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inleiding

Voor u ligt het ‘Projectweekpakket Vikingen’  
van het Rijksmuseum van Oudheden. Het pak- 
ket biedt u inspiratie en een rode draad bij het 
ontwikkelen van een projectweek rondom het 
thema Vikingen. Zo’n projectweek kan aansluiten 
bij diverse schoolvakken; niet alleen geschiede-
nis, maar ook bijvoorbeeld taal, rekenen, aard-
rijkskunde en wereldbeschouwing. Dit pakket 
bevat voorleesverhalen, bronnen, achtergrond-
informatie, voorbeelden van activiteiten en 
suggesties voor boeken, films en spellen die de 
moeite waard zijn om aan te schaffen voor uw 
projectweek. De teksten in dit pakket zijn deels 
gebaseerd op de tentoonstelling ‘Vikingen!’ in 
Utrecht in 2005. U kunt een papieren versie van 
dit pakket aanvragen via educatie@rmo.nl of 
hier een digitale versie downloaden.

Projectweek Vikingen

Ruim 1000 jaar geleden zaaiden krijgers op snelle 
schepen dood en verderf langs de Europese kus-
ten. De slachtoffers noemden hen Noormannen, 
naar hun regio van herkomst. Ze kwamen uit 
Scandinavië. Daar heetten de zeevarende man-
nen Vikingen. Hun plundertochten hebben meer 
dan twee eeuwen geduurd, van kort voor het jaar 
800 tot in de elfde eeuw. 

Dat de Noormannen op de tijdgenoten een diepe 
indruk maakten, is heel voorstelbaar. Ze zijn ech-
ter ook later tot de verbeelding blijven spreken. 
In de negentiende eeuw heeft de Romantiek het 
beeld geschapen van de stoere, blonde avon-
turiers met gehoornde helmen op drakenboten, 
bekend als logo van sportclubs en bijvoorbeeld 
reddingsboten, kantoorartikelen en schaatsen.

De snelle en wendbare schepen van de Vikingen, 
waarmee ze heel Europa bevoeren en zelfs tot in 
Noord-Amerika zijn geraakt, blijven intrigerend. 
En de kunst van de Vikingen, met de sierlijke 
dierpatronen, is nog immer geliefd, bijvoorbeeld 
als tatoeage. 

De vijf thema’s van dit pakket – verhalen & 
wereldbeeld van Vikingen, strijd, samenleving, 
scheepvaart en cultuur – zijn steeds gekoppeld 
aan een dag van de week. We danken zes van de 
zeven Nederlandse namen voor die dagen name-
lijk aan goden en godinnen die in de Vikingtijd 
bij West-Germaanse volkeren (die onder meer op 
het huidige Nederlandse grondgebied leefden) 
bijvoorbeeld Donar, Wodan en Sunna heetten, 
en door de Vikingen bijvoorbeeld Thor, Odin  
en Freya werden genoemd.

Weekdag
West-Germaanse 

godheid
Noordse 
godheid

Zondag Sunna Sol

Maandag Máni Máni

Dinsdag Tiwaz Týr

Woensdag Wodan Odin

Donderdag Donar Thor

Vrijdag Freyja Freya

In verschillende andere Germaanse talen zijn 
de overeenkomsten nog sterker. Het Engelse 
Thursday verwijst bijvoorbeeld duidelijk naar  
‘de dag van Thor’. De zaterdag, afwezig in dit 
rijtje, dankt zijn naam aan de Romeinse god 
Saturnus. 

https://www.rmo.nl/onderwijs/primair-onderwijs/projectweekpakket-vikingen/
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Informatieve tekst 
Wie waren de Vikingen?
Noord-Europa werd van oudsher door 
Germaanse stammen bewoond. Zij leefden van 
landbouw en handel. Door overzeese handel 
kwamen ze in contact met gebieden als het 
Frankische Rijk en Engeland. Tegen het eind van 
de achtste eeuw gingen steeds vaker en meer 
mannen de zee op, niet alleen om te handelen, 
maar ook om te plunderen. Het doel was avon-
tuur, je dapper gedragen in de strijd en met  
buit beladen thuiskomen, zodat je Viking werd. 

De eerste aanval vond in 793 plaats aan de 
Engelse kust, op het klooster Lindisfarne.  
De eerste aanvallen in Frankisch gebied en aan 
de Friese kust waren rond 810. Vanaf 834 werd 
Dorestad (bij het huidige Wijk bij Duurstede) 
regelmatig geplunderd: uit kronieken zijn zestien 
overvallen op Dorestad bekend uit de periode 
834-863. De term Vikingen had oorspronkelijk 
alleen betrekking op degenen die rooftochten 
overzee hadden ondernomen. Nu wordt die 
naam gebruikt voor de hele Noord-Europese 
bevolking tussen circa 800 en 1050.

Door opgravingen en het bestuderen van teksten 
zijn we de laatste anderhalve eeuw veel te weten 
gekomen over de Vikingen. Grote aantallen 
bodemvondsten in Scandinavië vertellen over  
de rijke cultuur van Noord-Europa in de tijd 
tussen 700 en 1000. Er zijn belangrijke handels-
centra als Birka in Zweden, Haithabu (Hedeby) 
net onder de Duits-Deense grens, Kaupang in 
Noorwegen en Yorvik (York) in Noord-Engeland 
blootgelegd en er zijn talrijke dorpen en produc-
tiecentra gevonden. 

De elitecultuur van de Vikingen is zichtbaar  
geworden door rijke grafvondsten zoals 
bij Oseberg en Gokstad in Noorwegen of 
Kerteminde in Denemarken, waarbij schepen  
als graf zijn gebruikt. Vanuit de Scandinavische 
landen hebben deze vondsten tot een positief 
beeld geleid, van Vikingen als rijke cultuurdra-
gers met een hoogontwikkelde technologie, 
vooral op scheepvaartgebied.

Vikingvondsten zijn in het verleden vooral 
gedaan in het Scandinavische herkomstgebied 
of in streken waar Vikingen zich langdurig geves-
tigd hebben zoals Noord-Engeland of Ierland. 
Inmiddels weten we ook meer over de streken 
die door de Vikingen geplunderd zijn, zoals het 
Rijn- en Maas-gebied. Zo zijn eind jaren 1990 op 
het voormalige eiland Wieringen in de kop van 
Noord-Holland zilverschatten gevonden, die 
daar in het midden van de negende eeuw door 
Vikingen werden begraven. 

Informatieve tekst 
Vikingen in Nederland
In de tijd van de eerste Vikingaanvallen, rond  
het jaar 800, behoorde het stroomgebied van 
Rijn en Maas tot het Frankische Rijk. Dit rijk 
omvatte een groot deel van West- en Midden-
Europa. Het bereikte zijn grootste bloei onder 
keizer Karel de Grote (768-814). Hij breidde het 
rijk uit en zorgde voor rust. De handel leefde op, 
de bevolking groeide en de kunsten ontwikkel-
den zich. Handelaren uit alle windstreken, ook  
uit Scandinavië, zagen de voor die tijd ongeken-
de welvaart. Onder Karel de Grote werd het rijke 
land goed verdedigd, maar de onderlinge ver-
deeldheid van zijn opvolgers bracht indringers 
van buitenaf in de verleiding te roven wat zij tot 
dan toe kochten. 
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De Frankische heersers hadden steeds een nau-
we band met de kerk gehad. Verspreiding van 
het christendom ging hand in hand met de ves-
tiging van hun macht in onderworpen gebieden. 
Onder bescherming van de koningen kwamen 
kerken en kloosters tot grote rijkdom. De goed 
gevulde voorraadschuren en de kostbare verza-
melingen van met goud en zilver versierde kistjes 
en handschriften vormden voor indringers een 
aantrekkelijke buit, die niet verdedigd werd.

De rijkdom was niet beperkt tot de kerk. 
Vooraanstaande Franken droegen prachtige 
sieraden. Voor de handel werd zilver gebruikt, 
waarvan onder Karel de Grote en zijn opvolgers 
op grote schaal munten werden geslagen. Voor 
het eerst sinds eeuwen was er weer voor alles 
muntgeld in omloop. Voor de Vikingen was dit 
aantrekkelijk roofgoed. De plaatselijke bevolking 
begroef soms schatten van geld en zilver uit 
angst voor plunderingen. Bij opgravingen komen 
deze nu weer aan het licht.

Oude Romeinse nederzettingen als Keulen, 
Aken, Bonn, Nijmegen en Maastricht herleefden. 
Ze ontwikkelden zich tot kerkelijke, politieke of 
economische centra. De belangrijkste kerkelij-
ke functionaris, de aartsbisschop, resideerde in 
Keulen. Karel de Grote had paleizen in Aken en 
Nijmegen en verschillende oude steden ont-
wikkelden zich tot belangrijke handelsplaatsen. 
Over het water en langs de oude Romeinse 
wegen werden producten als aardewerk, hout, 
molenstenen, sarcofagen en glaswerk naar het 
deltagebied gebracht. 

In de Rijndelta ontstond in de zevende eeuw 
de handelsnederzetting Dorestad, ter plekke 
van het huidige Wijk bij Duurstede. Onder Karel 
de Grote was dit een belangrijke haven, markt 
en muntplaats van het Frankische rijk. Vanuit 

Dorestad werd gehandeld tussen het Frankische 
achterland en de streken in het noorden en 
westen. Kooplieden uit het hele Noordzeegebied 
kwamen hier om producten te kopen uit streken 
langs Rijn en Maas, tot in Italië en Frankrijk toe. 
Ook Scandinaviërs kwamen in de achtste eeuw in 
Dorestad voor de handel.

Enkele jaren geleden is in de binnenstad van 
Zutphen een ringwalburcht opgegraven die 
gediend moet hebben om de Vikingen tegen te 
houden. Onder de burcht is een nederzetting 
gevonden met sporen van een verwoesting: een 
brandlaag, puin, ingestorte hutten en skeletde-
len met verwondingen. Schedels en hoeven van 
runderen (van uiteenlopende leeftijd) wijzen 
erop dat de overvallers de veestapel hebben 
geslacht om als voedsel mee te nemen. Een 
muntje uit het Vikinggebied rond York is een 
spoor naar de daders. De natuurwetenschappe-
lijke datering geeft de late negende eeuw aan. 
Alles wijst op de uit schriftelijke bronnen beken-
de Vikingoverval op het koninklijk domein te 
Zutphen in het jaar 882.

De bewoners van het Rijn-Maas-Scheldegebied 
hebben niet bepaald lijdzaam zitten afwachten 
tot de Vikingen weer terugkwamen. Ze hebben 
zich verdedigd tegen de aanvallen en waar dat 
niets uithaalde, hebben ze geprobeerd afspraken 
te maken met de Noormannen. 

