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Noormannen en Vikingen: het tentoonstellen van geschiedschrijving  

Ad Maas, Leende 

 

De Studiekring Eerste Millennium (SEM) organiseerde eind 2015 haar 16
e
 symposium over 

het thema Noormannen. Vier boeiende presentaties passeerden de revue, namelijk de 

volgende: Pieterjan Deckers over Noordzeekultuur en de Noormannen / Vikingen, Chiel 

Marien over Franken contra Vikingen, Luc Vanbrabant over Taalsporen van Noormannen in 

Normandië? en Peter Seinen over Noormannen in Nederland: wanneer is een historisch 

gegeven archeologisch aangetoond? Ik leidde het symposium in met een nogal persoonlijke 

en kritische schets over Noormannen en Vikingen: het tentoonstellen van geschiedschrijving. 

Er is al enkele eeuwen zoveel over Vikingen, Noormannen en Northmanni, Denen en Dani, 

Waragers en Roessen, verder Ascomanni, Gall, Cochlannach, Madjus en ook Normandiërs 

geschreven dat je je moet afvragen of we met meer van hetzelfde aan de gang gaan. SEM 

vindt van niet, en daarom zitten we hier. Ik ben al ruim 60 jaar bezig met Noormannen en 

Vikingen en ik doe daarvan heel kort verslag zodat mijn zorgen door u gedeeld zullen worden. 

Voor 1968 

1. Sinds 1968, maar vooral na 1980 heb ik met enige regelmaat ook 

Vikingententoonstelllingen bezocht of catalogi en andere publicaties daarvan 

verworven; altijd de moeite waard, maar meestal toch een bepaalde eenzijdige 

beeldvorming. Daar kom ik op terug. Voor die tijd was mijn Vikingen-kennis, 

gebaseerd op zowel alle boekjes van Erik de Noorman, geschiedenislessen op de 

lagere school (aan de hand van platen), geschiedenisverhalen op de MULO (de leraren 

vertelden toen nog voor de vuist weg en adembenemend en gaven aan wat we op 

moesten schrijven), op de kweekschool het geschiedenisboek van priester-historicus 

August Commissaris en zo ging ik na mijn militaire dienst de klas in met de methode 

Rood, Wit en Blauw. Na een jaar kwamen we na de grote schoolvakantie terug en 

vertelde het hoofd onzer lagere school dat hij een nieuwe methode ingevoerd had: ik 

meen Van toen nu en straks. Na een jaar vond ik dat de kinderen er te weinig van 

onthielden, ik begon niet met dicteren, maar schreef in 1968 een overzicht van de 

vaderlandse geschiedenis dat ze gewoon van buiten moesten leren, en dat deden ze. 25 

teksten van gemiddeld ongeveer een halve bladzijde. Les 7 ging over de kruistochten 

en daarin snelden de Noormannen voorbij; ik citeer: 

 

De kruistochten 

Door de invallen van de Noormannen werden onze deze streken arm. Het grote rijk van Karel 

de Grote was versplinterd tot heel veel kleine, zwakke staatjes. In die staatjes waren 

edellieden (ridders) de baas. De riddertijd is ongeveer van 800 tot 1400. 

Toen de Turken het land Palestina veroverd hadden, riep de paus de ridders en soldaten op. 

Zo ontstond de eerste kruistocht. Deze was van 1096-1099. 

Tussen 1100 en 1300 werden zeven kruistochten gehouden. De Turken waren moslims. 
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2. Ik koos toch niet voor een baan in de journalistiek, maar werd onderwijzer. Naast mijn 

onderwijzerschap studeerde ik een jaar of 10 achtereenvolgens Nederlandse taal- en 

letterkunde, pedagogiek en onderwijskunde, en filosofie. Ik had steeds een intense 

belangstelling voor historische achtergronden en ontwikkelingen van die 

wetenschappen, dus ook voor de gesel der Noormannen bijvoorbeeld bij Jacob van 

Maerlant en Melis Stoke. In deze periode werd ik me bewust dat geschiedschrijving 

een instrument is van de machthebbers (alle autoriteit werd in die jaren gewantrouwd, 

en die cultuur lijkt terug te keren) en dus vroeg ik me af of er niet meer gesels waren 

en of een gesel altijd wel een gesel was en of die gesels steeds van verre moesten 

komen. 

