
De godinnen Freyja en Frigg bij de West-Germanen 
Deel 3 

 

Frigg in het West-Germaans taalgebied, vervolg - tweede gedeelte 

Relict (overblijfsel) in de volksoverlevering van Duitsland en België 

In het volksgeloof van de continentale West-Germanen, met uitzondering van het uiterste 

noorden kent men of kende men vroeger vrouwelijke bovennatuurlijke personages, waarin 

godin Frig-Frija-Frea (verder alleen Frig genoemd, zie deel 2) na invoering van het 

christendom overgegaan is. Door invloed van de kerk werden zij grotendeels gedemoniseerd, 

maar daarnaast kende het volk gunstige eigenschappen aan hen toe. Al deze verschijningen 

onder verschillende namen hebben drie hoedanigheden gemeen, dat zijn: 

1. Zij voert de Wilde Jacht ofwel het Woedende Leger aan 

Tijdens onweer in winternachten verschijnt de Wilde Jacht. Zowel bij de Noordse 

(Scandinavische) Germanen als bij de Westelijke Germanen wordt in de mythologie het 

Wilde Leger door hoofdgod Odin, resp. Wodan aangevoerd. Er is bij alle Germanen geen 

enkele aanwijzing, dat zijn echtgenote godin Frig(g) daaraan meedeed. Bij de continentale 

West-Germanen echter voeren in het volksgeloof van de christelijke tijd Frigs erfgenames 

dikwijls een Wilde Jacht aan. Hun gevolg daarbij kan verschillend zijn. Als Wodans 

echtgenote is aan de voortzetting van Frig zodoende dat leiderschap mede toegekend of 

overgedragen. Anders gezegd: zij is hiermee zijn vrouwelijke pendant (tegenhanger) 

geworden. 

2. Zij manifesteert zich vooral tijdens de “Twaalf Dagen” 

De opvolgsters van Frig verschijnen als aanvoersters van de Wilde Jacht of manifesteren zich 

solitair in de winter voornamelijk tijdens de Twaalf Dagen (ook Dertien Dagen of Nachten, of 

Joeltijd geheten) en wel in het bijzonder op de laatste dag ervan. In Noorwegen kent men voor 

de Wilde Jacht onder meer de term jola(sk)reidi - het joelrijden, dat aangeeft dat het met de 

Twaalf Dagen verbonden is. Bij de voorchristelijke Germanen begon de periode van twaalf 

dagen in de nacht voor de winterzonnewende, in het christendom werd dat iets later vanaf 

Kerstmis op 25 december, de 6
de

 januari (Driekoningen) daarna is hierbij de laatste dag. Op 

tijdstippen daarbuiten kunnen zij echter soms ook verschijnen. 

3. Zij heeft toezicht op het spinnen 

De verschijningen, waarin Frig overgegaan is, bestraffen luie en slechte spinsters en belonen 

vlijtige spinsters. Echter het overtreden van het spinverbod tijdens de Twaalf Dagen, i.h.b. op 

6 januari, maar ook op andere tijdstippen werd tevens door hen afgestraft. Als zodanig heten 

Freke, Wode (vrouw.) en de aan hen verwante mythische personages met andere 

(variant)namen Spinnstubenfrau - spinkamervrouw. De Noordse godin Frigg houdt zich bezig 

met spinnen aangezien in Scandinavië het sterrenbeeld Orion bekend staat als 

Friggero(c)k(en), Friggs Rokk e.d. = de spinrok van Frigg (maar daarnaast ook genoemd naar 

de godin Freyja als Fröjerock / Frejas rok). 