De constructie van een reeks ronde burchten 
op heuvels, de zogenaamde ringwalburchten, 
in het Nederlandse kustgebied en langs grote 
rivieren is vrijwel zeker als een verdediging tegen 
de Noormannen te duiden. Deze burchten zijn nu 
nog zichtbaar in Oost-Souburg, nu een wijk van 
Vlissingen en in Leiden. Ze stammen uit de twee-
de helft van de negende eeuw. De burchten heb-
ben herkenbaar een defensieve structuur, met 
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een wal en een gracht, die de binnen de burcht 
gelegen huizen beschermt. Ze zijn opgericht na 
de verwoestende tochten van de Vikingen en 
bedoeld om bij gevaar in te kunnen verschansen.
Deze kustverdediging en ook het ten strijde trek-
ken tegen de Vikingen, waarvan de bronnen tel-
kens spreken, heeft in de regel niet het gewenste 
effect gehad. Noch de lokale bevolking, noch de 
koning kon op tegen de Vikingen. Hier en daar 
zijn de Vikingen afgekocht. Karel de Kale betaal-
de in 845 na de eerste plundering van Parijs maar 
liefst 7000 pond zilver aan Vikingleider Ragnar 
om de Seine te verlaten.
 
Uiteindelijk is de meest succesvolle oplossing 
van Frankische kant het afsluiten van verdragen 
met de Vikingen geweest. Meestal had die de 
vorm van het in leen geven van stukken land aan 
groepen Vikingen, waarop ze konden wonen en 
waar ze voedsel en geld (in de vorm van belas-
ting) vandaan konden halen. De tegenprestatie 
die werd verlangd was dan het met rust laten van 
andere gebieden en het buiten de deur houden 
van andere Vikingen. Zo is Frisia, het noordelijke 
gebied van Nederland, en ook het gebied rond 
Dorestad rond het midden van de negende eeuw 
in leen gegeven aan de Vikingenhoofdmannen 
Rorik en Harold. Deze lenen konden de aanval-
len niet altijd tegenhouden, maar als leenheren 
waren de Vikingleiders wel deel van de organisa-
tie van het Karolingische Rijk. Zo konden ze beter 
gecontroleerd worden.

Rond het jaar 900 werd de verdediging tegen 
de Vikingen succesvoller. De heersers van het 
Oost-Frankische Rijk (het Duitse rijk) stelden 
orde op zaken en kregen rond 925 de Rijndelta 
in handen. Vikingaanvallen werden afgeslagen 
en Vikingvorsten werden onderworpen. Later 
keerde de stabiliteit in het West-Frankische Rijk 
(Frankrijk) terug. Ook in Scandinavië verander-

de de situatie. Vikingvorsten bekeerden zich tot 
het Christendom en vestigden koninkrijken, die 
in veel opzichten leken op de landen die eer-
der geplunderd waren. In de loop van de tiende 
eeuw ontstonden Denemarken, Noorwegen en 
Zweden als staten.

Door de confrontatie met de christelijke 
wereld namen de Vikingen langzamerhand 
het geloof van hun slachtoffers over. De defi-
nitieve bekering tot het christendom aan het 
eind van de tiende eeuw luidde het einde van 
de Vikingperiode in. Zij gingen deel uitmaken 
van de West-Europese wereld. Plundertochten 
werden steeds zeldzamer. Een aanval op Utrecht 
en Tiel in 1007 was een van de laatste en weinig 
succesvol. 

 
Vikingvondsten uit Nederland
De frequente aanvallen brachten in de loop 
van de negende eeuw steeds grotere aantallen 
Vikingen naar het gebied van Rijn en Maas. De 
plunderingen waren aanvankelijk een zomerac-
tiviteit. Later overwinterden zij of gingen zij zich 
vestigen. De aanwezigheid van de Vikingen in 
het Rijndeltagebied is aantoonbaar door allerlei 
archeologische vondsten. 

Het eiland Wieringen, waar de Vikingschepen 
het deltagebied binnenvoeren, moet na het 
midden van de negende eeuw enige tijd als uit-
valsbasis voor Vikingen hebben gediend. Er zijn 
verschillende zilverschatten gevonden, die daar 
door Denen zijn begraven. Blijkbaar rekenden 
de Vikingen erop dat ze na hun tochten naar dit 
gebied konden terugkeren. 

Langs de Noordzeekust zijn Vikingsieraden 
aangetroffen: op het Zeeuwse eiland Walcheren 
en bij het Noord-Hollandse Callantsoog. 
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De Zeeuwse vondst is waarschijnlijk afkomstig 
uit de haven Walacria bij Domburg en de Noord-
Hollandse voorwerpen van het verdwenen eiland 
Huisduinen of van Texel. Ook in Dorestad zijn 
Scandinavische sieraden gevonden.

Bij een groot aantal opgravingen in de 
Scandinavische landen zijn producten uit de 
Rijnstreken gevonden: aardewerk, glas, zilver, 
munten, sieraden. We zullen nooit weten of 
dit handelswaar of roofgoed was. Dat liep ook 
door elkaar: waar de verdediging goed was, is 
er gehandeld, anders werd er geroofd. Binnen 
Scandinavië werden de goederen weer verder 
verhandeld.
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Maandag
de dag van Máni

Voorleesverhaal  
Máni & Sol, de maan & de zon
Ooit, heel lang geleden, bestond de wereld, 
waar de mensen nu leven, nog niet. Nou was 
het niet zo, dat er nog helemaal niets bestond. 
Er was al een gebied, ver naar het noorden, dat 
Niflheim heette, een land vol ijs en sneeuw. 
Daar was het mistig en koud, te koud voor 
mensen. Ver naar het zuiden was er een ander 
land, Muspelheim, een land waar altijd alles 
in brand stond. Daar was overal vuur en rook. 
Ook daar konden mensen niet leven. En tussen 
Niflheim en Muspelheim, wat lag daar? Daar lag 
Ginnungagap, een groot gapend gat, een grote 
plek, gevuld met helemaal niets.

Maar dat grote gat bleef niet voor altijd leeg. 
Uit het noorden kwamen rivieren van ijs, koude 
wolken en mist. Uit het zuiden kwamen vonken 
vuur, rook en hete lucht. Toen dat allemaal bij 
elkaar kwam, midden in Ginnungagap, smolten 
de ijsrivieren. Uit de druppels ijswater ontstond 
toen een reus, een reusachtige reus, een reus zo 
groot als onze wereld. Die reus heette Ymir.

Ymir was eerst alleen, maar niet voor lang. Er 
ontstonden meer wezens. Uit het ijswater kwam 
bijvoorbeeld ook een koe, die zo groot was, dat 
er rivieren van melk uit haar uiers stroomden.  
Er kwamen goden uit het ijs en uit stenen, maar 
ook mensen. En uit de reus Ymir kwamen weer 
andere reuzen. Toen hij sliep, ontstonden uit  
het zweet van zijn linkeroksel een reuzenman  
en reuzenvrouw, en uit zijn voeten kwam weer 
een andere reus. Zo werd Ginnungagap steeds 
drukker. Misschien wel iets te druk?

Op een dag ging het mis. Niemand weet waarom, 
maar de goden besloten de reus Ymir te doden. 
Van zijn lichaam maakten zij de wereld. Zijn bot-

ten werden bergen en zijn haren werden bomen 
en struiken. Zijn bloed werd de zee, zijn hersens 
de wolken en van een van zijn wenkbrauwen 
maakten de goden Midgard, een mooie plek voor 
de mensen om te wonen. En het topje van het 
hoofd van Ymir? Dat werd de hemel. Als Vikingen 
’s nachts omhoog keken, dachten ze dat ze naar 
de binnenkant van een schedel keken, de bin-
nenkant van het hoofd van een reus.

Om te voorkomen dat de schedel van Ymir 
naar beneden zou vallen, zochten de goden 
vier sterke dwergen uit. Zij zouden de hemel 
gaan dragen. Zij heetten Vestri, Sudri, Austri 
en Nordri. Dat betekent het westen, zuiden, 
oosten en noorden. De goden en mensen en 
reuzen hadden nu dus een wereld om te wonen 
en een hemel om onder te leven. Het was alleen 
nog heel donker. Gelukkig kwamen er toen een 
aantal vonken uit Muspelheim aandrijven, op 
hete lucht uit het zuiden. De goden namen de 
grootste vonk en maakten daarvan de zon. Van 
een tweede grote vonk maakten ze de maan. En 
alle andere kleine vonken, dat werden natuur-
lijk de… sterren. De zon, de maan en de sterren 
werden in de hemel gehangen. Nu was er licht 
dat op de aarde scheen. Om de zon en maan 
te laten bewegen, zetten de goden ze op grote 
wagens met paarden ervoor. Van de paarden van 
de zon kennen we de namen. Zij heetten Arvak 
en Alsvinn, dat betekent ‘Vroeg Wakker’ en ‘Zeer 
Snel’. Zo konden de zon en maan langs de hemel 
bewegen.

Iedereen vond de zon, de maan en de sterren 
prachtig en iedereen was er blij mee. De zon en 
de maan, zo vertelden de mensen elkaar, waren 
misschien wel het mooiste dat er bestond. Maar 
één man was het daar niet mee eens. Hij heette 
Mundilfoeri en had twee kinderen. En aan ieder-
een die het maar wilde horen, vertelde hij dat zijn 

ma
Máni
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dochter en zoon het allermooiste op de wereld 
waren. Zijn dochter was nog mooier dan de zon, 
vond hij, en zijn zoon nog knapper dan de maan. 
Hij vond ze zelfs zo mooi dat hij het meisje Sol 
noemde, wat Zon betekent, en de jongen Máni. 
Dat betekent, je raadt het al, Maan.

Mundilfoeri bleef het maar vertellen. Niet de zon 
en de maan in de hemel, maar zijn dochter Sol en 
zijn zoon Máni, dat waren de mooiste dingen die 
je kon zien. Toen de goden dit hoorden, wer-
den ze boos. “Oh,” zeiden ze, “zijn zijn kinderen 
het allermooiste? Mooier dan wat wij hebben 
gemaakt? Dat gelooft hij toch zeker zelf niet? We 
moeten die man een lesje leren!” En toen deden 
de goden iets wat eigenlijk heel gemeen was. 
Ze ontvoerden Sol en Máni en namen hen mee 
naar de hemel. Daar zetten ze Sol op de wagen 
van de zon, en Máni op de wagen van de maan. 
Ze moesten er op letten dat de paarden van de 
zonnewagen en maanwagen hard zouden blijven 
lopen en de goede kant op zouden gaan. En daar, 
heel hoog in de hemel, daar zijn die kinderen nog 
steeds. Overdag zie je Sol op de wagen van de 
zon en ’s nachts Máni met de maan. Zonder haar 
is er geen dag, en zonder hem is er geen nacht. 
Ze schitteren daar, voor altijd, hoog aan de 
hemel, als het aller-, allermooiste dat mensen- 
ogen kunnen zien.

Informatieve tekst  
Noordse mythologie en  
wereldbeeld
De literatuur van de Vikingen bestaat uit twee 
grote groepen verhalen: mythen over Noordse 
goden en sagen (saga’s) over koningen en hel-
den uit het verleden. Terwijl de meeste culturen 
een mythologie over hun godenwereld heb-
ben, is het bijzonder dat er via de saga’s zoveel 

bekend is over de geschiedenis en het wereld-
beeld van de Vikingen.

