van de jeugd, soms gelijkgesteld met de genezergod Lenus
en de Romeinse oorlogsgod Mars.
Isibraiegui: Spaanse god.
Isosa: ‘de gerespecteerde’, Gallische godin in Frankrijk.
Iubdan van de Faylinn: god van de Ierse provincie Ulster.
Iunones: Gallische drievoudige moedergodinnen.
Ivérix: ‘de koning van de taxus’ of ‘de taxusgod’. Deze naam staat waarschijnlijk op een menhir die zich in het
Oudheidkundig Museum van Charleroi in België bevindt. De steen werd in Henegouwen gevonden.

Kagiris: ‘koning der velden’, Gallische agrarische god in Frankrijk.
Karnuntina: Gallische godin in Oostenrijk. Samen met de stamgod Karnuntinus heeft ze haar naam gegeven aan
een Romeinse nederzetting Carnuntum in Duitsland. Samen zijn ze de beschermgoden van de plaatselijke
godheden van de stam Vinid. Ze vormen een goddelijk paar.
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Karnuntinus: Gallische god in Oostenrijk. Samen met de stamgodin Karnuntina heeft hij zijn naam gegeven aan
een Romeinse nederzetting Carnuntum in Duitsland. Samen zijn ze de beschermgoden van de plaatselijke
godheden van de stam Vinid. Ze vormen een goddelijk paar.

Labraid: Ierse god van de onderwereld.
Lacavus: Gallische krijgers- of stamgod in Frankrijk.
Lacipaea: Noord-Spaanse godin.
Laenus, Lenus: ‘genezer van (besmette) wonden’, Gallische genezergod van een stam Trevieren in Duitsland en
Groothertogdom Luxemburg, maar er worden ook altaars voor hem gebouwd in Groot-Brittannië, ook in Frankrijk
bekend. Hij is de beschermer van de jongeren. Hij wordt soms gelijkgesteld met de god Iovantucarus en de
Romeinse oorlogsgod Mars.
Laha: Gallische godin van het goddelijke goed of de lente in de Franse Pyreneeën. Mogelijk is ze een watergodin.
Lahara: Spaanse godin.
Lahus Paraliomegus: Spaanse godin in het noordwesten.
Lamiae Tres: ‘drie heksen’, mogelijk Britse moedergodinnen bij Benwell.
Laneana: Noord-Spaanse en Portugese godin.
Lansbricae: Spaanse god.
Lanovalus: ‘grote leider’, Gallische god van de stam Nemetii in Frankrijk.
Larrahi, Larrai: Spaanse god in Baskenland.
Larraso: waarschijnlijk een Gallische smidgod in Frankrijk.
Lassair: Ierse godin van Midzomernacht en de oogst (zomer). Eén van de drie zussen, Latiaran en Inghean
Bhuidhe.
Latiaran: één van de drie Ierse zusters, Lassair en Inghean Bhuidhe. Geassocieerd met de oogst.
Latis: ‘god/godin van de (dronken) krijger’ oorspronkelijk een Britse meergodin/god, krijgergod/godin.
Latobius: Gallische god in Oostenrijk, in verband met het Vendic-koninkrijk Noricum in Oost-Alpen. In het huidige
St.-Margarethen in Oostenrijk ligt een tempel aan hem gewijd. De god is een stamgod van de Latabici, één van de
mindere twee van de vier grote Norican-stammen. Het is niet zeker of deze stammen Kelten zijn.
Lavaratus: ‘hij die voldoende is’, Gallische god in Frankrijk. De naam is bewaard gebleven in het toponiem
Lavardin (een stad in de Loirestreek).
Lavictus: ‘verdediger van het water’, Gallische genezergod in Frankrijk.
LeFay: zeegodin van Wales en Cornwall.
Leherennus: Gallische krijgergod in Frankrijk, waar ook een tempel ligt in Ardiège.
Lelhunnus: Gallische god van het licht in Frankrijk.
Lenumius, Lenumio: Britse genezergod van de stam Otadinii.
Letinno: ‘de huisvesting’, Gallische god in Frankrijk. Het dorp van Lédenon is naar hem vernoemd.
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Leucetios, Leucetius, Loucetus: Gallische en Britse genezergod en god van de bliksem met als centrum Trier in
Duitsland. Zijn gezellin is Nemetona (godin van het Heilige Woud). Gevonden in Duitsland, Frankrijk en GrootBrittannië.
Leusdrinus: ‘oplosser van ruzies’, Gallische god in Frankrijk.
Lí Ban: mindere zeegodin, mogelijk oorspronkelijk een oude godheid van Isle of Man.
Liban: samen met haar zus Fand, één van de tweelinggodinnen van de gezondheid en de aardse genoegens.
Limetus: ‘hij is van de iep’, Gallische god in de Savoie regio van Frankrijk.
Lir, Llyr: Ierse zeegod en meester van alle kunsten, vader van de zeegod Manannan, Lodan en de riviergodin
Sionan. Llyr is de vader van Bran (god van kunsten, zon en oorlog), de liefdesgodin Branwen en Manawyddan
(heerser van de onderwereld).
Litavis: Britse god van de smederij.
Litavis: Gallische moedergodin in Frankrijk, mogelijk ook de beschermgodin van Bretagne. De oude naam Letavia
is van deze godheid afgeleid.
Livicus: Gallische god in Duitsland.
Llasar Llaesgyfnewid: Welshe strijdersgod.
Llefelys, Llevelis: ‘honingzoete stem’, Welshe god.
Lleu, Llew, Lug, Lugh, Lugos, Lugus: zonnegod, bekend van Ierland (musicus en oorlogsgod) tot Gallië (god van
de handel en techniek) en Spanje. Zijn gezellin is de moedergodin Rosmerta. Hij is de zoon van de Ierse godin
Ethlinn en vader van de Ierse held Cúchulainn. De plaatsnamen Lyon, Léon, Loudan en Loan in Frankrijk, Leiden
in Nederland, Liegnitz in Silezië en Carlisle (het vroegere Luguvalum) in Engeland, Lugoues in Zwitserland en
Lugoubus in Spanje zijn van zijn naam afgeleid.
