
 TJALLING is een variant van DETLEF 
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
Samengestelde Germaanse naam: 
1] 'Det-' is evenals 'Thiad-' een verbastering van 'Diet-' of 'Diot-' = 'volk'; 

'Tjal-' is een samentrekking van 'Thiad-' en een volgend woord dat met een 'l' begon: 
2] '-ling' is een verbastering van '-lev' of 'lef' = oorspronkelijk 'overblijfsel'; wanneer het 

in mannen- of vrouwennamen voorkomt, heeft het de gevoelswaarde van 
'zoon/dochter van...'; het is verwant met 'lijf', 'leven', 'lief-de' enz.; ook blijven hangt - 
etymologisch gezien - hiermee samen. 
De uitgangen op '-ng', '-ling' of '-lins' duiden weer op verkleinvormen. 
Dus: 'Zoon van het volk'. 

* 
Bijzonderheden 
'Tjalling' hangt ook samen met Thialf, bekend vanwege het gelijknamige ijsstadion te 
Heerenveen (Friesland). Dat is genoemd naar een figuur uit de Germaanse mythologie: 
Thialf of Thjalfi is een figuur uit de Germaanse mythologie. Hij was een snelle jeugdige  
schildknaap van Thor. In die nederige situatie was hij terechtgekomen door het volgende 
voorval. Thor had op één van zijn reizen zijn intrek genomen bij Thjalfi's vader. Naast 
Thjalfi bezat hij ook nog een dochter, Röskva, al even snelvoetig als haar broer. Thor liet de 
bokken van vader slachten voor de maaltijd, maar hij beval de beenderen volkomen gaaf te 
bewaren. Thjalfi werd echter aangelokt door het smakelijke merg en spleet dus één van de 
botten, zonder dat de anderen het op dat moment in de gaten hadden. Het werd pas 
opgemerkt, toen Thor de volgende morgen alle dieren met zijn hamer weer tot leven bracht. 
Nu kwam aan het licht dat één van de bokken verlamd was. Om deze fout uit te boeten werd 
Thjalfi verplicht om - vaak samen met zijn zus Röskva - Thor te begeleiden op zijn reizen. 
* 
Heiligen 
Detlev van Parkentin (ook van Ratzeburg), Duitsland; bisschop; † 1419. 
Feest 23 november. 

 