De verhalen over de Noordse goden en de 
Vikinghelden zijn mondeling overgeleverd, 
omdat mensen ze generaties lang aan elkaar 
hebben doorverteld. Er bestonden dus vele 
versies van. De meeste van die overgeleverde 
verhalen zijn verzameld en opgeschreven door 
een groep IJslandse auteurs, vanaf de twaalfde 
eeuw. 

De belangrijkste verzameling van deze verhalen 
is de Edda, de Noordse mythologie, die we ken-
nen in een berijmde versie (de poëtische Edda) 
en als een verhaal (de Proza-Edda). De Poëtische 
Edda is een collectie gedichten en liederen over 
de Noordse goden, die in de dertiende eeuw zijn 
opgeschreven. De Proza-Edda is waarschijnlijk 
bijeengebracht door de schrijver Snorri Sturluson 
(1179-1241). Een deel van deze teksten gaat over 
de Noordse godenwereld en hun beeld van 
de schepping en de rol van de mens. Deze 
geschriften samen vormen de basis voor bijna 
alle verhalen die nu nog over de Noordse goden 
verteld worden. 

Daarnaast zijn er de saga’s. Saga betekent in het 
Oud-IJslands ‘een vertelling’. De overgeleverde  
saga’s gaan vooral over Noordse koningen, oorlo-
gen en Vikingreizen naar bijvoorbeeld Groenland. 

Volgens deze mythologie was de wereld gescha-
pen uit de ledenmaten van de reus Ymir. In het 
midden van de wereld stond een groenblij-
vende boom (Yggdrassil) waarvan de wortels 
tot in de hel reikten. De takken van Yggdrassil 
kwamen zo hoog dat ze door de koepel van de 
hemel staken. Deze boom verbond het rijk van 
de mensen (Midgard) met de woonplaats van 
de reuzen (Utgard) daaronder en die van de 
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goden (Asgard) erboven. De leefplaats van de 
mensen, Midgard, bestond uit een aarden schijf 
met een zee er rondomheen; in die zee leefden 
Midgardslangen.

De Vikingen geloofden in allerlei goden, die 
woonden in Asgard, waar het Walhalla is, de 
zetel en grote hal van Odin. Vanaf zijn zetel 
(Lidskjalv) overziet Odin de hele schepping, tot 
in het dodenrijk, dat wordt geregeerd door Hel. 

De rangorde van de godenwereld lijkt op de 
sociale ordening van de aarde. De drie belang-
rijkste goden in Asgard waren Odin, Thor en 
Freyr. Odin was de oppergod, god van kennis 
en van de overwinning. Hij was een veldheer die 
zowel met kracht als met een list kon winnen. Hij 
reisde rond op een achtbenig paard, Sleipnir, en 
werd vergezeld door de raven Hugin (de gedach-
te) en Munin (het geheugen). Hij heeft één oog 
geofferd op zoek naar wijsheid. Hij kent alle 
gemoedstoestanden en heeft geen medelijden 
met de mens. Onder zijn leiding bereiden de hel-
den in het Walhalla zich tijdens een eeuwigdu-
rend gevecht voor op het laatste gevecht bij het 
einde van de wereld, Ragnarök. Odin heeft een 
speer (Gugnir), een toverring (Draupni) en een 
wolf en adelaar. Onder zijn bescherming vallen 
koningen, hoofdmannen, tovenaars en dichters; 
je zou hem een ‘aristocratische’ god kunnen 
noemen.

De zoon van Odin is Thor: het onweer wordt 
door hem veroorzaakt als hij met zijn bokkenkar 
langs de hemel rijdt. Zijn attribuut is een typische 
hamer met een korte steel (Mjöllnir), waarmee hij 
de bliksem uit een steen slaat. Deze hamer keert 
vanzelf terug in zijn hand, nadat hij ermee heeft 
gegooid. Thor was de beschermgod tegen reu-
zen, geesten, kou en honger. Omdat hij geweld-
dadig was maar wel een goed hart had, herken-

den mensen zich in hem en Thor was onder het 
volk het meest geliefd. Hij was te vermurwen, 
beschermde de akkerbouw en werd op het plat-
teland vaak hoger aangeslagen dan Odin. Freyr, 
zoon van Njord, stamde uit een ander godenge-
slacht. Hij was de god van de vruchtbaarheid en 
de zinnelijkheid, hem kon je om vrede vragen. 
Zijn zus Freya was de godin van de schoonheid 
en heerste over regen en zonneschijn. Zij was de 
aanvoerdster van de Walküren, een leger vrou-
wen te paard die op aarde oordeelden over de 
moed van de Vikingen en gesneuvelde krijgers 
begeleidden naar het Walhalla. 

De Vikingen geloofden dat de goden de mensen 
vooral op hun moed beoordeelden. De verhalen 
die zij over goden en helden vertelden, gingen 
over dapperheid en avontuur: dat was het voor-
beeld dat de goden de mensen hadden gegeven. 
Het Walhalla, waar het eeuwig drinken en eten 
was, was alleen weggelegd voor de dapperste 
krijgers. Sterven in de strijd, met name ver van 
huis, was voor een Viking geen angstaanjagend 
vooruitzicht: via die weg zou hij namelijk zeker in 
het Walhalla terecht komen. Ook de wreedheid 
van de plundertochten is deels op dit idee terug 
te voeren: je moest immers laten zien hoe dapper 
en krachtig je was.

De goden van de Vikingen waren bepaald  
niet almachtig. Ze hadden goede en slechte 
kanten en de mensen hadden jegens de goden 
bepaalde plichten, maar ook rechten. Goden 
boden hulp in het dagelijks leven en Vikingen 
droegen amuletten in de vorm van Thor-hamers 
of miniatuurwapens om die hulp te vragen. Als 
een god niet voldoende hielp, kon een mens zich 
van hem afkeren. De goden werden benaderd 
in meestal collectieve rituelen, veelal in de open 
lucht, en door offers te brengen. De reden voor 
een plechtigheid kon verschillen, maar er waren 
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vaste rituelen aan de seizoenen verbonden;  
op het Noordse midwinter-ritueel gaat het  
huidige kerstfeest terug. Rituelen als deze 
werden meestal door een feestmaal gevolgd. 

Informatieve tekst  
Het runenschrift
De taal waarin de mythologische verhalen en 
saga’s werden verteld was het Oudnoords, 
dat tussen 800 en 1400 werd gesproken in 
Scandinavië en in gebieden waar Noordse 
migranten voet aan wal hadden gekregen,  
zoals delen van Schotland, Ierland, Groenland  
en het Baltische gebied. 

Het Oudnoords werd geschreven in runen. 
Typisch voor het runenschrift is dat het alfabet 
is opgebouwd uit enkel rechte lijnen, zodat je 
de tekens heel goed kon insnijden of inkrassen 
in hout of steen (epigrafisch schrift). Het runen- 
alfabet wordt FUTHARK genoemd, naar de 
eerste zes letters. 

Vergeleken met ons alfabet gebruikt het runen-
schrift dus voor de C en K hetzelfde teken en ook 
voor de U en V, maar heeft het aparte tekens voor 
th, ng, en ei.

Tip: laat leerlingen hun eigen naam schrijven 
in runen en met elkaar communiceren via brief-
jes die in runen zijn opgesteld, als een soort 
geheimschrift.

Omdat het runenschrift met de Vikingen wordt 
geassocieerd, die ook als pagani (heidenen) 
werden aangeduid, worden runen wel als 
‘heidens’ gezien. Maar het is een schrift en 
je kunt er dus alles mee schrijven; de bekende 
runenstenen zijn juist allemaal opgericht door 
mensen die christen waren. Ook is het runen-
schrift bepaald niet met de Vikingen verdwe-
nen. Er werden in Scandinavië in de latere 
Middeleeuwen bijvoorbeeld runenkalenders 
gemaakt (waarvan het Rijksmuseum van 
Oudheden er twee bezit, uit de 16de / 17de eeuw) 
van houten stokken, waarin de runen makkelijk 
gekrast konden worden. Ook graffiti in runen 
komt tot op de dag van vandaag in Scandinavië 
voor. In deze periodes beheersten veel mensen 
blijkbaar verschillende schriftsoorten 
naast elkaar.

Ook in Nederland zijn in de Vroege 
Middeleeuwen wel runen gebruikt om in te 
krassen, bijvoorbeeld op houten stafjes en 
een benen kam uit Friesland en Groningen. 
Ook hier wordt dat wel als ‘heidens’ gezien,
maar runeninscripties komen in dezelfde tijd 
ook in christelijke context voor, zoals op een 
gesp uit in Borgharen (bij Maastricht) in combi-
natie met christelijke symbolen. Het gaat er
 dus vooral om dat het een makkelijk alfabet
 is om ergens in te snijden of krassen.

Vikingen in het museum 
Runenstenen
Tot de bekendste kunstwerken van de Vikingen 
behoren twee zwerfkeien, versierd met reliëfs 
en inscripties, die in het Deense Jelling bij het 
kerkje zijn opgesteld en daarom de ‘Jelling-
stenen’ worden genoemd. Ze dateren van rond 
het midden van de tiende eeuw; de kleinste is 
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anderhalve meter hoog en de grootste twee-
eneenhalve meter. De grote steen is versierd 
met Christus aan het kruis in een patroon van in 
elkaar verwikkelde ranken; een typisch christe-
lijke voorstelling in een typisch Scandinavische 
stijl. Van deze steen staat een kopie op ware 
grootte aan de voet van de Dom in Utrecht. 

Op beide stenen is naast decoratie een inscriptie 
te zien, in horizontaal geplaatste runentekens. 
De inscriptie op de kleine steen wordt vertaald 
als: ‘Gorm, koning, richtte deze steen op voor 
Thyra zijn echtgenote, trots van Denemarken’. 
De grote steen is opgericht door Harald Blåtand, 
de eerste christelijke koning van Denemarken 
en de zoon van Gorm, in circa 960. De inscriptie 
luidt: ‘Koning Harald gebood dit gedenkteken te 
maken ter gedachtenis aan zijn vader Gorm en 
aan Thorvi, zijn moeder; de Harald die won heel 
Denemarken en Noorwegen en de Denen chris-
telijk maakte.’ 

