Noorse Vikingen in Domburg
G. Delahaye, Amersfoort
worden diverse voorwerpen en
de tentoonstelling over de vikingen in het Drents Museum te Assen
daarbij bleek dat er gewoon niets
sieraden getoond die van de vikingei afkomstig zouden zijn. opvallend
te zien was dat in Nederland geionden is. H-oewel? In het erbij verschenen boek lezen we helemaal

op

achterin enkele bladzijden

orà d" Vikingen in Nederland, een artikel

van Jan Besteman, Michael

Groothedde en Cuno KooPstra.

uit wieringen
In dat artikel dat slecht dt 2 bladzljden tekst bestaat wordt de zogenaamde vikingschat
sprekende schat, welke
getoond, die er rond 850 begraven zou zijnr. Werkelijk een tot de verbeelding
been heeft gezet' Ifet verblijf
verbeelding de archeologen en historici dan ook pro*pt op het verkeerde
en wieringen en een
westerklief
van
van de vikingen in NedJrland wordt 'bewezen' met zilverschatten
zou men ook de
hieruit
van
strand.
tiende- en elfde-eeuwse muntschat gevonden op het Heemskerker
die verloren of
Dat
Dorestad'.
en
controle gehad hebben van de handelsroute over het Almere naar Utrecht
en
geplunderde
gaat
zijn
.schatten, een heel andere uitleg vragen, is wel duidelijk. Welke Viking
verstopte

en het thuisland
gevaar
geroofde schatten langs de kust in N_ederland7 bógraven, waar geen enkel
-e"igt
bij deze schatten is dat het
(Denemarker, Noo.*Eg"r,, Z*"4."?5) toch niet al te ver meer is. Opvallend
bevatten. Zort in de geplunderde
alleen over zilverw erk"gaat en dat dé schatten veel Arabische munten
in Nederland met een
zilverschat
kloosters met Arabiscligeld betaald kunnen z1n? iHet is de eerste
duidelijk Scandinavisch karakter6, zo stelt het Rijksmuseum van Oudheden.
jaren achtereen geplunderd werd en
Uiteraard komt Dorestad ter sprake dat, volgens de kronieken, enkele
dat van die plunderingen
waarbij de klassieke schoolplaat van J.H.Isírgs natuurlijk niet ontbreekt. Echter
'Dorestad' vermeldt,
boek
haar
in wijk bij Duurstede noóit iets is geblekJn, zoah À.willemsen in
er toch vooral geweest moeten zijn'
verneemt men niets. wel wordt gewezen op de handelscontacten die
.,Naast de vele vondsten van zwaard",
àd".e wapens uit onze rivieren die met vikingstrooptochten in
",
die op een vreedzame relatie
verband worden gJr;;-hri r,r* u."t *.., losse Scandinavische vondsten
sieraden in andere
Scandinavische
munten,
wijzen. Vondsten van tientallen negende-eeuwse Arabische
tal van intensieve
zouden
genoemd,
schatvondsten dan die van Westerklief, met name wordt Dorestad
men in Nederland
dat
is
contacten aantonen en evenmin met plunderingen te associëren zijn"' opvallend
is een bewijs
Het
vikingen'
langzaam aan het omschakelen is van plundérende naar handeldrijvende
steeds
maaÍ geen spoor te vinden is en dat Albert Delahaye ook hier weer
temeer dat van die plunderingen
-D."n..
ministËr van buitenlandse zaken in 2007 zijn excuses voor die
Dat de

meer gelijk

kljgt.

ptunde-ringen heeft aangeboden,

blijft

dan ook zeer opmerkelijk8.

de tiende en elfde eeuw waarin
Verder is opvallend dat de auteurs in dit artikel nogal de nadruk leggen op
deze Vikingactiviteiten volgens hen plaatsvonden'

de schrijvers dit noemen, maken
Terugkijkend naar twee eeuwen Vikingbemoeienis met Nederland, zoals
en in mindere mate met het
zij dt de vondsten intensieve contacten op met vooral Noord-Nederland

