
De godinnen Freyja en Frigg bij de West-Germanen 
Deel 1 

 

De godinnen Freyja en Frigg zijn bekend van de Noordse (Scandinavische) Germanen door 

hun vermelding in de twee IJslandse Edda’s en van andere informatiebronnen uit Scandinavië. 

In de landen, waar men West-Germaanse talen spreekt, worden deze gegevens soms 

geprojecteerd op de eigen Germaanse voorchristelijke godenwereld. Maar wat weten we 

historisch aangetoond over deze twee godinnen bij de westelijke Germanen zelf? En wat is 

daarbij te vinden over de herkomst van de Germaanse naam voor de vijfde / zesde weekdag 

vrijdag, die zowel toegeschreven wordt aan Freyja als aan Frigg? 

 

West-Germanen 

Na het ontstaan van de Germanen in de Bronstijd lag hun zuidgrens in ongeveer 1200 voor 

onze jaartelling iets ten noorden van Hamburg in Duitsland. Deze Germanen waren een 

samensmelting van de in Zuid-Scandinavië woonachtige Oud-Europese bevolking 

(vrouwgerichte gevestigde landbouwers) en de van oorsprong uit Zuidoost-Europa 

binnengetrokken Indo-Europeanen (patriarchale veeteeltnomaden), waarbij deze laatsten 

gingen overheersen. Vanaf de IJzertijd daarna trokken de Germanen zuidwaarts en het 

territorium dat zij uiteindelijk daar in beslag namen omvat West-Germanië. Heden ten dage 

houdt dat in: Duitsland, Oostenrijk, Zuid-Tirool in Italië, Noord- en Midden-Zwitserland, de 

Elzas in Frankrijk, Nederland, West- en Noord-België en Engeland. Behalve van 

West-Germanen spreekt men ook wel voor diezelfden van Zuid-Germanen, dit in 

tegenstelling tot de Noordse Germanen, de huidige Zweden, Noren, Denen en IJslanders. De 

term Zuid-Germanen wordt ook wel alleen gebruikt voor de gebieden ten zuiden van Stuttgart 

en Neurenberg, alwaar Opper-Duits gesproken wordt. De Oost-Germanen in Oost-Europa, 

waaronder de Goten zijn opgegaan in andere volkeren, onder meer in de West-Germanen. De 

vroegere stammen of stamverbonden van de Angelen, Saksers en Friezen in Noord-Duitsland 

en Nederland en in zekere zin ook de oude stammen in Denemarken zoals de Juten (alle 

tezamen de Ingvaeones of Noordzee-Germanen geheten) zijn te beschouwen als 

overgangsvolkeren tussen westelijke en noordelijke Germanen. 

 

De theaniemen (godinnenamen) Freyja en Frigg taalkundig 

In bijna alle Germaanse talen hadden en hebben de namen van deze twee godinnen en de 

afleidingen daarvan de beginletters fr. Alleen in het Vroeg-Middel-Nederlands en ook tijdelijk 

in het Middel-Saksisch (Middel-Nederduits) en het Middel-Hoogduits is door 

klankverschuiving de f een v geworden en werd het vr. In het Proto- ofwel Oer-Germaans 

veranderde de oude Indo-Europese p in een f en de r bleef een r. In het algemeen kan gesteld 

worden, dat variantnamen voor Freyja met Fre- beginnen en die voor Frigg met Fri-, 

alhoewel bij beiden uitzonderingen daarop voorkomen. 

 

Freyja en Frigg in Scandinavië, van oorsprong dezelfde godin of twee afzonderlijke? 

Deze twee godinnen kennen bij de Noordse Germanen merendeels verschillen: 

1. Freyja behoort tot de Wanen (Vanir) godengroep van de Oud-Europeanen en Frigg 

behoort tot de Asen (Æsir) godengroep van de Indo-Europese veroveraars (vergelijk 

de godengroep Asura, die al in het Sanskriet in de Rigweda genoemd wordt). Freyja 

wordt soms echter Asin genoemd, zoals in de Proza Edda uit ongeveer 1220-1241 als 

“de vermaardste van de Asinnen”, maar dat kan zijn omdat zij na de oorlog tussen de 

twee godengroeperingen bij de Asen verbleef. 