 

1968 - 2000 

Maast mijn banen in het HBO en het organisatie-advieswerk begaf ik me in Toeristisch 

onderzoek en regionale geschiedschrijving: 

 Leren via tentoonstellingen en tentoonstellingsdocumenten. De eerste was in 1968 in 

Mainz over Schmuck van de Vikingen, in Scandinavië en elders, op de Karel de Grote-

tentoonstellingen kwam je altijd ook wel Vikingen tegen, in alle musea was mijn 

belangstelling altijd in het bijzonder op de vroege middeleeuwen gericht, want ik zag dat 

er met de Karolingische tijd iets aan de hand was, maar ………wat? Vooral in Duitsland 

en Frankrijk. Een klein museum in Mouzon vermeldde dat de streek door de 

Normandiërs was geplunderd (korte tijd later las ik van Albert Delahaye zijn De mythe 

van de Noormannen in Nederland), ik hield onze Vlaamse en Nederlandse musea in de 

gaten, vooral ook Hamme en Wijk bij Duurstede. 

 Ik schreef voor bladen van de Brabant Pers artikelen over de geschiedenis van Brabant en 

De Kempen en in die speurtochten kwam ik in de regio regelmatig Vikingen tegen. Op 

allerlei plaatsen was er een Noormannen-verhaal: Breda, Tilburg-Oisterwijk, Oostel- en 

Westelbeers, Hulsel- Netersel - Bladel, Arendonk….In 1881 publiceerde August Snieders 

een roman Pladelle Villa, en het Vikingenthema werd behandeld in de Geschiedenis van 

Bladel en Netersel (1890) van de historici: Floris Prims (Antwerpen) en Ignatius 

Welvaarts (Postel). De gang van zaken was meestal zo: er werd ter plaatse iets gevonden 

of onderkend dat aan iets heel ouds (maar geen Romeins) deed denken en dan volgden 

spoedig allerlei toponymische aanwijzingen. Dat laatste is vooral Marcel Mestdagh 

bevorderd met zijn boek De Vikingen bij ons (1989), helaas niet erkend als serieuze 

bijdrage bij de professionele historici en archeologen, zoals Pieterjan Deckers en Peter 

Seinen. 

 

2000 – heden 

De millenniumovergang (eigenlijk van 31 december 2000 – 1 januari 2001) wekte kennelijk 

veel Vikingenenergie op, want: 

 Koningen van de Noordzee 250-850 (2003): ‘van’ of ‘rond’ of ‘i.v.m.’? 

 Vikingen aan de Rijn (2004 en 2005): een publieksboek van Annemarieke Willemsen en 

daarnaast een moeilijk verkrijgbare bundel essays. Die was kennelijk te moeilijk voor 

museumbezoekers, vooral senioren met hun kleinkinderen. Een tekst van Rudof Simek 

stelde dat langs Rijn en Moezel niets gevonden was i.v.m. Vikingen: geen archeologische 



aanwijzingen. We zien hier dat een mythe voor het publiek in stand gehouden wordt, 

terwijl met weet dat het verhaal niet klopt. 

 Karel-tentoonstellingen in Aken en Paderborn: zie SEMafoor 15,4, december 2015 via 

www.semafoor.info. 

 Tamelijk recente tentoonstellingen o.m. in Hamme, Wijk bij Duurstede, Tiel, Wieringen, 

Zutphen, Roermond, Maastricht en Tongeren: mooi (ook met theater) maar toch 

oppervlakkig en beperkt. 

 En ten slotte de tentoonstelling Goud uit de Terpen, voormalig eigendom van Friezen, uit 

het eerste millennium, volgens Johan Nicolay, en daar zal ook wel Viking- gerelateerd 

materiaal bij zitten. 

Ondertussen was ik de Vikingen gaan bijhouden in een aantal archeologische tijdschriften, 

vooral Archaeologie in Deutschland en braken enkele persoonlijke bevindingen door. En daar 

ga ik mee besluiten. 

 

Conclusies anno vandaag 

1. Ik maak voortaan onderscheid tussen 3 soorten Vikingententoonstellingen: 

 Vikingen in Scandinavië. 

 Vikingen in allerlei regio’s buiten Scandinavië: de westroute en de oostroute en de 

continentale acties, vooral Brittannië en Normandië. 

 Vikingen in de Lage Landen, vooral de delta van Schelde, Maas, Rijn en IJssel. 

Willen we meer begrijpen van de geschiedenis van Noormannen in onze landen dan moeten 

we het thema zo breed mogelijk aanpakken, een breed referentiekader gebruiken, 

geografische en cultureel. Doen we dat niet, om het eenvoudig te houden, dan zullen we in 

vicieuze cirkels blijven verkeren. 

2. In het 5
e
 SEM-boek Karolingers en Ottonen (2015) staat een hoofdstuk dat duidelijk 

maakt dat er onmiskenbaar een tijd is geweest dat Vikingen of Noormannen in West- 

en Zuid-Europa op hun manier actief waren, maar ook dat andere organisaties dat 

tegelijk eveneens deden, en dan noem ik Arabieren/Berbers c.s. en Hongaren c.s. 