het bewijs voor grote
westelijk kustgebied en het rivierengebi"à. Volg.ns hen leveren de vondsten
West-Nederland beheersten in
Vikingactiviteiten en zelfs bewoning in de periode-850-885, toen de Denen
kan men het
ongenuanceerder
Veel
deze meest dynamische periode in twee Ë".r*"n Vikingcontacten.
getijdengebied,
overstroomde
bijna niet formuleren. uèt wie er in Noord-Nederland, Juist in het meest
viel te handelen wordt niet vermeld.
jaar
ook de plundering van zt*phen en Deventer wordt in dit boek op het
nauwkeurig in 88fnog even genoemd, waarna men er, zo stellen de schrijvers,
als reactieip de plunàeringà versterkingen ging bouwene. Die versterkingen
bleken te bóstaan uit een àarden wal van enkele meters hoogte. Vervolgens
.bwgen' langs de Zeeuwse en vlaamse kust en de
wordt gewezen op de
Oosttiende- en elfde-eeuws. ,À.n eindigend op -burg, zoals Oostburg,
nergens
Souburg en Middelburg. In de klassieke teksten uit 882 wordt echter
ZtÍphei of Deventer g-enoemd, maar de pagus Isla en Taventria. Of het hier
wordt een
orr.,. N.d"rland gaat li dus de vraag. Op pagina 170 van dit boek
gevonden
korte toelichting gegeven van de op pagina 171 getoonde en in 2010
3,4 cm lange gesp. Zie afbeelding hiernaast'
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We geven hier de letterlijke tekst van het betreffende artikel weer. De nummers tussen haakjes verwijzen
naar het betreffende commentaar.

Uo'Noorse Vikinsen in Domburs?"

plaatsgevonden in het centrum van Domburg op Walcheren in
Zeeland. De onderzoekslocatie is gelegen binnen een vroeg-middeleeuwse ringwalburg, een
fortificatie uit het einde yan de 9e eeuw (l). Deze burgen zijn destijds door de Franken
opgeworpen (2) in verband met de dreiging vanuit Scandinavië (3). Naast Domburg vormen
Middelburg, Oost-Souburg, Burgh en Oostburg bekende ringwalburgen binnen de provincie
Zeeland (). Op de vraag of de dreiging dat de kuststreken geteisterd zouden worden door
aanvallen yan de Vikingen ook werkelijkheid is geworden, kan de archeologie een duideliik
antwoord (5) geven. In het yerleden zijn wel eens vondsten gedaan, die bliik geven van de
aanwezigheid van Vikingen (6). Maar tijdens het onderzoek in Domburg (7) werd dat wel heel
duidelijk door de vondst yan een bijzondere bronzen gesp. Deze heeft een wel heel frappante
gelijkenis (8) met een exemplaar dat in de l9e eeuw in een Vikinggraf is aangetroffen in het
plaatsje Sandefiord in de provincie Vestfuld in Zuid-Noorwegen. De Viking die daar lag begraven,
was yermoedelijk Olaf Geirstad-Alf (9\, een voor zijn tijd forse man die op een leeftiid tussen de
50 en 70 moet zijn overleden (10). Het schip waarin hij ongetwijfeld met veel egards was
begraven, staat bekend als het Gokstad-schip. Dankzij dendrochronologisch onderzoek weten we
dat het dateert uit 890 (ll). De gesp uit Domburg zal uit dezelfde tijd dateren en hiermee hebben
we een indirect bewijs (12) voor de aanwezigheid yan Vikingen in Domburg rond dit specifieke
jaar (13\. Dat maakt de vondst wel heel bijzonder (14). Voor Domburg was namelijk nog
onbekend in welke fase de ringwal precies is opgeworpen en wanneer en met name ook welke
Vikingen Domburg voor het eerst 'bezochten'. De gesp toont de voor de Vikingen kenmerkende
Borue-stijl, een kunststijl die vernoemd is naar het plaatsje Borre in de provincie Vestfuld in ZuidNoorwegen (15). De stijl wordt met name gekenmerkt door de vlechtmotieven (16). Noorse
archeologen yermoeden dat de stijl zich in die regio heeft ontwikkeld (17). De gesp is overigens
niet de enige vondst die blijk geefi van een ontmoeting tussen de Franken en de Vikingen in
Domburg. Leerbeslagen en een onderdeel yan een ruiterspoor (18'S duiden eveneens op
aanwezigheid van Vikingen. Het aantreffen yan dergelijke objecten is bijzonder, zelfs binnen
ringwalburgen (19). Dit vormt ook de reden dat de objecten worden onderworpen aan nadere
studie (20\. Met behulp yan een zogenaamde XfuF-spectrometer zal de samenstelling van het
metaal worden vastgesteld. Samen met de stijlkenmerken zal dat hopelijk aanwijzingen kunnen
leveren oyer de precieze herkomst van deze objecten (21). Wellicht dat het een bevestiging zal
leveren van het vermoeden (22'1 dat Domburg bezoek heeft gehad van Vikingen, die hun
standplaats kenden in Zuid-Noorwegen (23).