2. Freyja is de dochter van Njörd en zijn naamloze zuster (Nerth|us? / Hertha?) (Skaði 

werd haar stiefmoeder) en zij is de (tweeling)zuster van Freyr. Frigg is de dochter van 



Fjörgynn (haar vader), haar moeder is onbekend en zij is de echtgenote van Odin 

(Wodan). Hierbij is Freyja de veelal ongetrouwde, Frigg de altijd getrouwde godin. 

3.1. De naam Freyja is een eretitel in de zin van voorname vrouw, heerseres, gebiedster 

(van het Proto-Germaanse *frawjō, betekenend “voorste = eerste”; vergelijk vorstin). 

Dit is een Indo-Europees woord in overeenstemming met het Italiaanse prima - eerste / 

hoogste (vrouw.), het Russische (Slavische) perwaja - eerste (vrouw.) en het Sanskriet 

pūrvyas - voorste. Als zodanig is Freyja een epitheton (bijnaam) van de godin, waarbij 

haar eigenlijke Oud-Europese naam verloren gegaan is (mogelijk was dat een 

taboenaam). Kennelijk zagen de Indo-Europeanen in Freyja samen met Freyr de 

voornaamste Wanengodheden. 

3.2. Frigg heeft een eigennaam betekenend geliefde (van het Proto-Germaanse *frijjō, 

waarna klankverschuiving van jj naar gg). Ook dit is een Indo-Europees woord in 

overeenstemming met het Russische (Slavische) prija- voor woorden betreffende 

vriendschap en aangenaam en het Sanskriet priya - geliefde. 

Het sterretje * geeft aan dat het een woord is, dat samengesteld is door de 

klankverschuivingen in de tijd terug te herleiden, maar waarvan geen geschreven bewijs 

bestaat. 

Dat Freyja en Frigg afzonderlijke godinnen zijn blijkt ook daaruit, dat beiden soms tegelijk bij 

een gebeurtenis aanwezig zijn of tezamen genoemd worden. In de Poëtische Edda uit de 9
de

 

tot de 12
de

 eeuw staat: “Dat bevallige wezens jou mogen helpen, Frigg en Freyja en nog meer 

godheden, ...”. In de Fljótsdæla Saga, opgeschreven in de 14
de

 of 15
de 

eeuw wordt een 

voorchristelijke ronde tempel in Bersabrunnar (Oost-IJsland) van Bersi de Wijze beschreven, 

waarin beelden stonden van de naast elkaar zittende Frigg en Freyja tegenover die van Freyr 

en Thor. In beide gevallen wordt Asengodin Frigg als eerste genoemd, kennelijk werd zij als 

de allerbelangrijkste gezien. In de Kormáks Saga de 10
de

 eeuw betreffend worden letterlijk 

Freyja en Frigg en andere godinnen met hun hoedanigheden meermaals gebruikt als kenning 

(metafoor / beeldspraak) voor het meisje en later de vrouw Steingerður. 

Daarnaast kennen de twee godinnen in een minder aantal vermeldingen ook overeenkomsten, 

die meer bij de één of bij de ander lijken thuis te horen. Hiervan kan mijns inziens 

aangenomen worden, dat dit door vermenging ontstaan is. In de Heimskringla uit ongeveer 

1225 staat bijvoorbeeld: “Toen Odin ver weg op reis was gegaan en heel lang wegbleef, 

dachten de Asen dat hij nooit meer terug zou komen en zijn broers Vili en Vé begonnen zijn 

erfenis te verdelen en eigenden zich zijn vrouw Frigg toe”. De Poëtische Edda zegt hierover, 

dat Frigg zelf het initiatief hiertoe nam. Dit wordt wel gezien als vrije seks, die meer bij 

Freyja hoort. Echter in patriarchale maatschappijen was het dikwijls gebruik, dat een weduwe 

toekwam aan de broer van de overledene, dit wordt het leviraat of zwagerhuwelijk genoemd. 

In het matriarchaat is dit niet mogelijk, omdat zwagers ergens anders wonen en een weduwe 

in de buurt van haar moeder blijft. Zo een weduwe kan dan wel een nieuwe echtgenoot 

verwerven. 

Alhoewel een aantal wetenschappers menen, dat Freyja en Frigg de van oorsprong zelfde 

godin vertegenwoordigen, ga ik om voornoemde redenen uit van twee afzonderlijke godinnen. 