Lliaws, Naf, Naw: ‘heer’, Welshe god.
Llud, Lludd, Lud, Nuada, Nud: Ierse god van water en de genezing. Hij is een koning van de Tuatha De Danann
(‘volkeren van Danu’). In Wales bekend als de zoon van de dodengod Beli, en eveneens een dodengod. Als
Noadatus is hij waarschijnlijk ook bekend in Gallië. Nodens is bekend in Groot-Brittannië, verschillende
heiligdommen zijn aan hem gewijd.
Logia: riviergodin van de Lagan.
Longobricu: Spaanse god. De stad Longroiva is naar hem genoemd.
Losa, Loxa: Spaanse godin in Baskenland.
Lot: Ierse oorlogsgodin van de zeegoden Fomors. Ze leidt vaak de Fomors in de strijd.
Luaths Lurgann: ‘snelle voeten’, Ierse krijgersgodin.
Luchta, Luchtaine: Ierse god van de timmerlui. Één van de drie ambachtelijke goden van de Tuatha De Danann
(‘volkeren van Danu’).
Luchtain, Luchtar: Gallische mindere oorlogs- en dodengod.
Lucoubus, Lucubus: ‘de ontvangende’, Gallische god in Frankrijk en Spanje.
Lussoius, Luxovius: Gallische genezergod, heerst over de geneeskrachtige bronnen van Luxeuil in Frankrijk,
eveneens de beschermgod van de stam Luxovii.
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Mabon: Welshe god van de vrijheid, harmonie, verbondenheid, muziek en jeugd, bekend als de zoon van de Grote
Moeder.
MacCecht: Ierse god van de ploeg van de Tuatha De Danaan (‘volkeren van Danu’), zoon van Ogma (god van de
poëzie en welsprekendheid).
MacCuil: Ierse kleine zeegod van de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’).
Mac Da Tho: Ierse god van de onderwereld.
MacGreine: Ierse kleine zonnegod van de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’), zoon van Ogma (god van de
poëzie en welsprekendheid).
Macha: Ierse oorlogs-, strijdergodin en een soevereiniteitsgodin, maar ze is oorspronkelijk een ‘moedergodin’. Ze
kan in drie gedaanten verschijnen.
MacKay: Schotse god, misschien god van het vuur.
Madb, Maeve, Medb: Ierse oorlogsgodin.
Magalos, Magalus: Gallische jagergod met een leidersaspect in Frankrijk.
Magesus, Magisus: ‘de grote’, Gallische god in Frankrijk.
Magh Mor: Ierse godin van de oude goden Firbolgs, grootmoeder van de zonnegod Lugh.
Magianus: ‘de grote’, Gallische god als het krijgeraspect van de Romeinse oorlogsgod Mars in Zwitserland.
Magiorix: ‘de grote koning’, Gallische god in Frankrijk.
Magla: ‘stamhoofd’, Gallische jachtgodin in Kroatië.
Magniacus: ‘de grote’, Gallische god in Frankrijk, waarschijnlijk een krijgersgod, mogelijk ook de beschermgod van
Magny Ain in Frankrijk.
Magog: Britse godin van de bergen Megg Hills’s in Groot-Brittannië is naar haar genoemd. Ook nog een
vruchtbaarheidsgodin.
Magusanus, Magusenus, Makinosanos: ‘oude jeugd’, waarschijnlijk de hoogste god bij de Bataven in Nederland.
Ook bekend in Duitsland, België, Italië, Roemenië en Schotland.
Mal: Ierse godin die regeert over Hag’s Headland, het bekendste Ierse klif aan de westkust. Ze beslist over het lot
van iedereen die zich daar waagt.
Mallolwch, Matholwch, Matholwch Wyddel: ‘traag water’, Welshe god, man van de liefdesgodin Branwen.
Maluisae: Gallische en Germaanse moedergodinnen in het Rijnland, Duitsland.
Malunbrico, Malunrico: Spaanse god.
Manannan, Monan, Mannan: zoon van de zeegod Lir. Hij is god van de zee, de zeelieden en de kooplieden. Hij
behoort tot de Tuatha De Danann (‘volkeren van Danu’). Mannan is zijn tegenhanger op Isle of Man.
Manawyddan, Manawyddan fab Llyr: ‘hij die kwam van Man’, heerser in de diepte van de zee over het Welshe
dodenrijk op het eiland Man. Hij is de zoon van de zeegod Llyr, de broer van de liefdesgodin Branwen en Bran
(god van de oorlog en vuur). De naam komt voor in Zuidoost-Schotland, langs de Firth of Forth, in de naam van de
oude wereld, de Manaw Gododdin.
Mandred: de echte naam van God in Cornwall, Engeland.
Manogan, Minnocanus, Mynogan: ‘bindende lied’, Welshe vooroudergod.
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Mantounus: ‘sterke kaken’, Gallische god in Frankrijk.
Maponos, Maponus: Gallische en Britse oorlogsgod die vooral vereerd wordt bij de muur van Hadrianus. Hij is
ook de god van de jacht, de geneeskunde, de poëzie en de muziek en een zonnegod. De naam van de godheid is
bewaard in naam van de moderne stad Lochmaben (meer van Maponos) en in Clochmabenstane (de Steen van
Lochmaben).
Maree: Schotse godin van het noorden van Groot-Brittannië in verband met putten, staat van de bomen en
sommige staande stenen. Er is sprake van een moedergodin met dezelfde naam in de Minoïsche cultuur op het
Griekse eiland Kreta.
Margawse: moederaspect van de Welshe godin.
Math, Math Mathonwy, Mathu, Math Ap Mathonwy: ‘beer’, Welshe god van de betovering en magie.
Mathonwy: Welshe vadergod, broer van de moedergodin Matres.
Matres, Matronae: ‘moeders, vrouwen’, beschermende godinnen uit Keltische en Germaanse gebied. Ze
beschermen het huis en het gezin, en verlenen de volkeren voorspoed en zegen. Ze worden meestal als drie bij
elkaar horende godinnen afgebeeld. De rivier Marne in Frankrijk is naar hen genoemd. De cultus breidt uit over
Gallië (Germanië inbegrepen), Noord-Spanje en Noord-Italië. Ook bekend in Groot-Brittannië en Ierland.