Op vijf gouden bracteaten, waarvan er vier in Duitsland (de meeste in Thüringen) en één in 

Denemarken gevonden zijn, wordt mogelijk godin Frig uitgebeeld. Een bracteaat is een 

medaille, die als geloofsteken of amulet (of sieraad) op de borst gedragen werd. Deze dateren 

uit de tijd van de Grote Europese Volksverhuizingen (± 6
de

 eeuw). Op een aantal ervan draagt 

de vrouwenfiguur met half opgerichte armen één of twee kruisstaffen en staan afzonderlijke 

kruisen afgebeeld. Deze worden geïnterpreteerd als garenhaspels, waarop de gesponnen draad 

gewonden wordt en waarmee daarna geweven kan worden. Een dergelijke garenwinder, 

tezamen met vier weefgetouwen is in Oseberg, Noorwegen gevonden in het schipgraf uit 834 

voor twee voorname vrouwen. Mijns inziens zouden de kruisstaffen ook spinrokken kunnen 

uitbeelden. Op één bracteaat lijkt zij een spintol vast te houden. Van sommige staffen (één is 

zonder kruis) wordt echter ook wel verondersteld, dat zij weefbalken (roller, ophaler) 



weergeven. Vanwege dit alles en ook omdat de afgebeelde vrouw met een plooirok aan op 

een zetel of troon zit wordt zij de spinnende en/of wevende godin genoemd, die zeer wel 

mogelijk Frig is. 

De Germaanse woordstam ro(c)k(k)(r) in oude en nieuwe variantnamen voor het spinrok 

komt ook in dezelfde betekenis voor in Romaanse talen (Italiaans rocca, Spaans rueca) en in 

het Baskisch (arroka). Het is waarschijnlijker, dat die talen hem uit het Germaans hebben 

overgenomen dan andersom (Ned. etymologisch woordenboek). Hieruit valt een betere 

spintechniek van Germaanse vrouwen af te leiden dan die van de Romeinse. 

In Noordoost-Duitsland en België 

In het taalgebied van het Saksisch (Nederduits) in Noordoost-Duitsland en het 

Zuid-Nederlands van België komen twee groepen van vrouwelijke mythische figuren voor, 

die vernoemd zijn naar godin Frig, dat zijn de Freke-/Vreke-/Fricke-groep en de Wode-

/Gode-groep. Deze kunnen al dan niet het voorgevoegde Frau of vrouw, of een dialektvorm 

daarvan zoals Fru bij zich dragen. Vrouw houdt hier de oude betekenis in van edelvrouwe, 

een afleiding van de naam van de Noord-Germaanse godin Freyja (zie deel 1). 

Genoemd naar godin Frig 

Aldaar in drie ver uit elkaar liggende kleine gebieden kent men respectievelijk de personages 

Freke, Vreke en Fricke en variantnamen daarvan, allen gezamenlijk de Freke-hoofdgroep te 

noemen. Haar namen hebben als eerste letter altijd een f of v. Dikwijls begint die naam met fr 

of vr en meermaals met fre, vre, of fri, maar daarnaast komen er ook daarvan afwijkende 

variantvormen voor. De beginletters fre-, vre- en fri- zijn afkomstig van de later ontstane 

verkorte vorm van de godinnenaam Frig. 

De meeste Freke-variantnamen hebben de uitgangen -ke / -k of -cke / -ck (spreek ck als k uit). 

Jacob Grimm geeft in zijn Duitse Mythologie van 1835 aan, dat de Oud-Noord-Germaanse 

klank en schrijfwijze gg in het Angelsaksisch cg en in het Oud-Hoogduits cc/kk werd. Dit is 

een standaard klankverschuiving, die geldt voor veel woorden voortgekomen uit hetzelfde 

Proto- ofwel Oer-Germaanse woord. Later schreef men in het Duits de cc/kk als ck of k. Bij 

