
De godinnen Freyja en Frigg bij de West-Germanen 
Deel 2 

 

Frigg in het West-Germaans taalgebied, eerste gedeelte 

Vermeldingen als godin in de Oud- en Middel-Westgermaanse talen 

Meermaals komt in deze talen dezelfde als de Noord-Germaanse (Scandinavische) Frigg als 

godin voor. Naar de oude West-Germaanse naamvormen noem ik haar Frig-Frija-Frea, hierna 

afgekort tot Frig. Bij alle West-Germanen houdt haar naam de eerste helft van het woord voor 

vrijdag in. Zij komt daarbij in vier of vijf woordvormen voor (uitspraak van de i is steeds ie): 

Fricg / Frycg / Frig / Vrig – Frija / Friia / Fria – Fri|e / Vri / Fry – Frea / Fre (of varianten 

ervan) en mogelijk nog als Friagabis. 

Bij de benamingen voor vrijdag wordt meermaals aan de godinnenaam een -e, -n, -en / -an of 

-nen toegevoegd, hetgeen een genitiefuitgang is (bezitsnaamval, “van”). 

Fricg / Frycg, Frig / Vrig en varianten 

Deze vormen komen voornamelijk voor in de Oud- en Middel-Ingvaeoonse (Noordzee-

Germaanse) talen en zijn beperkt te vinden in het Oud- en Middel-Hoogduits. 

Als godin genoemd 

In Angelsaksische (Oud-Engelse) geschriften wordt Frigg een enkele keer als godin vermeld 

zowel Fricg als Frycg geschreven en daarbij wordt zij met de Romeinse godin Venus 

vergeleken. Haar naam komt daarin ook voor als Frig in de namen voor vrijdag Frīgdæg / 

Frīge|dæg en in afleidingen daarvan. 

In de proloog van de Proza Edda uit ongeveer 1220-1241 vermeldt schrijver Snorri Sturluson: 

“Vóden, die wij Óðin noemen, ... . Zijn vrouw was Frígíða, die wij Frigg noemen.” 

Voorafgaand aan dit citaat somt de auteur een rij voorvaderen van Vóden op, waaronder zijn 

vader Fríallaf-Friðleif(r) en zijn grootvader Finn. Dit is echter in tegenstelling met wat hij in 

de Proza Edda in het eerste hoofdstuk Gylfaginning schrijft over Óðinns ouders, die Borr en 

Bestla heetten en zijn grootvader was Búri. De voorvaderen van Vóden in de proloog 

vertonen naamsovereenkomsten met die in de oudere Historia Brit(t)onum en Angelsaksische 

Kroniek, waarin echter naast Woden (schrijfwijze in het Angelsaksisch) geen Frígíða of 

Frigida voorkomt. Wellicht heeft Snorri S. zich voor haar “Engelse” naam laten inspireren 

door Angelsaksische geschriften, waarin Frīgedæg = vrijdag voorkomt. 

Overig in de naam voor vrijdag voorkomend 

In het Oud-Fries komt zij als Frig voor in frīgendei / frigendi. In Ditzum in Oost-Friesland 

(Noordwest-Duitsland) werd in 1479 de Maria kerklok geplaatst. Daarop staat in het 

Middel-Saksisch onder meer dat hij op alle vrijdagen geluid moet worden ter ere van de 

heilige Maria, Anna, Katerina, Margareta, Gerdrvd, Elsebet, Agata en Ursla. Vrijdag heet hier 

vrigdach en vreidagh. Men verbond daarmee de vrijdag met het vrouwelijke van godin Frig. 

Het Oud-Saksisch (Oud-Nederduits) moet ook zoals het Angelsaksisch de benaming “dag van 

Frig” gekend hebben, maar dat woord is niet overgeleverd (geschriften in het Oud-Saksisch 

zijn schaars). Bewijs daarvoor zijn de Middel-Saksische benamingen uit de periode 

1266-1593: vrig(e)dach / vrijgdag / vrijgdach / vrijgdaig / vryghedagh / Friegdag. Ook in het 

Middel-West-Nedersaksisch (Middel-Oost-Nederlands) kende men in Kampen en Oldenzaal 

vrigdach / vrijgdach. Deze vormen duiden op haar variantnaam in standaard Nederlands-

Saksisch Vrieg. 

In het Oud-Hoogduits komt in 830 in Fulda (niet al te ver ten zuiden van het Saksisch gebied) 

frigetag voor en het Middel-Hoogduits kent vrigetac. 