In 2010 heeft een opgraving

Een onaflrankelijke lezer zaltoch de vraag stellen hoe men tot zo'nverhaal kan komen. Het wemelt van de
veronderstellingen, aannames en cirkelredeneringen. }{et zijn de volgende:

(1)

De datering van de 'burgen' is gebaseerd op geschreven bronnen, waarvan nooit is aangetoond dat
deze betrekking zouden hebben op Nederland. Zie ook de aantekening in noot 3. Volgens informatie
op internet van de Archeologische Dienst van Zeeland is het hele terrein onderzocht en in kaart
gebracht. Het onderzochte niveau valt te dateren rond 1100 n.Chr., de jongste bewoningsfase van de
burg. Over oudere dateringen, die in dit geval interessanter zouden zijn, wordt echter niet gesproken.
Wordt hier iets verzwegen?

(2)

Dat de ringwalburgen zouden zijn opgeworpen door de Franken is een volgende hypothese die nooit
aangetoond of bewezen is. Wat er Frankisch aan is of dat de Franken hier gewoond zouden hebben,
zaltoch eerst aangetoond moeten worden, voordat men het als argument gebruikt.

(3)

Dat de ringwalburg opgeworpen zouden zijn ter bescherming tegen aanvallen van Vikingen blijkt een
hypothese van Van Heeringen in zijn boek "Vroeg Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland. In de
beheffende tekst wordt naar p. 25 verwezen Op pagina 25 n dit boek waar het gaat over Middelburg
lezen we echter: "We beschikken niet over een absolute datering van de wal zelf'en "Het is op grond
van dit gegeven goed verdedigbaar dat de wal in de periode 880-890 is opgeworpen". Het bedoelde
10
'gegeven' is 'een uitgeholde boomstam' die als riolering is geïnterpreteerd en enkele erbij
aangetroffen palen die ter ondersteuning zouden hebben gediend. Op grond van de C14-bepaling is
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dus'
dit op gg0-g90 of 920-950 n.Chr. gedateerd. Ofirel tussen 880 en 950 n.Chr', een ruime marge
dat
zeggen
niet
nog
wil
dat
maar
hout,
Echter de C-14 methode bepaalt dan wel de kapdatum van het
is
er
In
hoeverre
gelegen?
het toen ook is verwerkt. Éoeveel jaar heeft het hout ergens opgeslagen
Overigens
logisch.
geheel
sprake van hergebruik? Nieuw hout gebruiken voor riolering lijkt me niet
zou worden. Was het niet
uitgevonden
riolering
jaar
duren voordatíatergespoelde
zou het nog 1000
waar kwam deze al of niet
een waterleiding?in dit zilte gebied veel aannàmetjker en logischer. Maar
moeite doen voor een
zoveel
men
Zon
toe?
naar
riolering/waterléiding vandaan en waaÍ leidde deze
2 tot 4 meter hoog
van
wal
aarden
riolering, terwijl 'ovór de rand poepen' gebruikelijk was? Dat een
zich
zelfs door met
lieten
de Vikingen zouden hebben gértopt is éen volgende fabel. De Vikingen
uit diverse
blijkt
stenen muren omgeven stedón niet weerhouden om er te plunderen, wat wel
klassieke teksten van steden waar ze plunderden'

(4) Dat de ringwalburgen

mens en dier bij hoog water is
overweging genomen. Het wordt immers niet genoemd als optie, maar wel
opgeworp

en ziin als toevluchtsoord voor

blijkbaar niet eens in
over
beiestigd doordat erbinnen d"- rirrg*ulburg niet gewoond werd. Dat het hier alleen
gezet. Wel komt
ringwaiturgen in de provincie Zeebnígaat, héeft historici ook niet aan het denken