Freke, Fricke e.d. zouden dus de -k en -ck afgeleid kunnen zijn van de g/gg in de 

godinnenaam Frig (West-Germaans), resp. Frigg (Noords-/Scandinavisch-Germaans). In de 

naam voor vrijdag in het Duits-Rijnlandse dialekt, alwaar naast Freg- ook Frik- en Frek- 

voorkomen kan dat het geval zijn (zie deel 2). In de tweede helft van de 19
de

 eeuw kwamen 

Duitse deskundigen echter tot het inzicht dat bij de Freke-groep, maar ook bij de Wode/Gode- 

en Herke/Harke-groep (zie deel 4) de -(c)ke een koosnaam-achtervoegsel (hypocorisme) 

betreft. Bij persoonsnamen (maar ook in zaaknamen als verkleinvorm) komt dat in genoemde 

taalgebieden veel voor, bijvoorbeeld in de meisjesnamen Frauke (Saksisch) en Marieke 

(Zuid-Nederlands). In sommige Fricke-variantnamen is bij -(c)ke de e weggevallen. Hieruit 

blijkt tevens, dat het volk deze bovennatuurlijke verschijningen met zowel negatieve als 

positieve eigenschappen door het gebruiken van deze vleinamen toch overwegend als gunstig 

beschouwde. 

Gebied 1: Frau Freke e.d. in de Voor-Harz, Duitsland 

In het noordoostelijk Voor-Harzgebied van Ilsenburg tot Halberstadt kent men Freke, Fricke, 

Frieseke, Friê(n), Frêe(n), Fregge of Frêtchen als vrouwelijk mythisch personage. Bijna altijd 

wordt haar variantnaam voorafgegaan door Frû - vrouwe. Haar oudste vermelding door J.G. 

von Eckhart (Eccard|us) in 1750 luidt “Fru Freke bij de Saksers”. 

Frû Frîen in Ilsenburg verblijft in grotten, onder het rotsblok Bäumlersklippe of in bossen. Zij 

is niet knap en is gekleed in een lang wit gewaad en heeft een witte muts op. Frîen reist de 

wereld rond op zoek naar een vrijer, maar krijgt er geen of verliest deze al gauw, waarna ze 

begint te schreeuwen. 

Frû Frêen in Veckenstedt is in de hemel geweest en geeft de mensen raad. Zij verblijft op 

weidegronden en maakt muziek, danst veel en viel daarna in het water. In een sprookje aldaar 



helpt Frêen een arm meisje met het spinnen van goud uit tarwestroo en van zilver uit 

roggestroo. In een ander is Frêen een heks die met haar dochter in het bos woont. Zij spint 

met haar dikke duim 15 Löppe (een eenheidsmaat) per dag. Bij het spinnen zegt ze steeds 

weer: “Hurre, hurre, hurr, alweer een Lob vol”. 

Als er in enige dorpen op zaterdag, op Driekoningen (6 januari) of na Faßlabend (de dag van 

het verdrijven van de winter in januari of februari) spingoed op het spinrok achtergebleven is, 

dan komt Frû Frêe(n) e.d. en poept zij daarop. In Zilly zegt men: “Op Sylvester 

(Nieuwjaarsdag) mag niet gespind worden anders komt Fru Frieseke en doet zij wat met de 

Dieseke” (= Dieße - het plaatselijke woord voor de wrong spingoed). 

Gebied 2: Vrouw Vreke in België 

In Nederlandssprekend België en grensoverschrijdend in Nederlands Zuid-Limburg kende 

men Vrouw Vreke. Omdat dit een gegeven is uit het Nederlands taalgebied ga ik hier wat 

meer op in. 

Victor Coremans vermeldt in 1844 (samengevoegd geciteerd): “In de gedachten en in de 

mond van onze moeders, onze boerinnen, onze burgervrouwen en onze dienstmeiden is 

Vrouw Vreke al eeuwenlang een grote heks, die altijd uiterst blijmoedig en zorgeloos is en 

aan wier listen moeilijk valt te ontkomen”. Hij vergelijkt haar met de godinnen Vrya (zoals hij 