Matres Domesticae: ‘godinnen van het vaderland’, Brits aspect van de drie moeders die worden beschouwd als
godinnen van het vaderland (Groot-Brittannië).
Matres Glanicae, Matrebo Glaneikabo: ‘moeders van schone wateren’, Gallische triade van moedergodinnen,
mogelijk een verband met een heilig voorjaar.
Matres Griselicae: Gallische moedergodinnen die worden vereerd bij de geneeskrachtige bronnen van Greoulx in
Zuid-Frankrijk.
Matres Ubelkabae, Matres Ubelkae, Ubelkabae, Ubelkae: ‘vechters van het kwaad’, Gallische moedergodinnen
in Frankrijk.
Matronae Alhiahenae: Gallische en Germaanse moedergodinnen in Neidenheim, Duitsland.
Matronae Andrustehiae: Gallische en Germaanse moedergodinnen in Rijnland, Duitsland.
Matronae Axsinginehae: Gallische en Germaanse moedergodinnen in Rijnland, Duitsland.
Matronae Fernovinehae: Gallische en Germaanse moedergodinnen in Rijnland, Duitsland.
Matronae Udravarinehae, Udrovarineae: Gallische moedergodinnen in Duitsland, waarschijnlijk verdedigers van
het huis- en vestigingsbeleid.
Matronae Vallabneihae: Gallische en Germaanse moedergodinnen in Rijnland, Duitsland.
Mattiaca: Gallische drievoudige godin en beschermgodin van de heilige wateren en een stam Mattiacii in
Duitsland. Haar naam is bewaard in de oude naam voor Marburg (Mattium) en Wiesbaden (Mattiacum).
Matuix: ‘beerkoning’, Gallische god van het voorteken in Frankrijk.
Matunus: Gallische en Britse beergod.
Matutinus: ‘achterkant van de beer’, Gallische god in Zwitserland, beschermgod van de reigers.
Medigenus, Medugenus: ‘drankmaker’, Britse god in Norfolk.
Medocius: Britse strijdgod in Essex.
Medros: Gallische stamgod in Frankrijk.
Meduio: Gallische god van de dronkenschap in Frankrijk.
Meduna: Gallische godin in Duitsland, geassocieerd met de honingdrank.
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Medurinis: Gallische god in Italië, waarschijnlijk van Gallische oorsprong, verbonden met dronkenschap.
Meldius, Mellt: ‘bliksem’, Gallische god in Frankrijk. Ook bekend in Groot-Brittannië. Mogelijk ook de beschermgod
van de stam Meldi.
Melior: samen met haar zussen, Melusine en Palatina, vormt ze een drievoudige godin.
Melovius: Gallische god in Frankrijk, verbonden met de strijd.
Melsuline, Melusine: Britse slangengodin. Ze vormt samen met haar zussen, Melior en Palatina, een drievoudige
godin.
Melwas: god van de Andere Wereld in Cornwall.
Miach: één van de Tuatha de Danaan, zoon van de genezergod Diancecht en broer van de genezergodin Airmed.
Mider, Midir: Ierse god. De vader van de dodengod Donn en de zoon van ‘de goede god’ Dagda.
Minuris: ‘bindende koning’, Gallische god in Frankrijk, zou een god van het inbinden en de spelling kunnen zijn.
Mm: godin van de gedachte van de onafhankelijke volkeren in Noord-Engeland, vrouw van de beschermer Aywell.
Moccus: Gallische god van de varkens in Frankrijk en Italië.
Modron: Welshe moedergodin, godin van de vruchtbaarheid en de oogst, moeder van Mabon (god van de
muziek). Ook bekend in Frankrijk.
Mogetius: ‘de grootste/de machtigste’, Gallische krijgersgod in Frankrijk en Oostenrijk.
Mogonino, Mogons, Mogounus, Moguns: ‘de grote’, Gallische en Noord-Britse zonnegod. Waarschijnlijk ook een
jagersgod. Mogonino is bekend in Spanje. Stamgod van Cadeni in Duitsland.
Mogontia: ‘de grote godin’, Gallische godin in Frankrijk, misschien een jagersgodin.
Mog Ruith: Ierse zonnegod.
Moltinus: ‘de ramgod’, Gallische god in Frankrijk en Oostenrijk.
Momu: Schotse godin van de putten en de hellingen.
Mongan, Myngan: ‘wit haar’, Welshe en Ierse god.
Morgan LeFay: mogelijk een Britse dodengodin.
Morgay: oogstgodin van de Schotse en Britse grensregio.
Moritasgus: ‘grote das’, Gallische genezergod in Frankrijk.
Mór Muman: ‘de grote van Munster’, Ierse drievoudige godheid van een volk, de Érainn (voorgangers van de
Klassieke Kelten).
Morrigan, Mórrígan, Morrigu: Ierse oorlogs- en strijdergodin. Ze treedt afwisselend op als Macha, Badb of
Nemain. Ook nog godin van de rivieren, meren en vers water, patrones van priesteressen en heksen.
Muireartach: Ierse en Schotse oorlogsgodin. Ze personifieert de stormen in de zee tussen Ierland en Schotland.
Mullo: Gallische genezergod van oogkwaaltjes in Normandië en Bretagne in Frankrijk.
Munidis: Noord-Spaanse en Portugese godin.
Murigen: kleine Ierse meergodin.
Myrrdin Wyllt: Welshe bosgod.
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Naas: Ierse godin, vrouw van de zonnegod Lugh. Een plaats in Ierse County Kildare is naar haar genoemd.
Nabelcus: Gallische god in Frankrijk, in verband met hoge plaatsen en bergachtige regio’s. Mogelijk een
blikseminslaggodheid en een stamgod.
Nabia: Noord-Spaanse veelzijdige godin.
Nair: ‘bescheidenheid’, Ierse godin die de High King Crebhan naar de Andere Wereld leidt.
Nam: zou een Belgische god zijn en ‘stichter’ van Namen.
Nantosuelta, Nantosuetta: Gallische aardgodin in Frankrijk en mogelijk ook in Groot-Brittannië, verbonden met
water, godin van het dodenrijk en beschermster van de familie. Haar metgezel is de zonnegod Sucellus.