Zowaar vond ik overblijfselen hiervan in dialekten in Duitsland. In Saksisch Mecklenburg: 

spreektaal Frigdag (algemeen Fridag) en in Rijnland: Fregdich / Fregdig en Frikdach / 

Frekdach / Frekdich (voor de klankverschuiving van g naar k/ck zie deel 3). 

Toch ook Frigg met dubbele g? 



In het Angelsaksisch wordt Frigg eenmalig toegepast in de variantvorm Dæg Friggan, dit is 

echter een overname van de Noord-Germaanse vorm (het wordt genoemd naast Oðinn voor 

Woden). 

In Duitsland in het dorp Langenstein bij Halberstadt in de Harz kent men de naam Fregge. Dat 

is een variantnaam naast Freke, Fricke, Frieseke, e.d. (zie hiervoor deel 3). 

Ten zuidoosten van Hamelen in Duitsland, Nedersaksen bij de bergrug de Ith noemt men de 

laatste korenschoof Friggöu. Deze benaming is een afleiding van Fru Gaue = Frau Gode (= 

Wode) (zie hiervoor deel 4), deze schoof verbeeldt haar. 

Frija / Friia / Fria 

Als godin genoemd 

Frig heet Friia in de Oud-Duitse “Tweede Merseburgse toverspreuk” uit de 8
ste

 eeuw. Hierin 

worden naast de goden Wodan en Balder (en Phol?) vier godinnen opgesomd: Sinhtgunt, 

Sunna, Friia en Volla. In het Oud-Hoogduits of Oud-Saksisch staat er “..., Friia, Volla era 

suister”, d.w.z. Friia en Volla zijn zusters. In deze spreuk komen aldus vier godheden voor, 

die in de Noordse mythologie bij elkaar horen: Friia → Frigg; Wodan → Óðinn, haar 

echtgenoot; Balder → Baldr, hun zoon en Volla Friia’s zuster → Fulla Friggs dienares. De 

standaard-Duitse schrijfwijze voor Friia is Frija, spreek beide Frieja uit. De benaming 

Friia-Frija lijkt terug te grijpen naar het Proto- ofwel Oer-Germaanse *frijjō voor Frigg (zie 

deel 1). In het modern Zweeds wordt de g in een aantal gevallen uitgesproken als j. Vergelijk 

ook het Oud- / Nieuw-Germaanse dag, het Friese dei en het Engelse day. Hieruit blijkt, dat de 

g-klank en de j-klank uitwisselbaar zijn. 

In de naam voor vrijdag voorkomend 

Voor vrijdag kende men: Oud-Fries frīadei, Angelsaksisch Friándæg (indien zij Fria heet en 

alleen de -n de genitiefuitgang is) en Oud-Hoogduits frī(j)atag / friadag. 

Fri(e) / Vri / Fry en varianten 

In de naam voor vrijdag bij de West-Germaanse talen verdween eerder of later bij de 

godinnenaam de eind-cg, -g, -ia/-ja en -a en bleef er fri- over. Tijdelijk bestonden sommige 

van de oude en nieuwe vormen naast elkaar. Door klankverschuivingen daarna veranderde de 

klinker i = ie in veel West-Germaanse talen. In het Nederlands en tijdelijk in het 

Middel-Saksisch en Middel-Hoogduits werd de f een v. 

Als godin genoemd 

In enkele naslagwerken wordt Frī als naam voor godin Frig in het Oud-Saksisch vermeld. 

Daarvoor heb ik echter geen historisch bewijs kunnen vinden. Zoals hiervoor aangegeven was 

dat zeer waarschijnlijk Frig. 

In het Middel-Engels wordt in de Metrical Chronicle uit ± 1300 Frie (in andere redacties 

ervan Fri, Frye, Fyre of Þrie) genoemd als godin, die na de god Woden, haar echtgenoot  het 

meest vereerd werd. Daarbij staat ook, dat zij vergelijkbaar is met Venus en naamgeefster is 

van fryday. 

Overig in de naam voor vrijdag voorkomend 

Voor vrijdag kende en kent men: Oud-Fries frī(en)dei, Angelsaksisch Friándæg (indien zij Fri 

heet als -an de genitiefuitgang is), Oud-Hoogduits fritach / friietag / vriedac, Vroeg-Middel-

Nederlands fri(n)endach / fridach / vrie(n)dach / vri(n)endach / vridach e.d., Middel-Saksisch 

vrīdach / vriedag, Middel-Engels fridæi / (f)fryday / fridæig / friзdæi / frydey / vryday e.d. 

