
Godinnen en vrouwelijke natuurwezens in het Keltisch oorspronggebied 
Deel 5 Perchta I 

 

In het Duits taalgebied en soms tot over de buitengrens ervan kent men in de 

volksoverlevering vrouwelijke mythologische figuren, die verschillende namen kunnen 

hebben, maar vanwege hun eigenschappen aan elkaar verwant zijn. Zij kunnen in drie groepen 

verdeeld worden, die elk in een vastomlijnd territorium voorkomen. Deze groepen (1, 2 en 3) 

zijn. 

1A. (Frau / Fru)  Frick(e), Free(n), Fui, e.d. (Vrouw Vreke in Belgisch Brabant). 

1B. (Frau / Fru / Mudder) Wode, Waud, Gode, Gaud, e.d. 

1C. (Frau) Herke, Har(r)e, Harke, e.d. 

Deze drie komen voor in Noord-Duitsland in het taalgebied van het Nederduits, dat tevens het 

vroegere woongebied is van de Saksers en Nederfranken. 

2. (Frau) Holle, Holda, Helle, e.d. 

Zij komt voor in Midden-Duitsland in het taalgebied van het Middelduits, dat tevens het 

vroegere woongebied is van de Middelfranken en Thüringers. 

3. (Frau) Percht(a) en andere varianten van haar naam in Zuid-Duitsland, Oostenrijk, 

Zwitserland, de Elzas (Oost-Frankrijk), Tsjechië en Slovenië in het taalgebied van het 

Opperduits, dat tevens het vroegere woongebied is van de Markomannen, Alemannen, Seuben 

en Oostfranken. 

Naast deze benamingen van vrouwelijke verschijningen komen er regionaal soms ook andere 

namen voor. Alle genoemde stamverbonden of stammen zijn Germaans. De Markomannen 

zijn zich later Bajuwaren gaan noemen naar de Keltische stam van de Bojers in Beieren en 

daaromtrent. 

Omdat Frau Perchta in het Keltisch oorspronggebied voorkomt, wordt alleen zij verder 

behandeld. Vrouw Holle is ten noorden daarvan bekend in Midden-Duitsland, dat Keltisch 

uitbreidingsgebied was. Beide gebieden werden voor en tijdens de Europese Grote 

Volksverhuizing door Germanen veroverd en zijn daardoor Duitstalig geworden. 

Frau Perchta 

De gegevensbronnen 

Als bovennatuurlijk personage in het volksgeloof is Frau Perchta te vinden in sagen, oude 

geschriften, volksgebruiken van de midwintertijd en in veldnamen. 

Varianten van haar naam (het al dan niet toegevoegde Frau is weggelaten) 

Dat zijn: Percht(a), wilde Percht(e), Schnabelpercht, Putze-/Butzepercht, Perchtl, Pert(e), 

Kloupert, Pértige, Perechta, Pert(h)a, Perahta, Perschtl, Perscht(l)mutter, Perl, Pericht, Precha, 

Bercht(a), Berhta, (eiserne) Bert(h)a, Eisenberta, schwarze / wilde Berta, Andreasberta, 

Märtesberta, Thomasberta, Kettenberta, Reisigberta, Schlotberta, Strohberta, Huberta, Berthe, 

Bert, Berhe, Berchtla, Bergda, Bericht, Berscht, Bär- / Bermutter, Berfrau. 

Ook in combinaties met vrouw Holle komt zij voor (overgangsvormen in het 

overgangsgebied) als Brechhöldere, Brechhalder, Brechtöldin, Brechtölterin en Hulleberta. 

In het Tsjechisch, of daardoor beïnvloed - Spercht(a), Sperechta, Šperechta, Sperchte, Sperte, 

Specht(a). 

In het Sloveens, of daardoor beïnvloed - Pe(c)htra / Perchtra baba, Vechtra baba, Perchtl-

/Berchtelgoba / -wåwa / -wåga, Pechternitze, haxlo-pāxlo, Pārto, Pā(r)xto, Pāxto-müllo. 

Andere regionale namen voor Pechtra. 

In Tirol - Stamp(f)e, Stampa, Stempa, Stemp(e) “zij die met haar voeten stampt” en hiervoor 

in Slovenië - štompfo-parto, tšumpo-pāxto, pāxto-štompfo, puərto-štompfo. 

In Duitssprekend Zwitserland - Sælde, Säld, Selten(bach), Selden, Selga, Zälti “de zalige”. 



Chunkle, Chlungeri, Chlungere “spindel, konkel” (i.v.m. haar controle op het spinnen en 

naaien). Faste(n) “Vastenvrouw” (i.v.m. de etensvoorschriften op Perchtendag 6 januari), ook 

in de Elzas. 

In Noord-Beieren - Tremp(el), Trampel, Trömpe, Tremm, Dremp, d’Remm  “trappelaarster”. 