Wist je dat Bluetooth heet naar deze koning 
Harald Blauwtand? Het is in Zweden uitgevon-
den. Het symbool voor Bluetooth is een combi-
natie van zijn initialen, H en B in runen:  

Zwerfstenen met tekst op de platte kant komen 
veel voor in Denemarken en waren – en zijn soms 
nog altijd – opgesteld langs de ‘haervejen’ of 
heerbanen, een netwerk van wegen dat al voor 
de jaartelling bestond. De oudste stenen met 
inscriptie dateren van rond 400 na Chr. Vanaf 
de achtste eeuw werd naast tekst ook decoratie 
aangebracht, veelal monsters in reliëf die ook 
werden ingekleurd. Deze waren bedoeld om 
demonen en rovers af te schrikken. Stenen met 

afbeeldingen van mensen, zoals die in Jelling, 
zijn zeldzaam; ze vermengen een ‘heidense’ 
Scandinavische vorm (stenen monumenten langs 
de weg) met een nieuwe, christelijke inhoud.
In Denemarken en Zweden staan nog wel runen-
stenen op hun plek langs de weg, maar dat zijn 
vaak kopieën. De originelen staan dan veilig 
in musea, zoals in het Nationale Museum van 
Denemarken in Kopenhagen en op het eiland 
Gotland. Het Rijksmuseum van Oudheden bezit 
een collectie afgietsels op schaal 1:10 van de 
belangrijkste runenstenen uit Denemarken. 
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Onderbouw

1 Kringgesprek: bij een Viking  
denk ik aan…
Vikingen zijn erg bekend. Dankzij onder meer 
tekenfilms, prentenboeken, stripverhalen en 
computerspelletjes, komen kinderen van allerlei 
leeftijden met Vikingen in aanraking. Waar den-
ken de kinderen aan bij het woord ‘Viking’? Houd 
een kringgesprek, waarbij de kinderen steeds 
beginnen met het zinnetje “Bij een Viking denk 
ik aan…” en waarbij ze daarna iets noemen dat ze 
van de Vikingen kennen, weten, vinden, geloven 
etc. De leerkracht kan opschrijven wat de kinde-
ren noemen, en daar gedurende de projectweek 
op terug grijpen, om te laten zien dat sommige 
dingen waar de kinderen aan dachten inderdaad 
kloppen, en andere dingen misschien juist niet.

2 Maak een Vikingspullentafel
Veel kinderen hebben thuis wel iets liggen 
dat met de Vikingen te maken heeft en ook 
op school of in de bibliotheek zijn er vast wat 
Viking gerelateerde zaken voorhanden. Denk 
aan boeken, spellen, speelgoed, souvenirs, ver-
kleedspullen, tekeningen, etc. Richt hiermee een 
Vikingspullentafel in, in de klas of ergens anders 
op school.

Tip: vraag de ouders om een foto te nemen met 
daarop alles wat zij voor de tafel uitlenen, en 
vraag ze om zoveel mogelijk dingen van een 
opschrift of etiket met de naam van hun kind te 
voorzien. Dat voorkomt misverstanden als de 
spullen weer mee naar huis mogen!

De tafel kan verder nog versierd worden,  
bijvoorbeeld met een slinger gemaakt van de
uit te printen vlaggen van bijlage 1.
→ Zie bijlage 1 voor de vlaggen.
 

3 Runen vingerverven
→ Zie bijlage 2 voor het runenschrift. 
De tekens van het runenschrift zijn allemaal 
opgebouwd uit rechte lijnen, waardoor het 
schrift gemakkelijk kan worden ingekrast of inge-
sneden in steen of hout. Door al die rechte lijnen 
is het ook relatief gemakkelijk te gebruiken door 
jonge kinderen. Op kaartjes kunt u met een dikke 
stift de namen van de kinderen in runen schrij-
ven en aan hen uitdelen.

Tip: geef met een lijn, pijltje of ander teken aan 
wat de boven- of onderkant is.

U kunt de kinderen vervolgens hun naam laten 
vingerverven, waarbij ze hun vinger gestrekt 
houden als rechte lijntjes. Eventueel zou u ook 
stokjes of strakgetrokken touwtjes hiervoor
kunnen gebruiken. Of u kunt de kinderen met 
waterijsstokjes of kleine potloodjes hun naam 
in klei laten afdrukken.

4 Licht of donker, koud of warm
In Niflheim en Muspelheim konden geen plan-
ten groeien. Waarom zou dat zo zijn? Vraag de 
kinderen wat planten allemaal nodig hebben om 
te groeien. Beschrijf vervolgens de landen van 
Niflheim en Muspelheim nog eens. Welke dingen 
ontbreken allemaal? Laat de leerlingen in bakjes 
met aarde simpele plantenzaadjes planten (zoals 
tuinbonen, wortels, of waterkers). De potjes met 
de zaadjes kunnen op verschillende plekken wor-
den neergezet, die licht of donker zijn, en koud 
of warm. Zorg dat ze allemaal evenveel water 
krijgen van de kinderen. Op gezette tijden kan 
worden gecontroleerd hoe de plantjes groeien. 
Welke groeien het hardst? Welke kleur heb-
ben ze? Hebben ze allemaal evenveel blaadjes? 
Komen sommige plantjes zelfs helemaal niet uit? 

Activiteiten en  
opdrachten ma
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Na een tijdje kan worden gekeken of planten 
beter of slechter gaan groeien als ze van plaats 
wisselen, of niet meer dezelfde hoeveelheid 
water krijgen. U kunt dit onderzoek verder uit-
bouwen door leerlingen bijvoorbeeld voorspel-
lingen en hypotheses te laten maken, zelf het 
onderzoek vorm te laten geven en zelf aanpas-
singen voor te laten stellen. Zie voor meer infor-
matie en inspiratie rondom onderzoek doen met 
de onderbouw bijvoorbeeld deze website of 
deze inspiratiemap.

5 Verken Niflheim of Muspelheim
Laat de leerlingen Niflheim of Muspelheim teke-
nen met vetkrijt. Ze mogen zelf kiezen welke van 
de twee. In Niflheim is het koud, in Muspelheim 
heet; welke kleuren horen daarbij? Voor een 
extra ruw effect kunt u de leerlingen laten teke-
nen op grote vellen schuurpapier, die onder meer 
te koop zijn in bij de opdracht passende kleuren 
als grijs en rood.

Ter verdieping kunt u de leerlingen vragen wat 
voor fantasiewezens er misschien wel op die 
plekken zouden kunnen wonen. Wat voor gekke 
dieren kunnen ze bedenken? En wat voor gelui-
den zou je er kunnen horen? Eventueel kunt u 
geluidsfragmenten laten horen, zoals dit frag-
ment of dit fragment, of spannende muziek van 
bijvoorbeeld films of computerspellen, zoals dit 
fragment of dit fragment, en de leerlingen laten 
kiezen welke ze het beste bij welk gebied vinden 
passen.

6 Spel: Vuurreus, ijsreus
→ Zie bijlage 3 voor de beschrijving van dit spel.

Middenbouw

7 Teken een Viking: Dag 1
Vikingen zijn erg bekend. Dankzij onder meer 
tekenfilms, prentenboeken, stripverhalen en 
computerspelletjes komen kinderen van allerlei 
leeftijden met Vikingen in aanraking. Waar den-
ken de kinderen aan bij het woord ‘Viking’?

Vraag de leerlingen om op een groot vel papier 
een tekening te maken van een Viking. Laat ze 
ook de woorden opschrijven waar ze aan den-
ken, en als die horen bij iets wat ze ook getekend 
hebben, kunnen ze dat woord met dat deel van 
de tekening verbinden door middel van een pijl.

Deze opdracht kan het beste gedaan worden op 
de eerste dag van de projectweek en gecom-
bineerd worden met opdracht 96 op de laatste 
dag, om te zien of de leerlingen nieuwe ideeën 
hebben opgedaan en wat bepaalde aspecten 
betreft misschien van gedachten zijn veranderd.

8 Maak een Vikingkennistafel
Ga thuis, op school of in de bibliotheek op zoek 
– en laat de leerlingen dit zelf ook doen – naar 
informatieve kinderboeken waarin de Vikingen 
aan bod komen. Zet deze boeken op de juis-
te pagina’s open op een tafel. Eventueel kan 
deze tafel ook worden aangekleed met ande-
re Vikingspullen. (→ Zie opdracht 2 Maak een 
Vikingspullentafel.)

Tip: vraag de ouders om een foto te nemen met 
daarop alles wat zij voor de tafel uitlenen, en 
vraag ze om zoveel mogelijk dingen van een 
opschrift of etiket met de naam van hun kind te 
voorzien. Dat voorkomt misverstanden als de 
spullen weer mee naar huis mogen!

ma
Máni

http://kleuter-lab.nl/
http://www.iederkindeentalent.nl/downloads/inspiratiemap.pdf
www.youtube.com/watch?v=RDfjXj5EGqI
www.youtube.com/watch?v=Qd-CwJa1SHE
www.youtube.com/watch?v=ni7_FgDxz_g
www.youtube.com/watch?v=sZxdMcRJzns


15© RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN 2020

Ook kan de tafel versierd worden, bijvoorbeeld 
met een slinger gemaakt van de uit te printen 
vlaggen van bijlage 1.  
→ Zie bijlage 1 voor de vlaggen.

9 Gebruik het runenschrift
Laat de leerlingen de opdracht Het runenschrift 
maken.  
→  Zie bijlage 4 voor de opdracht Het 

runenschrift.
 
10 Krassen in klei
Omdat de runentekens uitsluitend uit rechte 
strepen bestaan, leent het schrift zich er uitste-
kend voor om in steen of hout gekrast of gesne-
den te worden. Maar het kan ook in klei worden 
gekrast. Geef de leerlingen een plak klei en ver-
schillende stokjes of werktuigen. Laat ze uitzoe-
ken met welke instrumenten ze hun naam (of iets 
anders) het beste in de klei kunnen krassen.
 
11 De wereld is van wat!?
Blijkens het voorleesverhaal is de wereld 
gevormd uit het lichaam van de reus Ymir. Lees 
de passage nog eens voor; kunnen de leerlin-
gen zich voorstellen waarom Vikingen blijkbaar 
geloofden dat de wolken Ymirs hersenen waren, 
etc.? Wat zou er veranderen als de wereld van 
iets anders was gemaakt, bijvoorbeeld een koe, 
een boom, een schip, of wat dan ook. Hoe zou 
ons leven er dan hebben uitgezien? Ze kunnen 
deze nieuwe wereld bijvoorbeeld verwerken in 
een verhaal, gedicht of tekening.

12 Spel: Hoe doet een Viking?
→ Zie bijlage 5 voor de beschrijving van dit spel.

Bovenbouw

13 Maak een mindmap en  
moodboard
Vikingen zijn erg bekend. Dankzij onder meer 
tekenfilms, prentenboeken, stripverhalen en 
computerspelletjes, komen kinderen van aller-
lei leeftijden met Vikingen in aanraking. Waar 
denken de kinderen aan bij het woord ‘Viking’? 
Laat de leerlingen een mindmap – ook wel een 
woordweb of woordspin genoemd – maken van 
alle woorden waar ze bij het begrip ‘Viking’ aan 
denken.

(Bent u onbekend met het maken van mindmaps? 
Dan zijn er op het internet veel inleidingen en 
adviezen te vinden, ook van andere leerkrachten. 
Zie bijvoorbeeld deze reader en deze website.)

Nadat de mindmap is gemaakt, kunnen de leer-
lingen op het internet plaatjes bij hun woorden 
zoeken en uitprinten. De plaatjes kunnen op 
een groot stuk karton worden gegroepeerd en 
geplakt. Zo ontstaat een moodboard, oftewel 
een visuele representatie van de opvattingen 
en gevoelens die de leerlingen bij het begrip 
‘Viking’ hebben. Een moodboard kan uiteraard 
ook digitaal worden gemaakt, op websites zoals 
bijvoorbeeld Pinterest.