(meermaals genoemd na Woden|esday), Middel-Hoogduits frîtac / vrî(e)tac, modern Saksisch 

- in Duitsland Fri(e)dag / in Nederland vrie(j)dag en modern Limburgs vriedig. Zoals alle ij’s 

was de ij in het Nederlandse vrijdag vroeger een ie-klank. 

Fre / Frea en varianten 

Als godin genoemd 

In twee Langobardische geschriften in het Latijn uit de 7
de

 en 8
ste

 eeuw wordt Frea als godin 

vermeld en zij is de echtgenote van Godan (= Wodan). (Voor haar zie deel 5.) 



In een aantal Middel-Engelse geschriften wordt bij opsommingen van godheden, die men 

vroeger vereerde, steeds na Woden Fræa / Frea / Ffre genoemd. 

In de naam voor vrijdag voorkomend 

Voor vrijdag kende en kent men: Oud-Fries frēdei / fredī / frēd(e), Middel-Engels Fre(e)dai / 

fre(a)day / freiday (bijna altijd genoemd na Woden|esday), modern Fries freed en modern 

Duits-Saksisch Fre(e)dag / Fredach. 

Aldus heeft er ook een klankverschuiving plaatsgevonden van fri naar fre. 

Fre en de uitgangen -a, -ia en -ja, aanwijzingen voor Wanengodin Freyja? 

Zoals aangegeven kent het Oud-Fries in de benaming vrijdag diverse godinne-naamsvarianten 

van Frig, die naast of na elkaar bestonden: Frig, Fria, Fri en Fre. Het lijkt onwaarschijnlijk, 

dat Fre bij de namen voor vrijdag een uitzondering is op de overige benamingen, die Frig 

betreffen, en van Freyja afkomstig zou zijn, te meer omdat de godin Freyja bij de 

West-Germanen onbekend was (zie deel 1). Hieraan kan het modern Noors-Zweeds-Deense 

fredag (indertijd uit het Saksisch / Nederduits overgenomen) toegevoegd worden (zie deel 4). 

De toevoegingen aan Frigs variantnamen van -a, -ia en -ja komen meermaals in of bij 

Latijnse teksten voor en zouden daardoor beïnvloed kunnen zijn (vergelijk Frigg en Frigga - 

zie deel 1). Als echtgenote van G/Wodan is de Langobardische godin Frea duidelijk Frig (zie 

deel 5). Het Angelsaksische frea betekent heer en is afgeleid van de Noord-Germaanse god 

Frey(r). Het heeft daardoor geen betrekking op godin Frig, maar wel indirekt op godin Freyja 

(zie deel 1). 

Friagabis 

Een votiefsteen uit de 4
de

 eeuw gevonden in Engeland bij de Muur van Hadrianus is gericht 

tot twee godinnen, Baudihillia en Friagabis, die tezamen de Alaisiagae-godinnen heten. 

Hnaudifridus wordt daarbij aanvoerder van een Romeinse legereenheid genoemd. Friagabis 

en Hnaudifridus zijn Germaanse namen (met Latijnse uitgangen -is en -us) en vermoed wordt, 

dat zij van Friese herkomst zijn. In een andere inscriptie uit het eind van de 3
de

 eeuw aldaar 

gevonden worden onder meer twee Alaisiagae-godinnen vermeld (zonder aan te geven welke) 

en de votiefsteen waarop zij genoemd staan wordt hen aangeboden door een Twents 

onderdeel van een Friese cavalerie eenheid in dienst van de Romeinen. 

Friagabis kan vrijgevige godin (dea data) of vrijheid schenkende godin betekenen. Het is ook 

mogelijk, dat met haar Frig van de goede gaven bedoeld wordt. In het Oud-Fries kende men 

voor het woord vrijdag onder meer de benaming frīadei. 

West-Germaanse oneigenlijke variantnamen voor Frig 

In latere tijd zijn er voor de godin Frig variantnamen verondersteld of bedacht, die nergens in 

oude historische bronnen te vinden zijn, zoals: 

In de Nederlandse “Die Cronycke van Hollant, Zeelant ende Vrieslant” van 1517 en in versies 

daarvan later in de 16
de

 eeuw staat in het hoofdstuk over “hoe de Vriesen of Neder-Sassen het 

koninkrijk Brittannië veroverden” dit tekstdeel: ... Na desen (= Woeden) eren wi die alre 

mogenste goddinne, gheheten Fera, die wi na onse sprake hieten Fridi; ende vieren dye opten 

zesten dach van der weken, ende noemen die Fridendach. Dit is overgenomen uit de Middel-

Engelse geschriften genoemd bij Fri(e) / Vri / Fry en Fre / Frea, waarbij de woorden m.b.t. 