(5)
(6)

tafel, maaÍ er
in de literatuur over de ringwalburgen enkele malen de Duinkerke ll-transgressiefase ter
binnen de
was
eÍ
aangetoond
wordt niet over doorgedacht. Voor zover de opgravingen hebben
niet aan
de
historici
gegeven
zet
ringwalburg en n Zeelínd geen sprake van een nederzetting. Ook dit
het denken. In de literatuur heeft men het desondanks over een 'huisplaats'. In Middelburg_spreekt
.de exacte locatie van de eerste nederzetting is niet bekend', ofivel sterk hypothetisch"'
men over
Van Heeringen
Het duidelijke antwoord blijkt dus te bestaan uit een aantalhypothesen, zoals die van
(zie noot 3) en aannames (zie noot 2 en 4).
wat men
De aanwezigheid van Vikingen in Nederland is slechts gebaseerd op de geschreven bronnen
men ten
jaartallen.
hanteett
Zo
al kan afleiden uit de in de diverse opgravingverslagen genoemde
in het
aarzienvan de vikingaanval rr zttphen slechts het jaartal 882. opvallend is dat dit iaartal

(j)

Batua en
Bronnenboek yan Nlmegen niet wordt vermeld, terwijl er wel een aanval op de
plaatsen worden
Noviomagus plaats u"oral opvallend is ook dat in de bronnenl2 slechts Franse
is en niet
Kamerijk
bij
(wat
Hasnon
Haslo
genoemd, zoals Soissons, Làon, Barleux, Condate en
lag
Taventria
echter
beschouwd,
Asselt). Het genoemde Taventria wordt in Nederland als Deventer
traditionele
de
volgens
volgens medédeling van de betreffende kroniek in Frisia en Deventer lag
en
opàtting in tret riiËaer Franken. of deze teksten over Nederland gaan is nooit verder onderzocht
het grote punt vJn discussie in de historische geografie van Nederland in het eerste millennium'
gàar,", dat toen
Albert Delahaye heeft in zijn studie aangetoond dat dezeteksten niet over Nederland
één groot inundatiegebied was.
op de
Dat Domburg in de negende eeuw al zou hebben bestaan is een veronderstelling gebaseerd
van plunderingen van
vermeende aanvallen van de Vikingen die in teksten genoemd worden. Dat er
het
denken'
niet
aan
keer
deze
de Vikingen geen spoor te vinden is, zetook de historici

een heel mager
Slechts de gevonden gesp zou aantonen dat er Vikingen zouden zijn geweest' Wel
gelijkenis
frappante
De
zijn.
kan
verloren
iedereen
bewijs met een deel vàn àen kledingstuk dat door
van
aanwezigheid
de
van
bewijs
geen
enkel
tussen slechts twee van dergelijke g"rp", vormt ook al
kronieken'
in
de
zijn
beschreven
hele volksstammen, laat stÀ u* i*-"rre plunderingen, zoals die
Waarom zijn er niet meer van dergelijke gespen gevonden, die overigens een wel erg 'keltische'
versiering hebben. Zie vetder noot 1 6.
(9) Olaf Geirstad-Alf kent men ook onder de naam Olaf Gudrsdsson. Pas na zijn dood werd hii Olaf
sage' Of
Geirstad-Alf genoemd. Hij was een legendarische Noorse koning, bekend uit de Ynglinga
historische
is de eerste
deze olaf Geirstad-Alf dus werkelijk-bestaan heeft (legendarisch? sage?)
Alf ofiruel een elfeneen
aangeeft,
al
naam
de
zoals
hij,
was
Of
vraag die beantwoord dient te worden.
als van het monster
verhaal
is
een
Het
dus?
Efteling
of kabouterkoning? Een sprookjesfiguur uit de
van Olaf
historiciteit
de
aan
al
men
van Loch Ness. àp het vikingcongí", in Reykiavik twiifelde
al
jaartallen
bronnen
in
de
diverse
.r, [*uri men tot àe-conclusiè dat de
Gudrodsson
"r'víti"rato
niet klopten om van vaststaande historische feiten te kunnen spreken'

(g)

geweest kunnen zijn,
(10) Het graf in Sandefiord zou net zo goed van een aan boord overleden zeevaardet
Dat het hier om een
is.
begraven
die door de bemaÀing daar op heí land met het nodige ceremonieel
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'Viking' zou gaan is een hypothese. Uit de lengte van de overledenen of die ene gesp kan men geen
verregaande conclusies trekken als er niet meer gevonden is.
(11) Of Zeeland in de negende eeuw wel bewoonbaar was mag men zeker betwijfelen. De ontginningen
van Zeeland begonnen pas in de tiende eeuw en werden vanuit Vlaanderen ondernomen. Het
verklaart tevens de 'deplacements historiques' waarbij namen als Middelburg, West-Kapelle,

Vlissingen en Walcheren doublures zijn van plaatsen en de streek rond Brugge. Met
dendrochronologisch onderzoek kan men ook niet op jaaÍ nauwkeurig dateren en is slechts de
kapdatum van hout vast te stellen. Hoe lang heeft het hout ongebruikt gelegen (droogtijd?) of is het
afkomstig uit hergebruik?