 

Freyja’s (tweeling)broer de god Freyr 

De meeste gegevens betreffende Freyja bij 1 tot en met 3.1 gelden ook voor Freyr. Vergelijk 

daarbij het Sanskriet purohita - (hoge)priester (letterlijk vooraangeplaatste). Analoog aan 

Freyja - vrouwe betekent Freyr heer als eretitel. Het Oud-Noors kende letterlijk freyr en het 

Gotisch fráuja als aanduiding voor een heer als titel. 

Eigenlijke en oneigenlijke variantnamen van Freyja en Frigg 

De woordstam van de namen van de godin Freyja en de god Freyr is frey. De uitgangen -ja 

en -r geven resp. vrouw. en mann. nominatief enkelvoud aan (bij Freyr is de -r soms in latere 



tijd weggevallen en werd het Frey). Freyju is genitief (bezitsnaamval) enkelvoud van Freyja. 

De moderne Scandinavische naam voor de godin is: Zweeds - Freja / Fröja, Noors - Frøya, 

IJslands - Freyja (is de oude naam gebleven) en Deens - Freja (voorheen ook Freia). De 

variantnamen Freya, Freija of Freyia zijn in de afgelopen eeuwen bedachte onjuiste 

schrijfwijzen. Als Freia of Freya verschijnt zij in de operacyclus van Richard Wagner “Der 

Ring des Nibelungen”. 

Friggjar is de genitiefvorm van Frigg. Frigga is de door roomskatholieke geestelijken aan haar 

gegeven verlatijnste vorm zoals zij al genoemd wordt in de Deense Gesta Danorum 

geschreven tussen 1185 en 1223. Met de Langobardische godin Frea wordt Frigg bedoeld. 

 

Van de godin Freyja via edelvrouwe naar vrouw 

De Proza Edda vermeldt, dat van Freyja’s naam de tignarnafn - erenaam frú afkomstig is en 

dat ríkiskonur - edelvrouwen fróvur heten. De Ynglinga Saga uit ongeveer 1225 zegt: “Freyja 

was zo vereerd geworden, dat alle voorname vrouwen naar haar genoemd werden, waardoor 

zij nu de titel frue / frúvor dragen. Het is zo dat ook elke vrouw freyja / frue over haar eigen 

bezit wordt genoemd en als echtgenote heet zij húsfreyja.” In het Oud-IJslands betekende 

húsfreyja achtereenvolgens in de tijd ingevoerd godin-gemalin, edelvrouwe-echtgenote en 

vrouw des huizes (huisvrouw), later werd dat húsfrú, ook al in het Oud-Noors. 

Als vrouw|e kende het Oud-Noord-Germaans onder meer: Oud-Noors frú(a) / fro(u)va en 

Gotisch *fráujo en het huidig Noord-Germaans kent bijvoorbeeld: Zweeds fru, IJslands frú en 

Deens frue. 

 

Freyja in het West-Germaans taalgebied 

De godin Freyja onbekend 

Er is geen enkel spoor van de godin Freyja bij de West-Germanen te vinden, zij is alleen 

bekend bij de Noordse (Scandinavische) Germanen. Wel is Freyja indirekt overgeleverd 

d.m.v. de begrippen vrouwe en vrouw. Degenen, die uit Scandinavië vertrokken, waren de 

meest ondernemenden, die met strijd nieuw gebied moesten veroveren. Zij gaven 

waarschijnlijk de voorkeur aan het Asen mannengeloof (ook wel Asarisering of Wodanisering 

genoemd) en zodoende heeft Wanengodin Freyja West-Germanië niet bereikt. 

Denemarken als Ingvaeoons overgangsgebied tussen Noord- en West-Germanen 

Uit de Gesta Danorum blijkt dat in Denemarken Woden de voornaamste en meest actieve god 

was samen met zijn echtgenote Frigg(a) en daarin wordt Frey de hoofdgod van Zweden 

genoemd. Freyja komt er niet in voor, alhoewel de vermelde Syritha / Sigrid (een bijnaam van 

Freyja is Sýr - zeug) en Gunwara overeenkomsten met haar vertonen. In een Deens volkslied 

komt echter voor “Frigge, Fru en Thor” en in de Deense nationaalhymne geschreven in 1819 

wordt in het eerste couplet Denemarken “de zaal van Freja” genoemd. 