In Noord-Beieren en Tsjechië - Lucia, Luzia, Lucie, Luzie, Luz(i), Lucka, Lutzka, 

Lutsch(erl), Lu(t)zl, Heilluz, Heulluz(i), Spilla-Lucia. Hierbij is de naam van de Italiaanse 

heilige Lucia (naamdag op 13 december) overgedragen op Perchta. 

Deze opsomming is echter niet volledig, plaatselijk komt er een enkele keer nog een andere 

naam voor. Al deze namen voor Perchta geven blijk van de rijkdom van haar verbreiding. 

Herkomst van haar naam uit het Germaans? 

Hoogstwaarschijnlijk is de naam Percht(a) (in varianten vaak met als eerste letter een B) 

afkomstig van een Germaans woord dat hel(der), stralend, glanzend, lichtend of ook wel wit 

betekent. Dat heeft zich alleen gehandhaafd in het Noors, IJslands, Zweeds en Deens als resp. 

bjart, bjart(ur), bjärt en bjært/bjert (dit laatste is verouderd) en in het Engels als bright. Het 

Oudhoogduitse woord hiervoor was beraht of peraht, in het Oudnederlands (Nederfrankisch) 

en het Middelhoogduits luidde dit berht, maar het is daarna in beide talen verdwenen. Oude 

Germaanse zelfstandige naamwoorden hiervan afgeleid in de betekenis van glans of 

schittering zijn vrouwelijk van woordgeslacht. Ook in Germaanse tweeledige voornamen 

komt dit in dezelfde betekenis voor als het vrl. en mnl. -brecht|a- en -bert|a/e-, zoals bij 

Albrechta, Gijsberta en Bertefrida. De boomnaam berk is waarschijnlijk ook hiervan afgeleid 

vanwege haar* helderwitte schors. Een aantal Indo-Europese taalgroepen, waaronder het 

Keltisch kent klankverwante woorden voor helder, enz. met de medeklinkers b-r(-t) en voor 

de berkeboom met de medeklinkers b(-r/-t). Door de betekenis de glanzende, stralende of 

helderwitte van Perchta zou haar naam een epitheton (bijnaam) van een godin kunnen zijn. In 

voorchristelijke godsdiensten en in het volksgeloof daarna was het dikwijls een taboe de 

werkelijke naam van een godheid, een bovennatuurlijk wezen of een heilig dier uit te spreken, 

waardoor de eigenlijke naam in vergetelheid kon geraken. 

* Voordat ik mogelijk op “haar” bij de berk een terechtwijzing krijg van het Front tegen 

Verbale Travestie, dat strijdt tegen de door hen zogenoemde “haarziekte” in het gebruik van 

het Nederlands: Woordenboeken van het Nederlands, zoals de Dikke Van Dale geven voor de 

berk aan m., d.w.z. altijd mannelijk van woordgeslacht geweest. De oudst bekende 

vermeldingen in het Nederlands van berke en variantschrijfwijzen ervan in het 

Vroegmiddelnederlands woordenboek worden echter aangeduid als vrouwelijk, dus had er 

moeten staan v. (m.), d.w.z. van oorsprong vrouwelijk, maar later meestal als mannelijk 

toegepast (vrouwelijk mag echter ook, Vlamingen houden zich daar nog steeds aan). Dit 

vrouwelijk woordgeslacht van de berk geldt zeer waarschijnlijk ook voor het oorspronkelijke 

Proto(oud)germaans, vergelijk het Oudnoorse björk (vr.) en het Duitse die Birke (vr.), maar 

daarnaast bestaat er ook het Slavisch-Russische berjoza (vr.). 

Een tweede, maar minder waarschijnlijke mogelijkheid voor de herkomst van haar naam is de 

woordstam berg zoals deze in de Duitse en Nederlandse werkwoorden bergen en verbergen 

voorkomt. Perchta zou dan een bijnaam zijn in de betekenis van “zij die zich verborgen 

houdt”. Vergelijkbaar hiermee is vrouw Holle die zich zou verhullen. 

Herkomst van haar naam uit het Keltisch? 

Mogelijk echter komt haar naam uit het Keltisch. Herleid naar het Oudkeltisch wordt een 

oerstam berto schitterend verondersteld. Hieruit ontstaan zijn: Gallisch berth mooi, rijk. Wels 

(Kymrisch) berth licht van kleur, mooi, rijk, waardevol en overvloed, rijkdom, Oudbretons 

Brecht-, een voorgevoegd onderdeel van eigennamen dat mooi betekent, Middelbretons brez 

welvaart en misschien in de oude Ierse persoonsnaam Flaith-bertach, dat schitterende vorstin / 

heerseres / vrouwe zou kunnen betekenen. 