Naria: ‘dame’, Gallische godin in Zwitserland, waarschijnlijk een drievoudige godin.
Narius: ‘heer’, Gallische en Britse god in Frankrijk en Norfolk, Groot-Brittannië.
Nassania: Gallische en Britse riviergodin. Gevonden in België. Een stadje en de rivier Nassogne zijn naar haar
genoemd. Ook bekend in Schotland: een rivier heeft een aanverwante naam, fluvium Nesam, en de bron van deze
rivier ad lacum fluminis Nisae is naar haar genoemd. Lacum Nisae (het Meer van Nassania) is waarschijnlijk
hetzelfde als het moderne Loch Ness.
Nechtan: oude Ierse watergod.
Nehalennia, Nenhellenia: Gallische godin van de handelaars, zeevaarders en vruchtbaarheid. Ze wordt alleen bij
de Belgische stam Menapiërs vereerd. Ze is ook gevonden in Duitsland en de Nederlandse regio Zeeland, waar
veel altaren zijn gevonden. De godin wordt ook beschouwd als een meervoudige godin.
Neit, Net: Ierse oorlogsgod, één van de Tuatha De Danaan (‘volkeren van Danu’), man van de oorlogsgodin
Nemain.
Nemain, Neman: Ierse oorlogsgodin, één van de Tuatha De Danaan (‘volkeren van Danu’), vrouw van de
oorlogsgod Neit.
Nemasus, Nemausus: Gallische god van de bronnen van Nîmes. De naam Nîmes is naar hem genoemd. Hij heeft
drie vrouwelijke tegenhangers, de Nemausicae. Hij wordt vereerd door een stam Tectosages Arecomici die hun
belangrijkste nederzetting Nemasus (de latere stad Nîmes) naar hem hebben genoemd.
Nemausicae: Gallische moedergodinnen van de stad Nîmes in Frankrijk. Hun mannelijke tegenhanger is de
bronnengod Nemausus.
Nemetiales, Nemetialis: Gallische moedergodinnen in Frankrijk, gepaard met de vruchtbaarheidscultus.
Nemetona: Gallische en Britse krijgersgodin van het Heilige Woud in Duitsland en Groot-Brittannië. Ook bekend bij
de stam Trevieren in de Duitse Moezelvallei. Het woord “nemeton” (‘een heilige plaats’), zit erin verborgen. Haar
gezel is de krijgersgod Loucetus. Een Kelto-Germaanse stam Nemetes is naar haar genoemd, maar het is niet
zeker of deze godin hun beschermgodin is. Hetzelfde is te vinden in een Noord-Spaanse stam Nemetatae.
Nemglan: vogelgod, misschien is zijn gezellin de vogelgodin Uairebhuidhe.
Nemon: Ierse god.
Nerios, Nerius: ‘edele heer’, Gallische bronnengod in Frankrijk. Het huidige Néris-le-Bains heette eerst
Neriomagos (‘Nerios marktplaats’) en de bronnen zijn aan hem gewijd.
Niamh: Ierse godin van de schoonheid en helderheid.
Nicevenn: oude Schotse godin, geassocieerd met Samhain, het Keltische Nieuwjaar.
Nimue: Britse maangodin in Wales en Cornwall.
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Nisien, Nissien, Nissyen: ‘de vreedzame’, Welshe god, halfbroer van de liefdesgodin Branwen, tweelingbroer van
Efnissien. Nissien en Efnissien kunnen beschouwd worden als kosmische tweelingen. Een donkere, waaronder
strijd en tegenslagen; en het licht, op zoek naar vrede en accommodatie.
Niskus: ‘de ring’, Britse zeegod in Hampshire.
Noctiluca: Gallische godin van Magick, misschien oorspronkelijk een Romaanse godin.
Nodens, Nudens: Britse god van de landbouw, met vooral een heiligdom aan de rivier Severn in het zuidwesten
van Groot-Brittannië en in Cumbrië.
Noreia: Gallische godin uit het noorden van Gallië. De belangrijkste centra zijn in Oostenrijk. Ze is ook bekend in
Servië, Slovenië en tevens in Mauritanië. De naam van deze godheid vormt de basis voor de naam van de
Romeinse provincie Noricum die aan de noordkant wordt begrensd door de rivier Donau. Ze is waarschijnlijk een
belangrijke beschermgodin van de stammen in de regio. Een aantal nederzettingen draagt eveneens de naam
Noricum, zoals Neumarkt in der Steiermark en Magdalensburg. Ze is ook de godin van de bevalling, het krijgen en
opvoeden van kinderen.
Nousantia: ‘zij is van het nieuwe (geheime) advies’, Gallische drievoudige godin in Zwitserland.
Nutrix: een bijzondere vorm van een moedergodin. Ze is in alle oude Keltische gebieden gevonden. Nutrix is ook
een godin van de vernieuwing en wedergeboorte, waarschijnlijk ook verbonden met de vruchtbaarheidcultus.
Nwyrve: mogelijk een Welshe vader- en hemelgod, man van de maangod Arianrhod.
Nyniaw, Nynnio, Nynio, Nynyaw, Nynnyaw: Welshe god.


Oanuava: oude Gallische aardgodin, een moedergodin die regionaal wordt vereerd als de bron van waaruit al het
leven stroomt.
Ocaere, Ocelos, Ocelus: Britse god van de landbouw, maar Ocaere is ook bekend in Portugal, waar een tempel
ligt. Er is tevens een verband met genezing.
Octocannabus, Octocannae, Octocannis: ‘degenen die alles omvatten’, Gallische moedergodinnen in Duitsland.
Oghma, Ogma, Ogmia, Ogmios: Ierse god van de poëzie en de welsprekendheid. Hij zou het oude Ierse geschrift
ogham bedacht hebben. Hij is eveneens een oorlogsgod. Hij is de man van de godin Etan, de zoon van ‘de goede
god’ Dagda en de broer van Brigit (godin van het vuur en dichtkunst). Zijn tegenhanger in Gallië is Ogmios (ook de
god die de overledenen naar hun overgangsbestemming vergezelt en zorg draagt voor de geleerden en wijzen) en
in Groot-Brittannië Ogmia.