(I2) De datering van de gesp op grond van het in noot 1 1 genoemde, is een typisch voorbeeld van een
cirkelredenering. Voorzichtigheidshalve wordt het een indirect bewijs genoemd. Een echt bewijs is
het niet, ook niet indirect.
(13) Dat de Vikingen in dat specifïeke jaar 890 in Domburg zouden zijn geweest wordt dus aangetoond
met een cirkelredenering, een indirect bewijs en dendrochronologisch onderzoek waarbij sprake is
van een marge van ruim 100 jaar. (Zie noot 3). Op Wikipedia lezen we echter bij de "Geschiedenis
vart Zeeland" het volgende. 'De ringburgwal wordt in yerband gebracht met aanyallen van Vikingen
in de 9e eeuw en zou in opdracht van Karolingische koningen als vluchtburg voor de bevolking
kunnen ziin gebouwd. Zo is bekend dat in 837 de Vikingen in Walichrum hebben huisgehouden en ene
graaf Eggehard hebben vermoord. In 841 is de streek zelfs in leen gegeven aan de Noorman Heriold,
maar serieuze archeologische resten van Noormannen zijn niet gevonden. De suggestie van een
enkele historicus dat de burg juist als uitvalsbasis door Noormannen kan zijn opgeworpen wordt
minder waarschiinlijk gevonden. De burg die aanyankelijk niet een woonfunctie schijnt te hebben
gehad is in de loop van de l)e eeuw aan de binnenzijde opgehoogd en bewoond geraah volgens het
nog steeds bestaande stratenpatroon'. Het genoemde Walicrum is echter niet Walcheren, maar
Warcove in Frans-Vlaanderen. Wat er in Zeeland te plunderen viel in de negende eeuw op het
hoogtepunt van overstromingen (zie Duinkerke Il-transgressie in noot 4), zal altijd een raadsel blijven.
(14) Dat de vondst bijzonder is maakt het al verdacht (zie noot 8).
Er blijken slechts 2 van deze gespen bekend te zijn één uit
Domburg en één uit Sandefiord. Kan de herkomst van beide
gespen niet van elders zijn? ln hoeverre uit handel verkregen
en vervoerd over grotere afstand? Een gesp maakÍ deel uit van
een riem, die draagt men en neemt men dus mee op elke reis.
Dat een forse man als deze Olaf een riem gehad zou hebben
met een gesp van 3,4 cm ter grootte van een kinderriempje, is
natuurlijk een beetje lachwekkend. In elke garderobe zijn
gespen vanaf ongeveer 5 cm vaak het smalst. Een beetje riem
voor een fors iemand, wil je er enig nut van hebben en enige
indruk mee maken, is al minstens het dubbele van die 3,4 cm.
Opvallend is overigens dat een vergelijking met een Noorse
vindplaats wordt gemaakt, terwijl er in Zweden en met name
' in Birka blijkbaar geen vergelijkbare vondsten bekend zijn. De
vraag blijft dus in hoeverre er sprake is van een Vikinggesp.
(15) De gesp zou de voor de Vikingen kenmerkende Bone-stijl
vertonen. Als datering van deze stijl wordt de periode tot eind
tiende eeuw aangegeven lt Even verder zoeken op

buitenlandse sites 16 levert
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meteen een opvallende

afwezigheid van Nederlandse vondsten op. De gevonden gesp

kan dus utt 970 dateren, een periode waarin volgens de
geschreven bronnen de Noormannen in West-Europa niet
meer actief waÍen. Hun laatste vermelding dateert uit925 met
de bestorming van de boven- en benedenstad van Noviomagus,
dat lange tijd voor Nijmegen werd gehouden maar toch Noyon
was. Op de site van de Stockholm University wordt gewezen

op de vermoedelijke vooral symbolische betekenis voor het
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Riemt*ng goud
vrrgrlld I le.j'trf,e eeuu.