14 Wat doen archeologen  
& historici?
Archeologen en historici bestuderen allebei het 
verleden, maar op een andere manier. Geef de 
leerlingen de opdracht om te ontdekken wat het 
verschil is tussen deze wetenschappers. Ze kun-
nen hiervoor informatie zoeken op het internet of 
in boeken. De opdracht kan worden uitgewerkt 
in geschreven of gesproken vorm, zoals een 
opstel, kringgesprek of presentaties.
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Kunnen de leerlingen nog meer manieren 
bedenken waarop we kunnen leren over hoe de 
Vikingen hebben geleefd? Ook door taalkundi-
gen, klimaatwetenschappers en biologen kunnen 
we ons een steeds beter beeld vormen van het 
dagelijks leven van de Vikingen, of blijven er op 
zijn minst steeds nieuwe ideeën ontstaan voor 
nieuw onderzoek. Zie bijvoorbeeld deze webpa-
gina, deze webpagina of deze webpagina.

15 Gebruik het runenschrift
Laat de leerlingen de opdracht Het runenschrift 
maken.
→  Zie bijlage 4 voor de opdracht Het 

runenschrift.

16 Bedenk je eigen scheppings- 
verhaal
Het voorleesverhaal van maandag is een van de 
scheppingsverhalen die de Vikingen elkaar ver-
teld zullen hebben. Wat bijvoorbeeld het verhaal 
van God, die in zes dagen de aarde schiep en op 
de zevende dag rustte, is voor christenen, dat is 
dit verhaal van Ginnungagap en Ymir voor veel 
Vikingen geweest. En zo zijn er op onze wereld 
nog talloze verhalen geweest, die helaas lang 
niet allemaal overgeleverd zijn.

Laat groepjes leerlingen zelf een scheppings-
verhaal bedenken. Hiervoor kunnen ze op het 
internet desgewenst inspiratie opdoen, door 
op zoek te gaan naar voorbeelden van andere 
scheppingsverhalen. De leerlingen kunnen hun 
verhalen presenteren door een leerling die het 
verhaal vertelt, waarbij anderen het uitbeelden, 
en weer anderen uit het groepje zelf uitgezochte 
muziek maken of afspelen.

17 Kerf je naam
Omdat de runentekens uitsluitend uit rechte 
strepen bestaan, leent het schrift zich er uitste-
kend voor om in steen of hout gekrast of gesne-
den te worden. Leerlingen uit de bovenbouw 
kunnen onder begeleiding hun naam krassen 
met bijvoorbeeld priemen, spijkers of een pun-
tig mes, in houten plankjes, latjes of bakstenen. 
Eventueel kunnen er ook leistenen voor worden 
aangeschaft.

18 Spel: Hoe doet een Viking?
→ Zie bijlage 5 voor de beschrijving van dit spel.
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Voorleesverhaal 
Týr is voor niemand bang!
De Vikingen kenden heel veel goden. Bijna al die 
goden waren ergens de allerbeste in. De aller-
sterkste, dat was Thor. Hij had meer kracht dan 
iedereen. De allerslimste, dat was Odin. Hij wist 
bijna alles wat er te weten was. De mooiste? Dat 
was Freya, met haar prachtige gouden haar. Baldr 
was de aardigste, Loki de gemeenste en ondeu-
gendste, Njord was de rijkste, Heimdall had de 
beste ogen en oren, en ga zo maar door. En de 
allerdapperste? De aller-, allerstoerste? De god 
die echt alles durfde? Dat was Týr. Týr was voor 
niemand bang.

Nou zie ik jullie denken. Die andere goden zijn toch 
zo sterk? Zo slim? Zo handig? Zouden die dan wel 
eens ergens bang voor zijn? Het antwoord was ja. 
Zelfs die sterke Thor of die stoute Loki waren soms 
bang. Niet voor spinnen, of bliksem, of vuur, maar 
wel voor monsters. En voor één monster, waren 
echt alle goden bang. Iedereen was bang voor de 
reusachtige wolf Fenrir. Iedereen. Behalve Týr.

De goden waren niet altijd bang geweest voor 
Fenrir. Toen hij voor het eerst bij de goden aan-
kwam, in hun land Asgard, was hij nog een klein 
wolfje. Ze gaven hem graag te eten en aaiden hem 
over zijn kopje. Maar Fenrir ging steeds meer eten. 
Hij groeide groter en groter, veel groter dan nor-
male wolven. Hij werd zo groot als een mens, als 
een koe, een stier… Hij werd ook bozer, en geme-
ner, sterker en gevaarlijker. Eén voor één werden 
de goden bang, en bedachten smoesjes, zodat  
zij hem niet meer hoefden te voeren. “Nee, ik uh..  
heb hem vorige week al gevoerd”, zeiden ze dan. 
Of “nee, ik voel me niet zo lekker. Doe jij het maar 
vandaag.” En na een tijdje, durfde geen enkele  
god hem meer te voeren. Geen enkele god,  
behalve… Týr.

Týr vroeg zich wel af hoe lang Fenrir nog door 
zou groeien. Hij werd wel erg groot, vond hij. 
Hij was inmiddels al veel groter dan Týr, wel 
zo groot als een reus! Zelf was hij nog steeds 
niet bang, maar hij was benieuwd wat de 
andere goden nu van Fenrir zouden vinden, 
en hij besloot de enorme wolf weer eens aan 
hen te laten zien.

Thor, Odin, Baldr en alle andere goden schrokken 
zich een ongeluk toen ze Fenrir zagen! Wat een 
reusachtig monster! Ze raakten meteen in paniek 
en vertelden elkaar de meest verschrikkelijke 
verhalen. “Als Fenrir boos wordt, scheurt hij vast 
alles aan stukken! Zelfs Thor is niet zo sterk als 
die wolf! Als Fenrir ontsnapt, kan niemand hem 
tegenhouden! Hij zou ons in één keer kunnen 
opeten, wat zeg ik, hij zou zelfs de zon op kunnen 
eten: hap-slik-weg!”

Hoe konden ze er nu voor zorgen dat Fenrir 
geen gevaar zou vormen? Fenrir was veel te 
sterk om zomaar op te sluiten. Geen deur kon 
hem binnenhouden, geen muur kon hem tegen-
houden, en geen ketting kon hem vasthouden… 
Tenminste, geen gewone ketting. Odin wist dat 
de dwergen, met toverkracht, veel betere kettin-
gen konden maken dan de goden of mensen. En 
dus lieten de goden de dwergen zo’n toverket-
ting maken. Ze noemden die ketting Gleipnir en 
hij was gemaakt van allerlei dingen die nu niet 
meer bestaan. De dwergen mengden de wortels 
van bergen, de adem van vissen, de baarden van 
vrouwen, het speeksel van vogels en het geluid 
van kattenvoetstappen. En door al die bijzondere 
ingrediënten was Gleipnir de sterkste ketting die 
er ooit was geweest.

Nu de ketting klaar was, besloten de goden 
naar Fenrir toe te gaan, om hem de ketting om 
te doen. Daarvoor moesten ze wel een smoes 

Dinsdag
de dag van Týr

di
Týr



18 © RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN 2020

di
Týr

bedenken, want Fenrir was niet dom. Daarom 
namen ze nog twee gewone kettingen mee en 
liepen op Fenrir af. “Dag Fenrir!”, zeiden ze, “we 
hadden het toevallig net over jou. We zeiden dat 
jij volgens ons het allersterkste dier ter wereld 
bent. Jij bent waarschijnlijk nog sterker dan 
Thor!” “Ja, duh!”, wilde Fenrir waarschijnlijk zeg-
gen, als hij kon praten. Dat wist hij zelf ook wel. 
Hij was sterker dan iedereen. Maar hij vond het 
eigenlijk wel heel leuk om te horen dat de goden 
hem ook zo sterk vonden! “Zeg Fenrir,” zei Odin 
nu, “ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe 
sterk jij dan bent. Ik heb iets bedacht. Ik heb drie 
kettingen laten maken. Ik weet zeker dat jij ze alle 
drie kapot kan krijgen, als we ze om doen. Maar 
ik wil wel eens zien hoe snel jou dat lukt!”

Fenrir vond dat wel klinken als een leuke uit-
daging. Lekker laten zien hoe sterk hij was, 
natuurlijk wilde hij dat wel! “Kom maar op met 
die kettingen!”, leek de wolf te grommen. “Goed 
dan,” zei Odin, “hier komt de eerste ketting. 
Deze ketting heet Dromi en hij is best wel stevig. 
Ik doe hem om je nek.” Odin tilde deze ketting 
op, deed hem om de nek van Fenrir en… KRAK! 
Nog geen seconde later had Fenrir die ketting 
al gebroken! Alle goden klapten! “Wauw! Zag je 
dat?”, riep Thor tegen Freya. “Ja,” zei zij, “Fenrir is 
nog sterker dan we al dachten! Wat knap!” Fenrir 
had er zelf ook lol in. Hij liep weer naar Odin toe, 
lachte zijn scherpe tanden bloot en liet zijn kop 
zakken. Hij was klaar voor de volgende ketting. 
“Eens even kijken…”, zei Odin. “Oh ja, dit is de 
tweede ketting, hij is nog sterker dan de vori-
ge. Deze ketting heet Loeding, Fenrir, dit is vast 
wel een uitdaging voor je.” Odin deed nu ook de 
tweede, gewone ketting om de nek van de wolf. 
Die gromde, schudde met zijn hoofd, spande zijn 
spieren aan en… KRAK! Ook deze ketting brak 
toen Fenrir een beetje zijn best deed.

Nu begonnen de goden te juichen! “Wat een 
krachtpatser, die Fenrir! Echt heel erg stoer, die 
wolf!” Fenrir gromde en brulde nu, en wilde ook 
de derde ketting uitproberen. “Haha! Prachtig!”, 
zei Odin. “Mijn complimenten, Fenrir. Ik denk 
niet dat de derde ketting jou tegen kan houden, 
die is vast en zeker niet sterk genoeg. Maar ach, 
weet je wat, ik doe hem voor de grap toch even 
bij je om. Deze ketting heet Gleipnir. Kom maar 
hier.” Fenrir stapte weer naar voren en liet zijn 
kop zakken. Maar toen Odin de ketting om wilde 
doen… sprong de wolf ineens achteruit! Hij had 
even aan de ketting geroken, en wist het meteen: 
dit was geen gewone ketting.

Fenrir vertrouwde het niet en wilde deze ket-
ting niet om zijn nek hebben. Hij gromde luid en 
knarste met zijn tanden. De goden wisten niet 
wat ze nu moesten doen. Ze twijfelden, deinsden 
terug en werden bang. Stuk voor stuk, voor die 
grote wolf. Doodsbang zelfs, behalve… Týr.