Ogyruan: god van de barden.
Ollodagus, Ollodius, Olloudius: ‘hij die god is van het bezit’, Gallische en Britse god in België, Frankrijk en
Hampshire in Groot-Brittannië. Waarschijnlijk de beschermgod van de stam Trevieren, in Duitsland en
Groothertogdom Luxemburg en van de regio.
Ollogabiae: ‘zij die van alles houden’, Gallische moedergodinnen in Duitsland.
Ollototis: ‘godinnen van alle volkeren’, Britse godinnen in Durham en Cheshire.
Orcia: ‘zalmgodin’, Gallische riviergodin in Servië. Haar naam zou te vinden zijn in de naam van de rivier Orcia en
haar vallei de Nal d’Orcia in Toscane, Italië.
Oulatias, Ulatias: ‘soevereiniteit’, Gallische godin in Frankrijk, stamgodin van de Ulatti in de Alpen.
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Padus, (Pados): Gallische riviergod in Noord-Italië, mogelijk de beschermgod van de rivier Po en de regio.
Palatina: samen met haar zussen, Melusine en Melior, vormt ze een drievoudige godin.
Palu: oude godin, ook beschouwd als een moedergodin.
Parthinus: Gallische god in Dalmatië en Opper Moesia, mogelijk een verband met de lokale stam Partheni.
Penardum: Welshe zeegodin, getrouwd met de zeegod Llyr.
Peremusta: Spaanse god in Baskenland.
Perta: Gallische godin van het heilige bos in Frankrijk.
Pipius: ‘hij is van de als huisdier gehouden vogels’, Gallische god in Frankrijk.
Pisintos: Gallische god in Trier, Duitsland.
Poeninus, Poininus, Pyninus: ‘god van de top’, Gallische dondergod in Noord-Italië en er ligt een tempel aan
hem gewijd. Poinnius is bekend in Bulgarije. Mogelijk de beschermgod van de stam Seduni Veragri.
Pritona, Pritonia, Ritona: Gallische godin van de stam Trevieren in Duitsland en Groothertogdom Luxemburg.
Waarschijnlijk een godin van de hete bronnen en helende wateren.


Quadriviae, Quadrivae, Quadruviae: Gallische godinnen van de kruising in Duitsland.
Quangeius: mysterieuze Noord-Spaanse en Portugese god.


Rata, Ratis: Britse godin van de beschermende forten langs de muur van Hadrianus. Verschillende plaatsnamen
zijn naar haar genoemd, zoals Ratisbon in Zuid-Duitsland, Ratiatum (huidige Reze in Frankrijk) en Argantoratum
(huidige Straatsburg).
Ratamatos: ‘hij van de sterke verweermiddelen’, Britse stamgod in Frankrijk.
Regina, Riigina: ‘koningin’, Britse godin in Cheshire en Gloucestershire.
Reue: Noord-Spaanse en Portugese god, verbonden met bergen en rivieren. Hij vormt een duo met de godin
Trebaruna.
Rhenus: Gallische beschermgod van de Rijn in Duitsland, Nederland en Frankrijk.
Rhiannon, Rigantona: ‘de grote koningin’, Welshe en Britse godin van de paarden, vruchtbaarheid en de
onderwereld. Ze is verloofd met de god-vader.
Ricagambeda, Ricagumbeda: ‘koningin van de vallei van de dood’ of ‘koningin van het slagveld’, Britse
oorlogsgodin in Schotland, van Keltische of Germaanse oorsprong.
Riga: ‘koning’, Britse krijgergod in North Yorkshire.
Rigani: ‘koningin godin’, Britse godin in Frankrijk.
Rigisamus: ‘de meest koninklijke’, Britse en Gallische oorlogsgod in Frankrijk en Somerset, Groot-Brittannië.
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Rigonemetis: ‘koning van het heilige bos’, Britse oorlogsgod in Linconshire.
Ronea: Gallische godin in Frankrijk, mogelijk een paardengodin.
Roquetius: ‘hij die de meest jeugdige is’, Gallische god in Frankrijk, misschien een jagergod.
Rosmerta: Gallische moedergodin en godin van rijkdom, vuur en warmte in Duitsland, Groothertogdom
Luxemburg, Roemenië en Frankrijk, vaak afgebeeld als partner van de Romeinse god Mercurius. Ze is ook de
koningin van de dood. Haar naam betekent: ‘Grote Gever’. Haar gemaal is Esus (god van overvloed en weelde). In
Rosmeer, tussen Tongeren (België) en Maastricht (Nederland), is er bron die aan haar gewijd is.
Roudaeco: Spaanse god.
Rudianos, Rudianus: ‘hij is van de rode ijver’, Gallische oorlogsgod in Frankrijk.
Rudiobus, Rudobius: ‘de rode’, Gallische oorlogsgod in Frankrijk.
Rumanehae, Rumanehis: ‘Romeinse moeders’, Gallische moedergodinnen van Noord-Gallië of de grenzen van
Gallië en Germanië. Waarschijnlijk beschermers van een stam en een verband met de vruchtbaarheid en de
geboorte.


Sacanus: ‘de sterke’ of ‘de lelijke’, Gallische god in Frankrijk.
Saegon: Britse god in Silchester, mogelijk een vorm van de oorlogsgod Segomo.
Saegontius: ‘leider in de overwinning’, Britse god in Hampshire.
Saiiada, Saitada, Satiada, Sattada: ‘godin van het volk dat is samengedromd’, Britse stamgodin van de
Textoverdi in Northumberland.
Saisabro: Spaanse god.
Salacea: ‘godin van de wilg’, Gallische watergodin in Oostenrijk.
Salamati: Noord-Spaanse god.
Samara: Gallische riviergodin, gebaseerd op de oude namen van de rivier Somme in Frankrijk en de Sambre die
uitmondt in de Maas in België. Tevens de oude naam van Amiens, Samarobriva.
Sandravdiga: ‘de meest boze geest’, Gallische godin in Nederland.
Sarana: Gallische godin in Szony, Hongarije. Waarschijnlijk dezelfde godin als de genezergodin Sirona.