De afivezigheid van Borre-stijl versieringen
vooÍkomen van pech of onheil door deze versieringen.
Het 'British Museum' vermeldt op internet
op wapens zo' deze symbolische betekenis onderstÀpen.
in de

midden van de tiende eeuw
dat de Bone-stijl populair was van de late ,.g",,à. tot het
Ook hier wordt -is het opvallend?Vikinggebieden van Dublin en York tot Norrgor[d in Rusland.
worden echter tot in de twaalfde eeuw
Nederland niet genoemd. In stijl vergelijkbarJ'riemtongen'
genoemd als ontwikkeld tussen ca' 850
gedateerd. Zie voorbeeld hiernaast. Ookïordt de none-stijl
gebióden waar de Vikingen zich gevestigd
tot in de late tiende eeuw en vooral voorkomend in de
versieringzort vooral gebruikt ziin op
hadden, waarbij alweer Nederland ontbreekt. De Borre-s1ijl
sieraden, als riembeslag en op houten voorwerpen'

welke motieven die zowel bij de Kelten als bij
(16) De Borre-stijl wordt gekenmerkt door vlechtmotieven,
Alhambra in Granada vind je voorbeelden te
verschillende Arabische stammen voorkomen. In het
de vikingen zljn achtergelaten'
over en daawant"":. toch moeilijk beweren dat die door
Borre-stijl, de onderste rij zijn
zie ookde voorbeelden hieronder. De bovenste rij zijn sieraden in
van vele eeuwen vóór de vikingentijd'
Keltische sieraden. ook zijn dergelijke vlechfinotie;en bekend
zoals het voorbeeld uit de vierde/vijfde eeuw aantoont'

W@
zijn'
Keltische vlechtmotieven die zeker niet van de vikingen afkomstig
eeuw'
Hieronder een voorbeelden van een vlechtmotief, datering vierde/vijfde

-:q1

=ï
.ïvtr

;ï"*t

ffitl

dus, zoals gezegd wordt' een vermoeden'
(17) Dat deze stijl zich in de streek van Borre ontwikkeld heeft is
van Borre-stijlsieraden op veel
waarschijnlijk slechts gebaseerd op chauvinisme. Het voorkomen
Zolang er in Noorwegen geen
meer plaatsen dan in Noorwegen, weerlegt deze veronderstelling.
z4n,zalhet een hypothese blijven, die echter
ovens e.d. voor de fabricage vindezeg".pJn gevonden
niet wordt tegengesproken' Zie de
weer wel al te snel een 'zekerh eidï zal iorden als deze
millennium'
voorbeelden van de geschiedenis van Nederland in het eerste
op de aanwezigheid van vikingen is ook
(1g) In hoeverre leerbeslag en een onderdeel van een ruiterspoor
een ruiterspoor zou eerder juist niet op de
een raadsel. Leerbeslag kan van iedereen geweest zijn-en
per schip en (volgens de kronieken) daar te
Vikingen wijzen, die immers niet te paard kwamen, maar
voet verder gingen.
zou eerder wijzen op een vluchtburg
(19) Het aantreffen van dergelijke objecten binnen de ringwalburg
De brizonderheid plaatst al
plunderingen'
vooï mens en dier vanwege het hoge water, dan op
Vikingen' Zelfs als
bij de grootschaligheid vïn de omvangrijÈe plundertochten van de
vraagtekens

gesp en wat leerbeslag en een onderdeel
sprake zou ziinvan"handel ,"gl aithelemaal niets. Màt één
van een ruiterspoor valt geen handel aante tonen'
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(20) De objecten worden onderworpen aan een nadere studie, maar de conclusie blijkt al getrokken te zijn.
Vanwaar is die nadere studie dan noodzakelijk? Het is schering en inslag in de Nederlandse
archeologie dat conclusies al vaststaan voordat er werkelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en alle
mogelijke interpretaties van een vondst naast elkaar zyn gezet en afgewogen. Een enkele vondst kan
geen uitsluitsel bieden, maar kan pas in samenhang met andere vondsten tot een logische conclusie
leiden. Daarvan is in Nederland te vaak geen sprake of sprake geweest.
(21) De precieze herkomst van de objecten blijkt dus nog niet eens bekend en toch weet men dat die van
de Vikingen afkomstig zijn. Zie verder de vorige noot.