 

3. Bij de groep Vikingen in de Lage Landen zitten mijns inziens tentoonstellingen die in 

historisch en archeologisch opzicht altijd leuk zijn maar toch bedenkelijk: strikt een 

conventioneel verhaal, gebaseerd op de steeds dezelfde bronnen, geen kritische vragen, 

allerlei voorwerpen hebben niets met het gebied te maken en producten van 

experimentele archeologie worden niet duidelijk benoemd. Het meest authentiek vind 

ik de verzameling Schelde-voorwerpen van het museum in Hamme: grotendeels 

opgebaggerde voorwerpen uit het Schelde-Durme-Bekken. 

 

4. Vikingen in historische bronnen: Luit van der Tuuk heeft de traditioneel gebruikte 

bronnen voorbeeldig op een rij gezet en baseert daar zijn boeken op. Dat deed J.H. 

Bolhuis in 1834 ook met zijn boek De Noormannen in Nederland met vrijwel delfde 

lijst bronnen. De Vikingentijd is conventioneel de Karolingische periode als dynastie 

en als cultuur. Kenners schatten het aantal documenten op 8000 stuks, ter verdelen in 

een 10-tal soorten. Een chaotisch geheel. Veel niet beschikbaar in een moderne 

vertaling, en wat er wel is, is nogal eens moeilijk bereikbaar. 

 



5. Er zijn een aantal Arabische bronnen, vooral uit de tijd van de Abassiden, die nog op 

vertaling wachten. Bekend is de tekst van Ibn Fallan (documentalist van de grote 

wegen) die een begrafenis van de Vikingen-Russen verslaat. Vertaald door 

Cambridge-hoogleraar James Montgomery. 

 

6. Belangrijk: vergelijkende studie van Oudscandinavisch (IJslands, Noors, Zweeds en 

Deens), Oudsaksisch, Oudfries, Oudfrankisch, in combinatie met de letterkunde van 

verschriftelijkte sagen en integrale studie van runen (niet gekoppeld aan alleen de 

Vikingentijd: ze bestaan vanaf de 3
e
 eeuw en er zijn heel veel christelijke runen-

teksten) en natuurlijk het Normandisch. In het Noors is het woord Viking een 

persoonsnaam. 

 

7. Ik denk dat het weinig zin heeft om Vikingen/Noormannen etnisch te interpreteren; 

het zijn confederaties van rovers, handelaren, landveroveraars. Samenwerking met 

groepen die we Fries, Saksisch (Angelsaksisch) en zelfs Frankisch noemen was goed 

mogelijk. Die berustte op praktisch afstemming en respect voor afspraken en 

overeenkomsten. De eerste DNA-onderzoeken van bevolkingsgroepen in Scandinavië, 

Engeland en Schotland en IJsland, Normandië en de regio van Friezen, Franken en 

Saksen tonen geen DNA-dominantie van de Scandinavische bevolking. Onderzoek 

van grafvelden in Scandinavië laten wel zien dat in nederzettingen uiteraard 

autochtonen woonden maar blijkens andere graven ook vreemdelingen. 

 

8. Alles bijeengenomen is Scandinavië volgens mij toch wel het thuisland van de 

Vikingen. De vele toevallige vondsten van kostbare schatten, met erg veel Arabische 

munten, maar ook het archeologische onderzoek van nederzettingen, grafvelden, boten 

en schepen (versterkt onderzoek door resultaten van onderwaterarcheologie) zijn 

moeilijk te ontkennen. Laat ik het zo zeggen: het is een reëel uitgangspunt. De 

vondsten op Gotland, Helgoland, Atland, bij Birka, Hedeby, Haithabu, Koppernik 

enzovoorts poetsen we niet weg. Maar toch… 

 

9. Willen we veronderstellingen aantonen dan moeten we toch Vikingen-breed werken 

op basis van: 

 een analyse van het Vikingen-thema in kenmerken en criteria. Ik zag zo’n 

werkschema in een Bild-Lexicon van 2007: het gaat eigenlijk om een antropologie 

voor zover die nu nog constateerbaar is. 

 zo scherp en transparant mogelijk dateren, en dus het uit elkaar houden van 1. 

dateren op basis van historische voorkennis, 2. het archeologische kennisbestand en 

3. de natuurwetenschappelijke meting van ouderdom van iets. 

 

10.  Dan pas kunnen we onderzoekers als Armin Wirsching bestrijden als hij stelt dat de 

Vikingenperiode (800-1050) een herhaling was van wat Saksen, Angelen en Jutten in 

de eeuwen eerder ondernamen. 

 

 