Satribus Sulevis, Sulevia, Suleviae, Sulevia Idennica Minerva: Gallische en Britse drievoudige godin. Bekend
in Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Roemenië, Italië en Groot-Brittannië. De heiligdommen komen vaak voor in de
buurt van waterbronnen en hete bronnen. Goden van de vruchtbaarheid, moederschap, genezing en regeneratie.
Savus: Gallische god in Oostenrijk, Kroatië en Slovenië, beschermgod van de rivier Sava, maar oorspronkelijk een
zonnegod.
Scathach: Ierse godin van de onderwereld die jonge krijgers de kunst van de oorlog aanleert, godin van Isle of Sky
in Schotland. De zus van de Ierse en Schotse godin Aoife.
Secuana, Sequana, Sequena, Siquanna: Gallische genezergodin van de bronnen van de Seine bij Dijon in
Frankrijk, waar een heiligdom ligt. De rivier is naar haar genoemd. Tevens de beschermgodin van de lokale stam
Sequanae. Oorspronkelijk is ze een riviergodin.
Sedatus: ‘de zittende’, Gallische god in Duitsland, Hongarije, Roemenië, Slovenië en Zwitserland.
Segeta: Gallische genezer- of vruchtbaarheidsgodin van thermale bronnen van Sceaux-en-Gâtinais in Frankrijk.
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Segomana: ‘krachtige moeder’ of ‘moeder van de overwinning’, Gallische godin in Frankrijk, vrouwelijke
tegenhanger van de oorlogsgod Segomo.
Segomo: Gallische oorlogsgod en god van de overwinning in Frankrijk. Mannelijke tegenhanger van de godin
Segomana.
Sentona: ‘godin van de weg/pad’, Gallische godin in Kroatië en Italië.
Senua, Senuna: oude Britse bronnengodin.
Setlocenia: ‘de oude’, Britse godin in Cumbria, mogelijk een trainer van strijders, misschien een genezergodin.
Sexarborius, Sexsarborius, Suexoprennos: ‘de zes bomen’, Gallische god in Frankrijk, waarschijnlijk een
beschermer van een aantal boomsoorten.
Sheila-na-gig: Ierse vruchtbaarheidsgodin die met gespreide benen haar geslachtsdelen toont om zo de dood te
bezweren. Haar afbeeldingen zijn gevonden in Groot-Brittannië, Ierland en Frankrijk.
Shoney: Britse zeegod, oorspronkelijk een god van de Noordzee.
Sianann, Sinainn, Sionnan: Ierse riviergodin. De rivier Shannon is naar genoemd. Ze is de dochter van Lodan (de
zoon van de zeegod Lir).
Siannus: ‘vingerhoedskruid’, Gallische genezergod in Frankrijk.
Silgina: ‘godin van de (heilige) stroom’, Gallische bronnengodin van Sainte-Mesme in Frankrijk.
Sin: Ierse godin van de krijgers.
Sinquas, Sinquates, Sinquatis, Sinquatos: ‘wanner’ – ‘hij die het kaf van het koren scheidt’, Gallische jagergod
die het geslacht van de overlevenden scheidt tijdens de jacht, en beschermergod van de dieren en de jagers in
België en mogelijk ook in Frankrijk. De naam van de Franse stad Cinqueux in Picardië (de oude naam
Senquatium) kan van deze god zijn afgeleid.
Sivelia: Gallische godin in Frankrijk, een aspect van de genezergodin Sirona, waarschijnlijk de genezende vorm
van deze godin.
Slaine: waarschijnlijk een Ierse godheid van het genezingsproces en de medische kunst, zoon van Partholan (de
eerste Ierse invasie).
Smertios, Smertrios: oorlogsgod van de stam Trevieren in Duitsland en Groothertogdom Luxemburg, misschien
ook van de Belgische stammen Atuatuci en Eburonen. Ook gevonden in het gebied van de Franse stam Parisii,
mogelijk ook een verband met de Schotse stam Smertae in de Hooglanden.
Smertullus: ‘hij die doorboringen heeft in overvloed’, Gallische hamergod in Frankrijk en misschien ook in
Duitsland.
Soio: ‘de ontbinding’, Gallische beschermgodin in Frankrijk. De moderne stad Soynos is naar haar genoemd. Het
gebied wordt geregeld door de stam Segovellauni. Soio wordt eveneens geassocieerd met de rivier Rhône
waarvan ze waarschijnlijk de riviergodin is.
Solimara: ‘zij die het grootst is’, Gallische moedergodin met genezingsaspecten in Frankrijk. Ze brengt eveneens
geesten over naar de volgende wereld. De oude naam van de huidige stad Soulosse-sous-Saint-Elophe is
Solimara en is naar haar genoemd. Ze is tevens de beschermgodin van de stad. Het gebied heet in de Romeinse
tijd Solimaricia. Vrouwelijke tegenhanger van de genezergod Solitumarus.
Solitumarus: ‘hij die het grootst is’, Gallische genezergod in Frankrijk. Mannelijke tegenhanger van de
moedergodin Solimara.
Somhlth: Ierse en Schotse god zonder lichamelijke incarnatie, symboliseert de pure mannelijkheid en goddelijke
energie.
Souconna: Gallische riviergodin. De naam van de Franse rivier Saône is naar haar genoemd, mogelijk ook de
naam van de Sagonne Cher regio.
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Sreng: een krijger van de oude Ierse goden Firbolgs.
Stanna: ‘de permanente godin’, Gallische godin in Frankrijk.
Subremis: ‘de goede bruller’, Gallische jager- of krijgersgod in Frankrijk.
Sucaelus, Sucellus, Suecelus: hamergod, zonnegod, vooral populair in wijnstreken. Hij is eveneens god van de
alcoholhoudende dranken. Zijn metgezel is de aardgodin Nantosuelta. Hij wordt vereerd in het grootste deel van
Gallië, Zwitserland en Zuid-Duitsland.