Týr stapte naar voren. “Hee, wat is dat nou?”, 
vroeg hij aan Fenrir. “Je gaat me toch niet ver-
tellen dat je bang bent? Jij bent toch die grote 
sterke wolf? Maak je geen zorgen, Fenrir, mij kun 
je vertrouwen. Heb ik je niet al die jaren te eten 
gegeven? Heb ik je kop niet steeds geaaid? Voor 
mij hoef je niet bang te zijn. Weet je wat, Fenrir? 
Als jij die ketting omdoet, leg ik mijn hand in je 
bek. Als je jezelf niet kunt bevrijden, mag je mijn 
hand afbijten. Denk je dat ik dat zomaar zou 
doen? Geloof me Fenrir, jij kunt die ketting heus 
wel breken.”

De goden hielden hun adem in. Wat was die Týr 
toch dapper! De wolf opende zijn bek en Týr leg-
de zijn rechterhand in de muil van het dier. Odin 
slikte diep en deed Gleipnir om bij het monster. 
Die draaide met zijn kop, schudde heen en weer, 
probeerde al zijn spieren aan te spannen, en uit 
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alle macht weg te komen. Maar dit was inderdaad 
een toverketting! Hoe meer Fenrir zijn best deed 
om te ontsnappen, des steviger kwam hij vast te 
zitten. De toverketting leek strakker en strakker 
te worden. Fenrir raakte nu in paniek, begon te 
janken en… beet de hand van Týr af.

Freya kwam snel aanrennen met verband en 
verzorgde de wond van Týr, terwijl de andere 
goden Fenrir aan de ketting meetrokken, en hem 
vastbonden in een grot. Voor Fenrir hoefden ze 
voorlopig niet bang te zijn, ook al waren ze dat 
wel geweest. Allemaal, stuk voor stuk. Behalve 
Týr. Want zelfs met één hand, was Týr voor niets 
of niemand bang.

Informatieve tekst  
Varende vechtersbazen
In de Vroege Middeleeuwen werd er nauwelijks 
georganiseerd gevochten. De slagkracht van 
een Viking- of Frankenleger was grotendeels 
afhankelijk van de individuele kracht, moed en 
behendigheid van krijgers in een tweegevecht. 
Natuurlijk stormden de legers wel in groepen 
op elkaar af, maar als ze elkaar genaderd waren, 
viel de strijd uiteen in een aaneenschakeling van 
duels. Deze werden veelal van dichtbij met bijl en 
zwaard uitgevochten, totdat één van de partijen 
zoveel tweegevechten had verloren, dat ze als 
geheel te zwak was om door te gaan. Dit is in de 
loop van de Vikingtijd veranderd. De periode 
begon met de verrassingsaanval van een groepje 
improviserende onbekenden op Lindisfarne in 
793. Maar de slag bij Hastings in 1066, waarbij 
Normandiërs de troon van Engeland op de daar 
wonende Vikingen veroveren, wat we als het 
einde van de Vikingtijd beschouwen, was een 
georganiseerde veldslag waarvoor een politiek, 
economisch en militair netwerk was ingezet.

In de Vikingtijd moest elke strijder voor zijn eigen 
uitrusting zorgen en waren rijke mannen beter en 
completer uitgerust dan arme lieden. De mees-
te wapens waren duur en vaak had men alleen 
beschikking over een bijl, die ook voor andere 
doeleinden werd gebruikt. Natuurlijk zullen veel 
Vikingen, die immers een verre en gevaarlijke reis 
aangingen, gezorgd hebben zo goed mogelijk 
bewapend en beschermd te zijn. De rijke rui-
ters droegen meestal een pantser en helm en ze 
hadden in ieder geval een schild. Zij vochten op 
afstand met speer of lans en als het moest van 
dichtbij met zwaard of sax (kort steekzwaard). Het 
voetvolk vocht meestal met de bijl. Boogschutters 
waren licht bewapend en droegen meestal geen 
pantser; zij moesten boven alles beweeglijk zijn. In 
de strijd sneuvelden dan ook relatief meer boog-
schutters en bijlvechters dan ruiters.

Aan twee zijden scherpe zwaarden (spatha) kwa-
men voor in diverse kwaliteit, van uiterst prak-
tische tot pronkwapens. Zwaarden hadden ook 
een symbolische betekenis, als teken van macht. 
Alleen de ‘adellijke’ mannen uit de bovenlaag van 
de samenleving droegen een zwaard. De zwaar-
den uit deze tijd hadden een kling (slagdeel) van 
een centimeter of 80 en een gevest (handvat) van 
8 tot 10 cm. Tussen gevest en kling is dwars een 
pareerstang aangebracht en het gevest eindigt in 
een knop. De zwaarden zijn in deze tijd technisch 
sterk verbeterd. Het gevest werd meestal van 
massief ijzer gemaakt. Klingen werden vaak stevi-
ger gemaakt door ze te damasceren. Daarbij wer-
den staven koolstofarm ijzer en staven koolstofrijk 
staal in een ingewikkelde techniek met elkaar 
versmolten en dan uitgesmeed. De kling werd dan 
zowel hard als buigzaam. De beste damastsme-
den maakten prachtige torsiepatronen en zelfs 
letters tijdens het damasceren, zodat deze goede 
klingen ook nog eens mooi waren om te zien. 
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De sterke Frankische zwaardklingen werden 
in Scandinavië een gewild importproduct. In de 
Scandinavische landen werden de klingen dan 
voorzien van een gevest naar hun eigen gewoonte 
en smaak. Overigens heeft de Karolingische keizer 
Karel de Kale ingezien dat hij zijn technologische 
voorsprong niet zomaar moest opgeven en liet hij 
in 867 de uitvoer van klingen verbieden. Maar het 
‘wapenembargo’ werkte niet. Zowel in het geplun-
derde gebied als in Scandinavië is een groot aantal 
‘Vikingzwaarden’ gevonden. De bewoners van onze 
streken zijn dus soms met hun eigen staal gedood. 
Omdat veel Vikingzwaarden Frankische klingen 
hebben, is het vooral de stijl van het gevest waar-
aan zwaarden uit Scandinavië te herkennen zijn. 

Het meest algemeen gebruikte wapen in de 
Vikingtijd is de bijl. Zo ongeveer iedere man kon in 
deze tijd wel met een bijl omgaan. Hij was gewend 
in het bos hout te kappen of te klieven in en om het 
huis. In noodgevallen werden de gewone hakbijlen 
gebruikt in het gevecht. Er zijn ook speciale strijd-
bijlen bekend, die wat zwaarder zijn. Je kon daar-
mee gooien, waarbij het snijvlak de tegenstander 
moest raken; met de botte bovenkant van de bijl 
kon je hard slaan. 

Ter verdediging werden in deze tijd ronde schilden 
gebruikt. Ze zijn vrij bekend, omdat die schilden in 
een Vikingschip over de bovenrand werden vast-
gezet, zodat het schip beschermd was door een 
lange rij schilden. Bij gevaar konden de roeiers 
hun spanen loslaten en hun schild direct oppak-
ken. Houten schilden worden zelden opgegraven, 
omdat het materiaal snel vergaat. Wat overblijft, 
zijn de ijzeren schildgreep en de ijzeren schildknop 
(umbo) die de hand in de greep beschermt. Dat de 
ronde schilden bont versierd waren, blijkt uit het 
schild van een meter doorsnede dat is aangetrof-
fen in het Gokstad-grafschip; dat schild was geel-
zwart gestreept.

Informatieve tekst 
Horen die horens daar?
Als je googelt op ‘Vikingen’, naar Wicky de Viking 
kijkt of WoW speelt, dan zie je vooral heel veel 
plaatjes van mannen met helmen met daarop 
horens.

Tip: laat aan het begin van de week de leerlingen 
uit het hoofd een Viking tekenen. Aan het einde 
van de week kun je dan nog eens naar de teke-
ningen kijken en bespreken wat er ‘anders’ blijkt 
te zijn.

Dit is een van de grote missers in ons beeld van 
de geschiedenis, want Vikingen hadden hele-
maal geen horens op hun helmen. Bij opgegra-
ven Vikinghelmen uit Scandinavië kun je zien dat 
ze nauwsluitend zijn, met een beschermplaat die 
over de neus naar beneden steekt. Soms hebben 
ze ook een versteviging voor rondom de ogen. 

Raar dus dat wij Vikingen voorstellen met horens 
op hun helm. Dat hebben we te danken aan 
de negentiende eeuw, toen Vikingen voor het 
eerst heel populair werden, vooral als onder-
werp van opera’s en schilderijen in Engeland 
en Duitsland. Toen ze onderzoek gingen doen 
naar wat voor kleding de hoofdpersonen aan 
moesten, lazen ze dat Germanen helmen met 
hoorns, vleugels of geweien zouden hebben 
gedragen. Ze gingen ervan uit dat dat ook voor 
de Vikingen gold. En toen ze gingen kijken naar 
vondsten uit Denemarken, bleken er helmen met 
een soort gewei erop te zijn, bijvoorbeeld uit 
Veksø, en daarnaast ook grote gedraaide trom-
petten (lurs). Die komen daarna veel voor in die 
opera’s en worden gebruikt door naspelers van 
de Vikingentijd (re-enactors), maar ze dateren 
uit de Bronstijd, zo’n 1500 jaar vóór de Vikingen! 
In dezelfde tijd werden Vikingfeesten bedacht, 
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zoals Up Helle Aa, dat al sinds 1889 wordt 
gevierd op de Shetland-eilanden. Die feesten 
hebben het idee van Vikingen met gehoornde 
helmen nog bekender gemaakt. 

Vikingen in het museum  
De fibula van Dorestad
De ‘fibula van Dorestad’ is een uitzonderlijk grote 
vergulde broche (fibula) van 8,4 cm doorsnede, 
versierd met edelstenen en veelkleurig email. 
De fibula is rond 800 na Chr. gemaakt, ten tijde 
van Karel de Grote. De broche is gevonden in 
1969 onderin een waterput, waar het sieraad 
rond 850 is verborgen of weggegooid. De fibula 
van Dorestad is een van de mooiste voorbeel-
den van Karolingisch edelsmeedwerk en een 
heel beroemde archeologische vondst voor 
Nederland. Ze heeft ook een verbinding met 
de Vikingen. Rond 850, toen de fibula onder de 
grond terecht is gekomen, viel Dorestad onder 
heerschappij van Deense prinsen, maar werd 
tegelijkertijd regelmatig door andere Vikingen 
aangevallen. Dat dit kostbare sieraad in een 
waterput terecht kwam, heeft waarschijnlijk te 
maken met dit Vikinggeweld.

Uit de staat van de fibula blijkt dat deze toen 
al een heel leven achter de rug had. Vooral aan 
de achterkant is goed te zien dat de broche een 
aantal keer gerepareerd is en dat er bovendien 
geen speld (meer) zit. Aan de achterkant zijn spij-
kergaatjes te zien. Dat bewijst dat de schijf ooit 
ergens op vastgezet is geweest met spijkertjes, 
op een kistje of een boekband. De broche is dus 
in ieder geval niet altijd daadwerkelijk gedragen. 
Mogelijk is de fibula in het laatste deel van haar 
leven onderdeel geweest van bijvoorbeeld een 
rijk versierd boekomslag. 