De enige Gallische godin wier naam klankverwant is aan Perchta is Bricta / Brixta. Beide 

naamsvarianten staan vermeld op inscripties in het westen van het Keltisch oorspronggebied 

in Luxeuil-les-Bains ten zuiden van de Vogezen (Frankrijk). Deze naam komt in andere 

Gallo-Romeinse inscripties voor als een woord voor magie / toverkunst, waarbij meermaals is 

aangegeven dat deze door vrouwen bedreven wordt. Verder nog voorkomend zijn: Gallisch 

brith-ron toverstaf, Oudbretons brith magie, Oudiers bricht toverspreuk en brichtu ban 

betovering door vrouwen. Hierdoor kan Bricta-Brixta godin van de magie genoemd worden. 

De betiteling Frau (Fraw, Frawe, Frow, Vrauwe) - vrouwe 

Het in een derde van de vermeldingen aan Perchta toegevoegde predikaat Frau was in het 

Oud- en Middelhoogduits in de eerste plaats een adellijke titel en daarnaast een eretitel in de 

zin van voorname vrouw, heerseres of gebiedster. Het Nederlandse vrouwe had vroeger 

dezelfde functie en betekenissen. Omdat zij in oude geschriften al zo betiteld werd, ook wel in 

het Kerklatijn met domina (gelijk aan vrouwe) moet Frau bij Perchta in de oude betekenis 

gezien worden en niet als een vrouw in het algemeen zoals in het moderne Duits en 

Nederlands. Waarschijnlijk is de oude vorm vrouwe/Frouwa een afleiding van de naam van 

de Noordgermaanse godin Freyja, daarnaast bestond ook Fro voor heer/here die mogelijk 

afgeleid is van de naam van haar tweelingbroer de god Freyr. 

Oudste aanwijzingen en vermeldingen 

In Oudhoogduitse glossen (toelichtingen bij oude geschriften) is in de 10
de

 eeuw sprake van 

giperahta naht en in de 11
de

 eeuw van giperechtennaht. Hiermee wordt de nacht voorafgaand 

aan de Epifanie-dag van 6 januari bedoeld. Dit zou zowel de helderlichte nacht als de nacht 

van Perchta kunnen betekenen. In een oorkonde van begin 11
de

 eeuw wordt een Pertenwisun 

(Pertenweide) bij Farmach in Opperbeieren genoemd. In een traktaat (verhandeling) uit de 

13
de

 eeuw van het voormalig klooster Oberaltaich in Nederbeieren komt domina (vrouwe) 

Perchta zeven maal voor en zij wordt daarin als een losbandig personage voorgesteld. In een 

Tsjechisch glossarium (verzameling verklarende woordenlijsten) uit ±1365 staat Perchta 

plutonissa vermeld. Klaret, de auteur ervan zag in haar kennelijk de vrouwelijke versie van de 

Grieks-Romeinse goden Pluto(n) van de onderwereld en Pl(o)ut(h)os / Plutus van overvloed 

en rijkdom. 

Voortzetting oftewel relict (overblijfsel) van een voorchristelijke godin 

Perchta wordt heden ten dage beschouwd als een van oorsprong Germaanse of Keltische 

godin. Jacob Grimm was daar in zijn Deutsche Mythologie van 1835 en 1844 al van 

overtuigd. Bijna alle deskundigen na hem zagen in haar echter een voorchristelijke 

mythologische figuur van lagere orde of een ten tijde van het christendom in het volksgeloof 

ontstaan bovennatuurlijk wezen. Perchta is echter een enkelvoudige figuur, die zich maar op 

één plaats tegelijk kan bevinden en daardoor geen meervoudige verschijning van lagere orde. 

In de publicatie van 2003 van haar alomvattende studie over de in het begin genoemde 

verwante vrouwelijke personages heeft Erika Timm het gelijk van J. Grimm aangetoond. De 

hiervoor genoemde oudste vermeldingen zijn niet al te ver verwijderd van de komst van het 

christendom en er is niet aan te nemen dat Perchta toen ineens uit het niet ontstaan zou zijn, 

zodat een doorlopende overlevering waarschijnlijk is. Haar bijnaam i.p.v. haar taboenaam en 

het predikaat Frau geven een hoogstaande afkomst weer. In oude geschriften van geleerde 

schrijvers word Perchta met godinnen van de vroegere Europese polytheïstische godsdiensten 

vergeleken, bijvoorbeeld met de Romeinse godin Diana. Zouden deze haar van een lagere 

orde gevonden hebben dan zouden ze haar met lagere vrouwelijke wezens uit die 

godsdiensten vergeleken hebben. Dit alles toont de godinnelijke herkomst van Perchta aan. 

Einde eerste gedeelte, Frau Perchta wordt vervolgd in deel 6. 

 

Hans Eisma 

 