Sul, Sulei, Sulis, Sulla: Britse genezergodin van de warme bronnen van Bath. Ze is tevens een drievoudige godin
en figureert onder de moedergodinnen Sulevi. Ze is ook het stamhoofd van de stad Corinium Dobunnorum (het
huidige Cirencester in Gloucestershire). Ze wordt ook vereerd bij bronnen in Zwitserland. Ze is waarschijnlijk ook
een godin van de bevalling en beschikt over de kracht van straffen.
Sunucsallis, Sunuxalis, Sunuxsalis, Sunxalis: ‘groot-heer van de nacht’, Gallische god in Duitsland.
Surburus: ‘de schijnende gooier’, Gallische god in Frankrijk.
Sutugius: ‘zeer veel kracht in de verdediging’, Gallische god in Frankrijk.


Tabalenos, Taballaenus: Turkse jagergod van de Galaten, één van de belangrijkste goden van de regio. De regio
draagt nog altijd zijn naam: Tabala. Taballaenus is bekend in Spanje.
Taenos: Turkse bliksemgod van de Galaten.
Taillte, Tailtiu, Tailtu, Telta: Ierse aardgodin die de voedster is van de zonnegod Lugh tot deze oud genoeg is om
met de wapens om te gaan.
Tamara: Britse watergodin van de rivier Tamar die Cornwall scheidt van de rest van Engeland.
Tamesis, Temesia, Temesis: ‘donkere stroming’, Britse godin van de verse wateren. De namen van de Engelse
rivier Thames en de Welsh rivier Tafwys zijn naar haar genoemd. Hetzelfde geldt voor de Franse naam voor de
Schelde: Tamise.
Tamitenus: ‘hij die gevallen/gestorven is op de eik’, Gallische god in Bulgarije.
Tanarus: Gallische riviergod van Italië en mogelijk ook Groot-Brittannië. De hedendaagse Noordwest-Italiaanse
rivier Tanaro is naar hem genoemd.
Taranis: Gallische dodengodin.
Tarbucelis: Spaanse oorlogsgod van de Keltiberiërs.
Tarvos Trigaranos, Taruos Trigaranus: Gallische stierengod. Er is een monument aan de Franse rivier Seine,
nabij Parijs. Hier wordt hij samen met Esus vereerd. Deze god is ook gevonden in Dorset, Groot-Brittannië.
Tavianos: Gallische en Turkse hemelgod in Roemenië en bij de Galaten in Turkije. Een Turkse regio heet in de
oudheid Tavium. De god is mogelijk een beschermgod van de regio.
Tegid Foel, Tegit Voel: ‘de kale’, Welshe beschermgod van Llyn Tegid (Bala Lake) in Penllyn. Zijn dochter wordt
beschouwd als ‘de geest van de rivier die het meer voedt’.
Telo: ‘de slinger’, Gallische beschermgod van de huidige stad Toulouse (oude naam Telo) in Frankrijk.
Temusio: ‘de donkere stroming’, Gallische godin in Frankrijk, waarschijnlijk de beschermgodin van de thermale
baden of de godin van de Franse rivier Saône of de rivierbanken er rond, ook een mogelijke band met de Engelse
rivier Thames. Mogelijk zijn Temusio en Tamesis dezelfde godheid.
Tethra: Ierse zeegod en god van de onderwereld van de zeegoden Fomors.
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Teurnia: Gallische godin in Oostenrijk, mogelijk de beschermgodin van St.-Peter in Holz (oude naam Teurnia) en
een belichaming van de nabijgelegen rivier Drau.
Teutanus, Toutenus: ‘hij die tot de stam behoort’, Gallische god in Duitsland, Bulgarije en Hongarije.
Teutates, Toutates, Toutatis: ‘vader van de stam’, een titel van veel verschillende godheden. Hij is beschermer
van de gemeenschap. Hij wordt vooral ingeschakeld in oorlogstijd. Hij komt voor in Groot-Brittannië, Gallië en de
Alpen. Deze god heeft veel bijnamen, zoals Albiorix (koning van de wereld), Lucetios (een krijgersgod) en Caturix
(koning van de strijd).
Thincsus: Britse of Germaanse god in Housesteads. Verbonden met de godinnen Alaisigae.
Thucoliss: Gallische godin.
Tiana: ‘de overvloedige, de rijkdom bezorger’, Gallische godin in Kroatië.
Tiernon, Tigernonos: ‘grote koning’, Gallische god, een herder met bovennatuurlijke krachten en diepe wijsheid.
Tilenus: Spaanse genezergod.
Tinco, Tincus: ‘koning van de vis’, Gallische god in Italië, waarschijnlijk een god van de onderwereld.
Tlachtga: oude Ierse godin, een dochter van een druïde (een geleerde persoon in de Keltische maatschappij).
Haar naam is ontleend aan een heuvel waar tijdens de Samhain-tijd een grote bijeenkomst wordt gehouden.
Toga, Togo, Togoti: Noord-Spaanse godin.
Toleandossus, Toliandossus: ‘blinde slaper’, oude Gallische god van de welsprekendheid in Frankrijk.
Toutiorix: ‘koning van de stam’, Gallische god in Duitsland.
Trebaruna: Noord-Spaanse en Portugese godin, verbonden met rivieren en bronnen in gebergte. Ze vormt een
duo met de god Reue.
Tribanos, Tribans, Tribantis, Tribantos: ‘drie horens’, Gallische krijgergod in Frankrijk.
Tribans, Tricoria: ‘drie stammen’, Gallische beschermgodin van de stam Tricorii in Frankrijk.
Tridamos, Tridamus: ‘drievoudige runderen’, Britse god in Herefordshire, waarschijnlijk vruchtbaarheidsgod van
de stam Dobunni.
Triduana: godin van de Schotse hoofdstad Edinburgh, misschien een Oost-Schotse versie van een Ierse godin.
Tritta, Trittia: ‘de derde’, Gallische godin in de Var regio van Frankrijk, waarschijnlijk de beschermgod van Trets in
de Bouches du Rhône-afdeling van de Provence.
Tritullus: ‘de drievoudige doorboringen’, Gallische god in Frankrijk.
Tuan Mac Carell, MacCairill: neef van Partholan (de eerste Ierse invasie), door de aardgodin Danu tot Ierse god
van de dieren en het bos verheven.