Het midden van de fibula wordt gevormd door 
een grote donkerrode almandijn (een halfedel- 
steen) in een gouden vatting. Vier kleinere 
almandijnen langs de rand vormden een gelijk- 
armig kruis met de grote steen als kruispunt; 
één van deze stenen ontbreekt nu. De armen 
van dit kruis worden gevormd door vier plaatjes 
veelkleurig email. Tussen de almandijnen langs 
de rand zitten steeds twee gespiegelde krullen. 
Die lijken gebaseerd op vogelvormen, waarbij de 
punten of snavels met groen glas zijn ingelegd. 
Tussen deze ‘vogelkoppen’ zit steeds een grote 
parel in een gouden vatting. Ook deze parels en 
krullen vormen een kruis met de grote almandijn 
als kruispunt; dit kruis staat haaks op het ande-
re. Langs de rand zitten zestien kleine parels; 
deze zijn doorboord en moeten eerder aan een 
halssnoer geregen zijn geweest. De hele fibula is 
omgeven door een gouddraad met inkepingen, 
die een soort parelrandje vormt.

De elkaar kruisende gelijkarmige kruisen worden 
algemeen als christelijke motieven geïnterpre-
teerd. De centrale rode steen is wel als verbeel-
ding van God of Christus benoemd en de vier 
kleinere als symbolen voor de vier evangelisten. 
De veelkleurige velden ingelegd met groen, wit, 
blauw en rood email zijn mogelijk gestileerde 
boompjes met vruchten uit het Paradijs. Maar het 
is ook mogelijk dat we teveel zoeken achter een 
ontwerp, dat moet zijn ontstaan op een tekenta-
fel uit elkaar kruisende lijnen getrokken door een 
cirkel, waarin deels beschikbare stukjes email en 
stenen zijn gepast.

→  Zie Youtube: Fibula van Dorestad toegelicht 
door Annemarieke Willemsen
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Onderbouw

19 Maak je eigen fibula
De fibula van Dorestad geldt als een van de 
belangrijkste vondsten uit de Nederlandse 
archeologie; zie bijvoorbeeld de website van 
de Canon van Nederland. Ooit moet iemand er 
prachtig hebben uitgezien met dit grote sieraad, 
met al dat goud en die gekleurde vlakjes. Maak 
voor de leerlingen van goudkleurig karton cirkels 
zodat ze ook zelf een fibula kunnen maken. Met 
een zwarte stift kunnen ze er patronen op teke-
nen, waarvan ze de vakjes met bijvoorbeeld stuk-
jes papier, cellofaan of met lijm en glitterpoeder 
kunnen opvullen. Op de achterkant kunt u een 
speld plakken, zodat de leerlingen de fibula zelf 
kunnen gaan dragen. Eventueel kunt u de leer-
lingen er zelfs twee laten maken, met daartussen 
een ketting. → Zie hiervoor opdracht 24.

20 Maak een ketting
Naast spelden zijn er uit de Vikingtijd ook veel 
kralen gevonden, bijvoorbeeld van aardewerk of 
glas. Zie bijvoorbeeld deze of deze webpagina. 
De leerlingen kunnen verschillende soorten pas-
ta zoals penne of rigatoni beschilderen en aan 
een ketting rijgen. Of u kunt de leerlingen kralen 
laten maken van klei, deze bakken en die vervol-
gens beschilderen. Als de leerlingen bij opdracht 
19 twee fibula’s hebben gemaakt, kan hun ket-
ting aan de spelden worden verbonden, en ver-
volgens gedragen worden zoals Vikingvrouwen 
dit deden. Zie hier voor een modern voorbeeld.

21 Maak een superkleurplaat!
De Vikingen zijn vandaag de dag nog steeds 
enorm populair. Veel mensen willen zich graag 
soms even een Viking voelen. Up Helle Aa is een 
van de belangrijkste Vikingfeesten ter wereld, 
waar je dat kunt doen. Het hoogtepunt van het 
feest is een enorme optocht, waarin vele hon-
derden mensen, verkleed als Viking, met fakkels 
meelopen. Van dit hoogtepunt kan de klas een 
‘superkleurplaat’ maken!
→  Zie bijlage 6 voor de superkleurplaat voor de 

onderbouw.

22 Knutsel een wolvenpup
Zelfs de enorme wolf Fenrir was ooit een kleine 
puppy. Leerlingen kunnen hun eigen wolven-
pupje maken, van een zelfgemaakte, wollen 
pompon. Pompons kunnen gemaakt worden 
met twee ringen van karton (van tevoren klaar te 
maken door de leerkracht), of met een speciale 
pomponmaker; zie hiervoor dit filmpje en dit 
filmpje. Nadat de pompons gemaakt zijn, kunnen 
de leerlingen deze met lijm en karton, voorzien 
van neusjes, oortjes, pootjes etc.

23 Spel: Týr en Fenrir: handje klap
Laat de leerlingen in tweetallen tegenover elkaar 
staan. Eén van hen speelt Fenrir en vormt met 
zijn of haar armen de bek van die wolf, met een 
arm schuin omhoog uitgestrekt en de ander 
schuin omlaag. De andere leerling speelt Týr en 
houdt de rechterhand tussen de kaken. ‘Týr’ mag 
zijn hand pas terugtrekken als Fenrir in beweging 
komt. Wie is er sneller, Týr of Fenrir?

24 Spel: Ik word een Viking en ik 
neem mee…
→ Zie bijlage 9 voor de beschrijving van dit spel.

Activiteiten en  
opdrachten di

Týr

https://www.canonvannederland.nl/rijksmuseumvanoudheden#masterpiece-547
https://www.ltcleiden.nl/artikel/brochespeldjes-25-mm-zelfklevend-6-stuks/17004/
www.museumdorestad.nl/zaal6.html
www.norse-mythology.org/viking-clothing-jewelry/
https://i.pinimg.com/originals/cd/ca/49/cdca497c76b4bfc10cee5f22aaea83d3.jpg
www.youtube.com/watch?v=OyCykuzZgmQ
www.youtube.com/watch?v=dW5oaxgfRDU
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Middenbouw

25 Knutsel een wolvenpup
→ Zie opdracht 22. 
Voor de middenbouw kan gekozen worden voor 
een wat complexer wolfje, met verschillende 
kleuren wol op de juiste plek, kraaltjes als ogen 
en oren van vilt. Zie dit filmpje voor inspiratie 
(Engelstalig).

26 Maak sieraden & verkleed je
→ Zie opdracht 19 & 20. 
Daarnaast kunnen de leerlingen (thuis) op zoek 
naar verkleedkleren om zich zo aan te kleden als 
dit Vikingechtpaar.

27 Maak een Superkleurplaat!
→ Zie opdracht 21. 
Voor de middenbouw kan gekozen worden  
uit de superkleurplaat voor de onderbouw  
of bovenbouw.
→  Zie bijlage 6 voor de superkleurplaat voor  

de onderbouw.
→  Zie bijlage 7 voor de superkleurplaat voor  

de onderbouw.

28 Knutsel een Vikingschild
→  Zie bijlage 8 voor de bouwplaat van een 

Vikingschild.

29 Vouw je eigen Fenrir
Er bestaan verschillende manieren om wolven te 
maken met vouwpapier. Zie deze webpagina of 
deze instructie voor een erg simpele wolf. Op 
YouTube kunnen er veel verschillende filmpjes 
worden bekeken om meer complexe wolven te 
leren vouwen. In dit filmpje kunnen de leerlin-
gen zelfs zien hoe ze een bijtend wolvenkopje 
kunnen vouwen. Ideaal om het verhaal van Týr  
op kleine schaal na te spelen!

30 Spel: Ik word een Viking en ik 
neem mee…
→ Zie bijlage 9 voor de beschrijving van dit spel.

Bovenbouw

31 Fenrir & Týr: sneu of slecht?
Is Týr eigenlijk wel zo’n held? Of maakt hij  
misbruik van het vertrouwen dat Fenrir in hem 
heeft? Moet je zo’n groot, gevaarlijk monster 
anders vrij laten rondlopen? Aan de goden was 
voorspeld dat Fenrir bij Ragnarök – het einde 
van de wereld – tegen de goden zou vechten 
en uiteindelijk zelfs Odin zou doden. Organiseer 
een debat rondom stellingen als ‘Týr is een echte 
held’ en ‘Het was beter geweest om Fenrir te 
laten verhongeren’, of laat de leerlingen zelf stel-
lingen bedenken. Zie bijvoorbeeld deze website 
en dit filmpje voor informatie over en tips voor 
debatteren in de bovenbouw.

32 Wie bedenkt het engste  
monster?
De Noordse wereld zit vol met spannende 
wezens, zoals ijsreuzen, vuurreuzen, enorme 
wolven zoals Fenrir, en de Midgardslang, een 
zeemonster. Maar de leerlingen kunnen vast 
nog engere monsters bedenken! Ze kunnen hun 
monster bijvoorbeeld tekenen, of aan elkaar 
beschrijven in de vorm van raadsels. Terwijl een 
leerling zijn monster beschrijft, kunnen andere 
leerlingen tekenen hoe ze denken dat het er uit 
moet zien. Laat ze daarna hun tekeningen met 
elkaar vergelijken.
 

di
Týr

www.youtube.com/watch?v=luIk6lYyA44
https://norse-mythology.org/wp-content/uploads/2017/11/Viking-Man-and-Woman.jpg
https://origami.lovetoknow.com/How_to_Make_an_Origami_Wolf
https://i.pinimg.com/originals/e2/c9/de/e2c9de9307e74cfe94a6e773ece40873.gif
www.youtube.com/results?search_query=wolf+origami+easy
https://www.youtube.com/watch?v=MfG9y6CCBms&feature=youtu.be&t=29
www.schooldebatteren.nl
www.youtube.com/watch?v=HfdwXWcLr78&feature=youtu.be&list=PLnARqM2XSzjaSGm8LwCMqqqZYsKd0JKyl
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33 Speel het na: de fibula
De fibula van Dorestad geldt als een van de 
belangrijkste vondsten uit de Nederlandse 
archeologie; zie bijvoorbeeld de website van 
de Canon van Nederland. Ooit moet iemand er 
prachtig hebben uitgezien met dit grote sieraad, 
met al dat goud en die gekleurde vlakjes. Zoals te 
lezen valt in de tekst, is het sieraad mogelijk door 
Vikinggeweld in de put beland. Was dat expres, 
of een ongeluk? En wie heeft dat dan gedaan? 
Lees de tekst over het sieraad samen goed door. 
Laat de leerlingen in groepjes bedenken wat 
er allemaal gebeurd kan zijn. Laat elke groep 
naspelen wat volgens hen het meest waarschijn-
lijke scenario is. Hoe denkt de rest van de klas 
daarover?

34 Maak een Superkleurplaat!
→ Zie opdracht 21.
→  Zie bijlage 7 voor de superkleurplaat voor  

de bovenbouw.