Freyja noemt) en Venus en dat is begrijpelijk gezien Vrekes eigenschappen. De naam Vreke 

is echter afgeleid van de godinnenaam Frig, maar dat was toen niet bekend. Coremans geeft 

ook een Vrekeberg aan, die zich bij Gelrode in Belgisch Vlaams-Brabant bevindt, maar 

daaraan voegt hij toe dat anderen hem net over de landsgrens in Nederlands Zuid-Limburg op 

het platteland bij Maastricht situeren. Deze bergnaam is heden ten dage onbekend. Tevens 

legt Coremans verbanden met legenden in het Zuid-Nederlandse en Duitse taalgebied, waarin 

Vrouw Vreke onder de naam van een ander voor zou komen, hetgeen echter onwaarschijnlijk 

is. Verder schrijft hij dat in het volksgeloof bomen, die op 19 februari overgeplant worden 

onder bescherming staan van de Heilige Veronika ofwel Sinte Vreke. Het lijkt me dat hierbij 

Vreke de volksnaam is voor de H. Veronika en het hier niet Vrouw Vreke betreft. In de 

roomskatholieke kerk is 19 februari als dag van Sint Veronika echter onbekend, zodat het 

mogelijk is dat het volk Vrouw Vreke als heilige is gaan beschouwen. 

Ook in België is hiernaast vermeldenswaard de wilde jageres door de lucht Wanne Tekla. Een 

gegeven uit 1842 noemt haar koningin van de lucht-alvinnen (= -elven) of heksen. Bij 

onstuiming weer komt zij met een stoet van volgelingen naar de aarde op de Pottelberg, die 

voorheen bij, maar nu in Kortrijk (West-Vlaanderen) ligt. Aldaar wordt gedanst en gedronken. 

Na elk nachtfeest vaart zij met heel haar gezelschap op een prachtig zeilschip over de rivier de 

Leie weg van het aardrijk onder de uitroep: “Wind met vieren!”, haar bevel aan de vier 

winden. Haar eerste naamhelft Wanne is waarschijnlijk afgeleid van het boeren 

gebruiksvoorwerp wan(ne). Dat is een platte bak of schelpvormige mand waarmee met behulp 

van de wind graankorrels gezuiverd worden van kaf, strootjes e.d. Heksen konden zich 

vliegend verplaatsen in een zeef, boterbak, mand, enz. (vergelijk ook de Russische heks 

Baba-Jaga, die in een vijzel rondvliegt). Haar tweede naamhelft Tekla is afkomstig van de 

Heilige Thekla, wier roomskatholieke naamdag 23 september is, die bijna op de Herfst Dag 

en Nacht Evening valt, het begin van de herfststormen. 

Gebied 3: Die Fricke e.d. in de Uckermark (Duitsland) 

In de voormalige landstreek Uckermark in Noordoost-Duitsland en ten oosten daarvan 

rondom de uiterste benedenloop van de Oder/Odra tegenwoordig in Polen kende men meer 

naar het westen Frick(e) of Firk (letteromkering) en meer naar het oosten klankverschoven 

Fuik(e), Fui(j) (verhoogduitst Pfui) of Fu. Deze namen benoemen één en dezelfde vrouwelijke 

verschijning. In 1844 gaf een boer in Thomsdorf haar een naam, die tussen Frick en Fuik 

klonk en die steeds voorgevoegd werd met olle - oude. Veelal wordt haar naam voorafgegaan 



door de (Saksisch, in het Hoogduits die - vrouw.). In 1898 in Strokow werd Frick eenmalig 

Frig(g) genoemd (aan te nemen door associatie met de godin). 

Frick is oud en wordt grootmoeder van de duivel genoemd. Zij snelt tierend rond met haar 

gevolg van grote vuurspuwende honden die meel eten. Daarnaast wordt zij ook een tovenares 

of heks genoemd, die een toverstaf bezit en mensenvlees eet. 