Frig verbasterd zijn. 

Fricka of Frika als echtgenote van Wotan in de operacyclus van Richard Wagner “Der Ring 

des Nibelungen” zijn kennelijk variantnamen op de (die) Frick(e), een mythologisch 

personage in de Noord-Duitse volksoverlevering (zie deel 3). 

Friege, Frea de Siluria en andere variaties zijn verzonnen namen voor Frig(g) in stambomen 

van huidig levende personen. Zij herleiden haar als hun voormoeder en maken hierbij gebruik 

van de Angelsaksische en IJslandse genealogie uit de 9
de

 tot de 13
de

 eeuw, zoals deze 

genoemd zijn bij Fricg/Frycg, Frig/Vrig. Daarbij passen zij in feite Frígíða van Snorri S. toe, 

tezamen met Woden-Odin en hun beider voorouders en nazaten. Dit is echter een onzinnig 



bedenksel als gevolg van wensdenken. Als zodanig komt de godin Frig(g) ook voor in de PAF 

genealogische database van de christelijke Mormoonse kerk. Hiermee zou zij alsnog 

christelijk gedoopt zijn! 

De herkomst van de West-Germaanse benaming vrijdag 

De kerstening van de West-Germanen is in drie West-Germaanse grensgebieden bij een aantal 

stammen of stamverbonden begonnen: In het zuidwesten bij de Franken in de 5
de

 eeuw, in het 

zuiden bij de Langobarden in de 6
de

 eeuw en in het westen bij de Angelsaksen ook in de 6
de

 

eeuw. Daarmee werd ook een nieuwe tijdsperiode ingevoerd, de zevendaagse week, die 

afkomstig is van het Hebreeuws scheppingsverhaal. De Germanen kenden alleen natuurlijke 

tijdrekeningen zoals het zonnejaar en de maanmaand en voor hen was het getal zeven geen 

bijzonder getal. Wel beschouwden ze de getallen drie en negen als heilig. De namen van de 

weekdagen in het (Kerk)Latijn vertegenwoordigen het zonnestelsel: de zon, de maan en de 

planeten, wier namen tevens twee godinnen en vijf goden inhouden, waar die hemellichamen 

naar genoemd zijn. 

De eerste christelijke missionarissen bij de West-Germanen waren Romeinse, maar ook 

Iers-Schotse roomskatholieke geestelijken, wier kerktaal het Latijn was. Voor de dagnamen in 

het Germaans werd voor benamingen vergelijkbaar met die in het Latijn gekozen. Hiervoor 

werden voor een aantal dagen Germaanse goden i.p.v. Romeinse goden uitgekozen en voor de 

vrijdag moest een Germaanse godin bepaald worden. In het Germaans bleven het twee 

godinnen en vijf goden, waarbij echter de zon en maan van geslacht wisselden en de 

woensdag en zaterdag ook verschillend genoemd werden. De vrijdag heet in het Latijn dies 

Veneris - dag van Venus, dat afgeleid is van het Griekse Aphrodites hemera - dag van 

Aphrodite. 

Overigens kenden de Grieken ook een andere naam voor vrijdag paraskewa, die tevens de 

huidige naam voor vrijdag in het Grieks is. De op een vrijdag geboren Grieks-Romeinse 

heilige en martelares Paraskewa werd in het christelijk-orthodoxe Rusland als Paraskjewa-

Pjatnitsa (pjatnitsa = vrijdag) de opvolgster van de godin Mokosj’, alhoewel de Slavische 

godin Lada onder meer van de liefde en het huwelijk toepasselijker geweest zou zijn. 

De met Venus en Aphrodite meest vergelijkbare godin bij de Germanen is Freyja. Echter 

kenden de West-Germanen klaarblijkelijk Freyja niet (zie deel 1) en daarom viel de keuze op 

godin Frig, die overigens wel naamsverbonden is met een oud Germaans woord voor liefde en 

met het Nederlands werkwoord vrijen (zie deel 4). Frig(g) is echter als echtgenote van 

hoofdgod Wodan vergelijkbaar met godinnen zoals de Romeinse Juno en de Griekse Hera. 

Daarentegen is één van de verschijningsvormen van godin Venus de Venus Genetrix, die 

stammoeder is van het Romeinse volk en daarmee de hoedanigheid van het moederschap en 

de huiselijkheid vervult. 

 

Wordt vervolgd in deel 3 met Frigg in het West-Germaans taalgebied, tweede gedeelte. 

 

Hans Eisma 

 