De titel vrouwe 

De van de godin Freyja afgeleide eretitel in de zin van voorname vrouw, heerseres of 

gebiedster kenden ook de Oud-West-Germaanse talen. Het werd in het Oud-Saksisch frūa, 

Angelsaksisch (Oud-Engels) frowe / freó (beide zelden), Oud-Fries fro(u)we en 

Oud-Nederlands (Nederfrankisch) en Oud-Hoogduits frouwa. In het Nederlands zijn hiervan 

vrouwe en vanuit het Duits freule afgeleid. 

De vrouw in het algemeen 

In sommige Oud-West-Germaanse talen en in bijna alle Middel-West-Germaanse talen ging 

men vrouwe ook gebruiken in het algemeen en wel voor een volwassen en getrouwde vrouw, 

als aanduiding van een echtgenote en als aanspreek-/aanschrijfvorm. Bijvoorbeeld in het 

Oud-Saksisch frúa, Angelsaksisch freó (zelden), Vroeg-Middel-Nederlands vrouwe en in het 

moderne Duits als Frau. Het latere Engels kent dat woord niet meer, daarvoor ging men  

woman (was oorspronkelijk wīfman = vrouwmens) en wife gebruiken. 



Achter het Nederlandse woord vrouw zit aldus de godin Freyja verscholen met haar 

oorspronkelijke betekenis van eerste, voornaamste. Zoals gezegd is Freyja zelf in de 

Nederlandse historie onbekend. 

Freyja’s (tweeling)broer de god Freyr 

Evenals Freyja kende men in de Oud-West-Germaanse talen de god Freyr niet, maar wel de 

afleiding van zijn naam als eretitel voor een heer met als basisvorm fro. Vergelijk het Duitse 

Fürst - vorst en het Engelse first - eerste, voorste. Oud-Saksisch frao / frō(ho), Angelsaksisch 

freá / freó, Oud-Fries frā|na, Oud-Nederlands frō|no, Oud-Duits frô(jo) / frouwo. Deze 

woorden voor heer zijn in de West-Germaanse talen verdwenen, alleen in het Nederlands en 

Duits is dit bewaard gebleven in vroondienst en Frondienst = herendienst en bij andere 

dergelijke samenstellingen. 

Germaanse woorden mogelijk van dezelfde herkomst als Freyja en Freyr 

De woorden vreugde en vrolijk kunnen afkomstig zijn van Freyja en Freyr, met zekerheid valt 

dat echter niet te zeggen. 

Het Middel-Nederlands kent voor vreugde onder meer de oudere varianten vrouwe / 

vrouw(e)de / vrow(e)de, die alle vrouwelijk van woordgeslacht zijn. Daarnaast bestonden er 

latere variantvormen met een in het midden ingevoegde ch of g, die het Duits nooit gekend 

heeft, vergelijk het modern Duitse die Freude. Oud-Hoogduits frewida / frawida, 

Middel-Hoogduits en Middel-Saksisch vrouwede / vroude e.d. Tevens kent men voor vreugde 

in de moderne Noord-Germaanse talen: Zweeds frjöd en Noors en Deens fryd. Van vreugde 

afgeleid bestond er nog het Middel-Nederlands werkwoord verfroyen / vervrouwen e.d. = zich 

verheugen, blij maken, waarvan ook varianten in het Duits bestonden. Hierdoor zou vreugde 

geassocieerd kunnen worden met het vrouwelijke en daardoor met de godin Freyja en kan het 

zodoende als één van haar eigenschappen gezien worden. 

Het Oud-Nederlands kende voor vrolijk frō|līko, Vroeg-Middel-Nederlands vro, Oud-Fries frō 

/ frē, Oud-Hoogduits en Oud-Saksisch frô / frao (het Engelse frolic is uit het Nederlands 

overgenomen). Hiermee verbonden wordt in het Noord-Germaans genoemd: Oud-Noors en 

Oud- en Nieuw-IJslands frár - vlug, flink, lichtvoetig en het Faeröers fróur, dat vrolijk zou 

betekenen. Door de vormen fro en vro en de Noord-Germaanse uitgangs-r zou vrolijk kunnen 

duiden op Freyr en kan het zodoende als één van zijn eigenschappen gezien worden. 

Aangezien Freyja en Freyr dezelfde naambetekenis hebben, zouden vreugde en vrolijk ook 

voor beiden kunnen gelden. 

 

Wordt vervolgd met De godin Frigg bij de West-Germanen in deel 2. 

 

Hans Eisma 

 