Als er in Hellmitz een fout bij het spinnen gemaakt wordt komt die oll Fuik ’s nachts het 

garen weer ontrafelen. Algemeen verspreid is het geloof, dat wanneer luie spinsters voor 

Kerstavond niet klaar zijn met spinnen, Fricke (onder variantnamen) het overgebleven 

spingoed op de spinrok bevuilt of verwart. Zij doet dat ook, of ze haalt het spingoed weg 

indien overijverige spinsters tijdens de twaalf dagen na Kerstmis of op zaterdagen ondanks 

het verbod toch spinnen. In Prenzlau zal zij dan het al gesponnen garen verwarren en uit 

elkaar trekken. 

De relatie tussen de drie gebieden 

Erika Timm geeft aan in haar boek uit 2003 “Frau Holle, Frau Percht und verwandte 

Gestalten”, dat de drie subgroepen die respectievelijk het Freke-, Vreke- en Fricke-gebied 

betreffen verband met elkaar houden. Als oorsprong van de Fricke-subgroep in de landstreek 

Uckermark met een uitzwerming naar het oosten beschouwt zij het Freke-gebied in de 

noordoostelijke Voor-Harz tezamen met het Vreke-gebied in België. De Uckermark was in de 

eerste helft van de 12
de

 eeuw nog het woongebied van de Slavische stam van de Oekranen, 

maar werd daarna door de Duitsers veroverd. Tot in de 13
de

 eeuw werd het West-Slavisch 

gebied in huidig Noordoost-Duitsland gekoloniseerd door Noordduitsers, maar ook door 

Vlamingen en Hollanders. In de Uckermark aldaar vestigden zich veel landverhuizers uit het 

oostelijk Voor-Harz gebied en uit Vlaanderen, waardoor het volksgeloof in Freke-Vreke zich 

wederzijds kon versterken en daardoor als Fricke enz. kon voortleven. Timm preciseert de 

herkomst van de Vlamingen uit Belgisch (Zuid-)Brabant met de aangrenzende strook land in 

Oost-Vlaanderen en uit de provincie Antwerpen, dat is grotendeels het kerngebied waarin 

Coremans Vrouw Vreke situeert. In Duitse bronnen heten deze kolonisten Vlamingen, 

daarmee is dan het brede begrip daarvan “alle Zuid-Nederlands sprekenden in België” 

bedoeld. In de Duitse deelstaat Brandenburg, alwaar de Uckermark in het in noordoosten ligt, 

kennen de Saksische (Nederduitse) dialekten woorden overgenomen uit het Nederlands, i.h.b. 

uit het Vlaams ofwel het Brabants. 

Het behouden in beperkte gebieden van naamgevingen zoals Freke e.d. in de Voor-Harz en 

Vreke in België als afleidingen van de West-Germaanse godinnenaam Frig ziet Erika Timm 

als archaïsmen. Deze bovennatuurlijke personages kennen beide uitbundigheid en erotische 

vrijmoedigheid, zoals dit laatste ook onderkend kan worden bij Frig doordat de vrijdag naar 

haar genoemd is vanwege de vergelijking met de godinnen Venus resp. Aphrodite. Overigens 

zijn deze aspecten niet bekend bij de Uckermarkse Fricke (of niet overgeleverd?). Het 

spinnen, zoals verbonden met de Scandinavische (Noordse) godin Frigg vond zijn 

voortzetting in het toezicht op de spinkamers, echter van de Belgische Vreke is dit niet 

bekend of mogelijk niet overgeleverd. De benamingen van de Freke-subgroep in de 

Voor-Harz kennen de klankwisseling tussen de e in Fre- en de i in Fri-. Dat komt ook voor bij 

de godinnenaam Frig-Frija-Frea en in afleidingen van haar naam zoals vrijdag (zie deel 2). In 

de Uckermark verdween Fru (Frau) / Vrouw, maar de (die) (vrouw.) werd voorgevoegd. 

 

Wordt vervolgd in deel 4 met Frigg bij de West-Germanen, derde gedeelte. 

 

Hans Eisma 