Tuatha De Danann, Tuatha De Danaan: ‘volkeren van Danu’, Ierse godheden opgericht door de aardgodin Danu,
overwinnaars van de oude goden Firbolgs en de zeegoden Fomors.
Tullinus, Tullonius: ‘de doorboorde god’, Gallische god in Noord-Italië, als Tullonius bekend in Spanje.
Tureann, Turrean: mooie Ierse godin die tot de eerste grote Ierse wolfshond is omgevormd.


Uairebhuidhe: vogelgod, mogelijk een dodengodin of godin van de Andere Wereld, misschien is haar gezel de
vogelgod Nemglan.
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Uathach: Ierse en Schotse godin die opgeleide strijders bestrijdt. Dochter van de Ierse godin Scathach (godin van
de onderwereld).
Ucuetis: Gallische smidgod die samen met Bergusia (godin van de metaalwerknemers) in Alise-Sainte-Reine (het
vroegere Alesia) in Frankrijk wordt vereerd. Samen zijn ze de goden van de ambachten.
Ugnach: Welshe en Ierse god.
Uncia: ‘godin die nabij is’, Gallische godin in Duitsland, waarschijnlijk een beschermgod.
Ura, Urae fontis: Gallische bronnengodin van Nîmes in Frankrijk.
Urien, Uryen: Britse kleine zonnegod in het zuiden van Engeland.
Urnia, Ussia: Gallische water- of krijgergodin van Nîmes in Frankrijk.
Urobrocis: Gallische agrarische god in Frankrijk.
Uroica: Britse godin van de heide en heidewijn.
Uxellinus: ‘god van de hoge markt’,’ de hoge god’, Gallische god in Slovenië.
Uxellus: ‘hij van de hoge markt’, ‘de hoge’, Gallische god in Frankrijk.


Vacallinehae, Vocallinehae: Gallische en Germaanse moedergodinnen in Rijnland, Duitsland.
Vaga: Britse godin van de rivier Wye
Vasio: Gallische god van een stam Vocontiërs in Frankrijk. De naam Vaison in de vallei van de Nederrhône is naar
hem genoemd. De god zou oorspronkelijk van de Ligurische bevolking (niet-Kelten) van Noord-Italië en Oost-Gallië
afkomstig zijn.
Vataranehae, Veterahenae, Visucia: ‘de grote zieners’, Gallische moedergodinnen in Zuid-Duitsland.
Vatviae: ‘de voorspellende moeders’, Gallische en Germaanse moedergodinnen in Noord-Duitsland en
Noordwest-Gallië.
Veigebreaego: Spaanse god.
Vellaunos: Gallische god in Frankrijk en Groot-Brittannië. De naam van de Britse stam Cattivellauni betekent ‘de
strijders van Vellaunus’. Hij is een oorlogsgod, maar kan ook een agrarische god zijn.
Vellaunus, Veraudunus: ‘diepe duisternis’, Gallische god in Groothertogdom Luxemburg, mogelijk een
voorouderlijke god van de dood en de Onderwereld met genezende aspecten. Mannelijke tegenhanger van
Verauduna (een plaatselijke paringgod).
Veraudinus: Gallische god, vormt een goddelijk paar met de godin Inciona in Groothertogdom Luxemburg.
Verauduna: ‘diepe duisternis’, Gallische godin in Groothertogdom Luxemburg, mogelijke een voorouderlijke godin
van de onderwereld. Vrouwelijke tegenhanger van Veraudunus (een plaatselijke paringgod).
Verbeia: Britse riviergodin in West Yorkshire. De naam van de rivier Wharfe in Noord-Yorkshire is naar haar
genoemd.
Vercana: Gallische godin in Duitsland en Frankrijk, misschien een soort muze-godheid.
Vercanua, Vindonnus: ‘de gezegende’, Gallische genezergod in Frankrijk.
Vernostonus: Britse god in Durham, misschien een krijger- of dodengod.
Verubrico, Virubrico: Spaanse god.
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Vesuniahenae: ‘de edele vereerde godin’, Gallische moedergodinnen in Duitsland, waarschijnlijk godinnen van de
bevalling en thuis.
Vesunna: ‘de edele’, Gallische godin in Duitsland en Frankrijk, waarschijnlijk een drievoudige godin, verbonden
met de moedergodin Vesuniahenia.
Vicribus: ‘koning van de strijd’, Britse god in Cumbria.
Vindonnus: zonnegod.
Vindoridius: ‘gezegende majesteit’, Gallische god in Duitsland.
Vinotonus: ‘de bijvoeging’, Britse god in County Durham.
Vintius: ‘god van de winden’, Gallische god in Frankrijk, misschien een god van de zeevarenden en navigatie.
Viradecdis, Viradechthis, Viradechtis, Virathethis, Virodacti, Viroththis: Gallische en Germaanse godin van de
Belgische stam Condruzen. Ze is de beschermster van de binnenschippers die de Maas-, Rijn- en Scheldedelta
bevaren. Ze is ook bekend in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië (als Viradecthis).
Viridios, Viridius: ‘de groene/de waarheid’, Britse god van de Ancaster-regio in Lincolnshire.
Virotutis: Gallische genezergod in Frankrijk.
Visucia: ‘de goede’, Gallische godin in Duitsland, misschien een godin van de handel. Vrouwelijke tegenhanger
van Visucius.
Visucius: ‘de goede’, Gallische god in Duitsland, Frankrijk en Spanje, misschien een god van de handel.
Mannelijke tegenhanger van Visucia.
Volund, Weland, Wayland, Weiland, Weyland: Keltische en Germaanse smidgod in Gallië en Groot-Brittannië en
de zoon van de zeegodin Wachilt.
Vorocius: Gallische genezergod van de geneeskrachtige bronnen in Vichy, Frankrijk.
Vosegus: ‘de zaaier’, Gallische jager- en bosgod van het Franse bos in de Vogezen die tevens naar hem zijn
genoemd. Ook bekend in Duitsland. Misschien is hij oorspronkelijk een graangod.


Wachilt: kleine Britse zeegodin, moeder van de Duitse smidgod Wayland die in Engeland wordt vereerd.


Xulsigiae: triade van vruchtbaarheidsgodinnen.
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