(22)Hier komt de ware opvatting over deze gesp en het hele verhaal dan toch genoemd. Het is dus slechts
een vermoeden.

(23)Dat de Vikingen hun standplaats in Zuid-Noorwegen
gehad zouden hebben meent men op te kunnen maken

uit het feit dat daar ook zo'n gesp is gevonden.
Blijkbaar wil men slechts de kop van dit verhaal
bevestigd zien. Een mager en eenzijdig verhaal. Over

de Vikingen die voornamelijk uit Zweden

en

Denemarken kwamen, als men de tentoonstelling
moet geloven, wordt met geen woord meer gerept.

Borre-stijlgespen nog steeds te koop voor €6,00.

Tot deze datering komt men wegens de aanwezigheid van enkele Karolingische muÍrten. Dat munten ook pas een
eeuw ofhoeveel langer na hun productiedatum in de grond kunnen geraken, is blijkbaar niet overwogen.
Door deze vondst (uit 1996) is voor het eerst aangetoond dat de Vikingen niet alleen naar Nederland kwamen om
te plunderen of te handelen, maar dat sommigen van hen zich hier ook voor langere tijd gevestigd hebben.
Tenminste, dat stelt het Rijksmuseum van Oudheden. Me dunkt een weemde redenatie. Waarom zou je je
bezittingen in de grond stoppen als je zelfhet gevaar voor plunderingen bent?
lk was op grond van gegevens bij andere schrijvers toch altijd van mening dat de handel via de Rijn en de Lek
gegaan zou zijn. Hoe men via de Zuiderzee in de negende eeuw in Utrecht gekomen is, blijft een onbeantwoorde
waag.
Te denken valt aan de schatten van Tzummarum, V/ijnaldum en die op Wieringen. Van de schat van het Friese
Winsum wat altijd voor een Vikingschat gehouden werd, weten we intussen dat die zo vals is als maar kan.
De archeologie in Normandië weerlegt de invasies vanuit het noorden van Europa. De Northimanni waren kleine
rappe mannetjes (De Ravenna) en hun lichaamsbouw was veffe van de kolossale Viking die met één zwaardslag
een vijand doormidden kon klieven. Hun 'drakenschepen' vonden hun oorsprong in de libumen uit het
Middellandse Zeegebied.

Het Scandinavische karakter zou blijken uit de aanwezigheid van Karolingische dinarii en uit Arabische munten
vervaardigde sieraden. Wat hier Scandinavisch aan is orfigaat mij ten enen male.

Van de spaarzame in onze rivieren gevonden zwaarden en andere wapens is nooit aangetoond dat deze van
Vikingen of desnoods van Franken geweest zouden zijn. Iedereen kon zo'n zwaard bezilten en het op een of
andere manier verliezen.

De aangeboden excuses van Denemarken voor de plunderingen in West-Europa in 2001 waren onterecht en
berusten op een groot misverstand. Niet de Denen hebben toen geplunderd, maar de Northimannen die van de
overkant van Het Kanaal kwamen.
De gedachte aan daÍ ene kalf in die put, komt hier wel erg sterk op. Je mag betwijfelen of dit de ware reden van
die vluchtburgen is geweest.
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Dat er in de negende eeuw in Middelburg al een riolering zou hebben bestaan, zou, waar dat in andere steden pas

rond 1900 gebeurd, een unicum zijn. Wellicht is deze gedachte ingegeven omdat men die vondst tijdens
rioolwerkzaamheden in 1993 aartrof
De goed onderzochte ringwalburgen van Zeeland blijken in eerste instantie onbewoond geweest en als
.

t1

vluchtplaats te hebben gediend voor mens en dier in tijde van nood. Uitzondering hierop is wellicht Middelburg
dat vanaf de aanleg van de ringwalburg in de late negende eeuw lijkt te zijn bewoond. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat het archeologisch onderzoek erg kleinschalig is geweest om een goed beeld te geven van de
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omvang en het karakter van de oudste bewoning. Aldus Hendrtk;xp.245, in Hendrilor, p.A.,2OO2..Ontstaan en
ruimtelijke ontwikkeling van Middelburg (9e-l4e eeuw)'. In: P.J. Woltering, W.J.H. Verwers en G.H. Scheepstra
red., Middeleeuwse toestanden Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg. Aangeboden aan Herbert Saifati;
bij zijn 65e verjaardag, Amersfoort,24l-26j.
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De bronnen waarin deze teksten staan zijn: Annales Vedastini (geschreven in de abdij van St.Vaast te Arras) en
Annales Hincmari Remensis (Reims) en Amales Fuldensis, geschreven door monniken uit Frankrijk (Meginhard,
Continuator te Bavai) maar Fuldensis genoemd omdat het handschrift te Fulda werd gevond"o. t d" §igiberti
Gemblacensis Chronicum worden in het jaar 882 de volgende plaatsen g"ro"-d, waar de Noormannen
plunderden: Amiens, Arras, Corbie, Kamerijk, Terwaan en de rivieren Schelde en Somme en de kloosters van
Saint-Valery-sur-Somme en Saint-Riquier (brj Abbeville). De Annales Bertiniani zijn Frankische annalen over de
periode 830 tot 882 uit het klooster van Sint-Bertinus. Ze zijn samengesteld door meerdere schrijvers. Deze
annalen voflnen een voortzetting van de Annales Regni Francorum voor het West-Frankische rt1k. Ze kunnen
worden onderverdeeld in drie delen. Het eerste deel omvat de periode 741 Íot 835. Het betreft hier voor het
grootste deel een kopie van de Annales Regni Francorum, vanaf 830 aangevuld met actuele gebeurtenissen. Het
tweede deel besfijkt de periode 835 tot 861. Dit deel werd geschreven door Prudentius van Troyes. Het derde
deel, 861 tot 882, is van de hand van Hincmar van Reims.
Hendrilor acht het aannemelijk dat het abdijbezit in Zeeland van St. Bavo in grote mate uiteengevallen raakte
nadat de monniken in 879 voor de Noormannen naar Laon waren gevlucht: Éiervan uitgaande is het minder
waarschijnlijk dat de abdij van St. Bavo aan het eind van de negende eeuw nog betrokken was bij de aanleg van
ringwalburgen tn Zeeland. Opmerkelijk is echter dat Karel de Kale in 853 de graaf van Laon met de verdedlging
van de Vlaamse kust belast, werkte deze wellicht samen met het St. Bavoklooster? Van Heeringen, Hendrilà ei
Mars 1995, 221-222. De verwarring tussen Walcheren bij Brugge/Gent en in Zeeland is bij histoiici blijkbaar niet
bekend. Het vluchten van de monniken naar Laon geeft aan dat het hier oyer Frankrijk gaaÍ. ln 853 had Karel de
Kale geen zeggenschap over welk deel van Nederland dan ook. In 870 werd bij het verdrag van Meerssen de tekst
voor Karel de Kale in het Frans voorgelezen, voor Lodewijk II in het Diets. Karel was kóning van Francia waar
Frans de voertaal was. Diets was de voertaal van Austrasië, dat niet Duitsland was, maar het gàbieO tussen
SeineOise en Het Kanaal.

Thridji Vikingafundur [Third Viking Congress] (Reykjavik, 1958). Introduction: In the ynglingatal, which was
composed in honour of a certain King Rogrvald, probably in the first quarter of the lOth
ry, the principal
"-ent
events of the life of this King Rognvald's father, King Olaf Gudrsdsson of Vestfold in Norway,
are àuttinà4.
kish and Scottish annals and other authorities, on the other hand, mention a King Olaf Gudrodsson (Amhlaeibh
mac Godfraidh) of Dublin, who raided Ireland and Scotland in the years 853-871 and assumed cheiftÀship over
an extensive stte there. Historians were bound to notice the resemblance of the two names, but few of
them have
been able to conclude that they referred to the same man, because the chronology of the Kings of Vestfold
as it is
represented by Old Icelandic historians does not quite agree with the date of Iiing Olaf of Dublin
according to
British sources.
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Archaeology in Europe - The Borre Style (c. AD 840 970) www.archeurope.com/index.php?pagrborre-style.
The Borre style takes its name from another set of bronze bridle-mounts from a ship buriai uit Éo11e in Vestfóld,
Norway. This style continues the use of the "gripping beast" motif, but with a new development the ribbon
shaped body is beneath a rather triangular head with protruding ears. This can be seen in this àxample
of a silvergilt pendant from a hoard found in Vàrby in Sweden.
Wat is intemet toch een geweldig medium!