35 Knutsel een Vikinghelm
Al ruim een eeuw stellen heel veel mensen 
zich Vikingen voor als krijgers met gehoorn-
de helmen. Zoals u nu weet, is dat een misser. 
De Vikingen hadden wel stevige helmen, met 
bescherming voor de neus en soms zelf de rond-
om ogen. Heel wat mensen zijn deze helmen na 
gaan maken, soms zelfs van papier. Mooie voor-
beelden zijn te vinden op deze en deze foto.

Laat groepjes leerlingen zelf proberen een 
Vikinghelm te maken. Zorg voor stroken en plaat-
karton en stevig papier, scharen, nietapparaten, 
lijm, plakband, scharen etc. De leerlingen moeten 
eerst in groepjes overleggen hoe ze het willen 
aanpakken en schetsen maken van het eindpro-
duct. Daarna gaan ze aan de slag. De leerlingen 
kunnen daarna hun helm presenteren, en uitein-
delijk een ‘helmverkiezing’ of modeshow houden. 

Welk helm is de mooiste, de handigste, de ste-
vigste, het slimst gemaakt, welke lijkt het meest 
op de echte Vikinghelmen, etc.
 
36 Spel: Ik word een Viking en ik 
neem mee…
→ Zie bijlage 9 voor de beschrijving van dit spel.
 

di
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www.canonvannederland.nl/rijksmuseumvanoudheden#masterpiece-547
www.papierhelme.eu/en/helmets/14-viking-helmet.html
www.papierhelme.eu/en/helmets/13-dragon-helmet.html
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Voorleesverhaal 
Waarom Odin alles weet
Odin was de oppergod van alle goden. Dat bete-
kent dat hij de baas was. Als hij iets vertelde, luis-
terden alle andere goden. Als Odin een mening 
had, dachten de goden daar goed over na. En als 
hij advies gaf, volgden ze dat meestal netjes op. 
Want Odin, zo wisten alle goden, die weet alles 
wat er te weten valt.

Je vraagt je nu misschien af hoe dat kwam. 
Waarom weet die Odin dan alles? Dat was niet 
alleen omdat hij een god was. Er waren genoeg 
andere goden en die wisten lang niet alles. Nee, 
Odin was speciaal. Hij was de allerwijste en aller-
slimste god en dat had hij allemaal aan een drank 
te danken. Om precies te zijn aan de drank, die 
de Dichtermede heette.

Weten jullie wat dat is, ‘mede’? Nee hè? Dat 
komt omdat jullie Odin niet zijn en dus niet alles 
weten. Kom, ik zal het jullie vertellen. Mede was 
een soort wijn, gemaakt van honing. De Vikingen 
waren er dol op! Maar de mede die Odin heeft 
gedronken, die was heel erg bijzonder. Die 
Dichtermede was een soort toverdrank. Iedereen 
die er van dronk, werd heel erg slim en kon daar-
na prachtig vertellen. Precies zoals een dichter!

Odin had die drank trouwens niet zelf gemaakt. 
Hij had de Dichtermede gestolen. Dat is natuur-
lijk niet netjes, stelen. Maar de Vikingen geloof-
den dat hun goden net als de mensen waren, 
met goede en slechte eigenschappen. Sommige 
goden waren heel netjes. Baldr en Njord waren 
bijvoorbeeld heel aardig, die deden nooit iets 
verkeerd. Maar de god Loki was bijvoorbeeld 
een heel ander verhaal! Loki bedroog en loog 
en haalde allerlei gemene en gevaarlijke streken 
uit. En Odin? Odin deed meestal gewoon wat 

hem goed uitkwam. Hij kon heel eerlijk zijn, maar 
ook heel gemeen of achterbaks. En toen Odin te 
weten kwam waar de Dichtermede was verstopt, 
bedacht hij dus ‘gewoon’ een truc om die tover-
drank te stelen.

De Dichtermede, zo kwam Odin te weten, was 
in het bezit van de reus Suttung. Suttung had 
die toverdank op zijn beurt van twee dwergen 
afgepakt, omdat die dwergen allerlei nare stre-
ken uithaalden. En hoe die dwergen de dranken 
hadden gemaakt… dat wist Suttung misschien 
niet eens. Maar één ding wist Suttung duidelijk 
wel: de Dichtermede was heel bijzonder. Hij had 
genoeg van de drank om er twee flinke tonnen 
en een grote ketel mee te vullen, maar de reus 
wilde zijn mede met niemand delen. Niemand 
kreeg zelfs maar een druppel van hem! Suttung 
verborg de ketel en de tonnen in een grot, en 
liet die door zijn dochter Gunnlöd bewaken. Er 
waren maar drie reuzen die wisten waar de grot 
was: Suttung zelf natuurlijk en zijn dochter, maar 
ook zijn broer Baugi.

Odin bedacht nu, dat als hij de mede wilde 
stelen, hij maar het beste aan Baugi kon vragen 
waar die grot was. Alleen kon hij natuurlijk niet 
bij die reus aankomen met een verhaal als: “Hallo 
Baugi, ik ben Odin, en ik kom de toverdrank van 
je broer stelen.” Dan zou Baugi hem nooit helpen! 
Gelukkig kwam Odin te weten dat Baugi een 
probleem had. De reus had een grote boerderij 
met een enorme akker. Maar hij kon niemand 
vinden die voor hem het land zou bewerken, 
bewaken en alle planten zou oogsten. Daarom 
vermomde Odin zich als een boer en ging naar 
Baugi toe. “Dag meneer”, zei Odin tegen hem, “ik 
heb gehoord dat u op zoek bent naar een goede 
knecht. Klopt dat?” “Jazeker!”, sprak Baugi blij, 
“Wil jij me misschien helpen?” ‘”Zeker weten!”,  
zei Odin, “Ik ben namelijk een geweldige boer!  

Woensdag
de dag van Odin

woe
Odin
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Ik ben sterk, handig en snel, en kan in mijn eentje 
het werk doen van negen sterke mannen! En het 
enige wat ik als beloning vraag, is dat u mij na 
al het werk helpt om iets te vinden, dat iemand 
anders heel goed verstopt heeft.” Daar hoefde 
Baugi niet lang over na te denken. Hij stelde 
verder geen vragen en beloofde plechtig dat 
hij Odin zou helpen. Daarna vertelde hij aan zijn 
nieuwe knecht wat er allemaal moest gebeuren 
en de god ging onmiddellijk aan het werk.

Nadat Odin heel lang en hard had gewerkt 
en alles had gedaan wat de reus van hem had 
gevraagd, was het tijd voor zijn beloning. “Ik ben 
op zoek naar de Dichtermede van jouw broer 
Suttung. Je hebt beloofd dat je me zou helpen. 
Dus, zeg op Baugi: waar heeft Suttung de mede 
verstopt?” Baugi dacht diep na. Hij had inderdaad 
beloofd dat hij zijn knecht zou helpen. “Nou, goed 
dan”, zuchtte de reus, “ik kan je laten zien waar 
de mede is verstopt.” Toen pakte hij een grote 
boor, nam Odin mee naar een berg in de buurt en 
begon daarin een gat te boren. En na een lange 
tijd, toen bijna de hele boor in de rotswand ver-
dwenen was, trok Baugi de boor er weer uit. Odin 
kijk door het gat en zag… een ton… en nog één… 
en een grote koperen ketel. En hij zag Gunnlöd 
natuurlijk, de dochter van Suttung. “Zie je dat?”, 
zei Baugi. “Daar, in die tonnen en die ketel, zit wat 
jij zoekt: de Dichtermede.” “Haha! Geweldig!”, zei 
Odin, “je hebt me goed geholpen! Ik ga die tover-
drank eens even van dichterbij bekijken!” En tot 
de grote schrik van de reus, veranderde hij zich 
in een slang, kroop door het gat de grot in en liet 
die arme Baugi verbaasd achter zich.

In de grot veranderde Odin weer in zichzelf en 
liep op de dochter van Suttung af. Die arme 
Gunnlöd schrok zich een hoedje! Ze snapte niet 
wat er ineens gebeurde en riep: “Wie ben jij? 
Hoe kom je hier? Wat kom jij hier doen?” “Ik ben 

Odin en ik ben hier gekomen, omdat ik hoorde 
dat de reus Suttung hier zijn allergrootste schat 
heeft verborgen! Eerst dacht ik dat de schat de 
Dichtermede was. Maar nu… nu ik in jouw ogen 
heb gekeken, begrijp ik het. Jij bent vast die 
belangrijke schat! Vertel me eens, knappe dame, 
hoe heet jij?”

Gunnlöd was even stil. Toen begon ze te blozen. 
Daarna begon ze te giechelen, en uiteindelijk 
hardop te lachen! “Wat een leuke man!”, dacht 
ze. Ze had zich natuurlijk verschrikkelijk verveeld, 
alleen in de grot. Maar nu had ze iemand om 
naar te luisteren en mee te praten! En praten, dat 
deden ze. Drie hele dagen en nachten kletsten ze 
met elkaar. Odin schepte op over zijn avonturen 
en gaf Gunnlöd allerlei complimentjes. Maar uit-
eindelijk gaf hij aan dat hij wel een vreselijk droge 
keel begon te krijgen. Had zij misschien niet iets 
te drinken?

Gunnlöd dacht even diep na. Ze had natuurlijk 
de Dichtermede, maar daar mocht niemand van 
drinken. Maar ja… Odin was zó aardig tegen haar 
geweest. “Weet je wat, jij mag wel wat van de 
mede. Neem maar uh… neem maar drie slokjes, 
Odin!”

En dat, dat had Gunnlöd beter niet kunnen 
zeggen. Odin nam inderdaad drie slokken. Met 
de eerste slok dronk hij een van de grote tonnen 
leeg en met de tweede slok de andere. En met 
een derde grote slok dronk Odin alle mede uit  
de grote ketel op. Hij bedankte de reuzendochter 
met een diepe buiging, kroop als een slang weer 
door het gat naar buiten, veranderde daar  
in een grote adelaar en vloog weg. Thuis geko-
men spuugde hij de Dichtermede in grote vaten 
uit en bewaarde die goed. En steeds wanneer hij 
het nodig had, nam hij weer een slokje. En daar-
om, daarom weet Odin alles.
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Informatieve tekst  
Vikingsamenlevingen
Terwijl Vikingen plunderend langs de 
Noordzeekusten trokken, leidden hun stamgeno-
ten in het thuisland het bestaan dat ze al eeuwen 
geleid hadden. Ze werkten op het land, jaagden, 
bouwden huizen, maakten gebruiksvoorwerpen 
en vermaakten zich met sport, spel en feesten. 
De thuiskomst van rovende familieleden bracht 
onbekende producten en spannende verhalen in 
de leefgemeenschappen.

De bewoners van de Lage Landen en het 
Rijnland hebben vooral kennis gemaakt met 
de Vikingen die erop uit waren getrokken. Die 
avonturiers en vechtersbazen waren thuis in 
Scandinavië echter boeren en vissers. Hun 
samenleving kende drie klassen: leiders, vrije 
mannen (bondis) en slaven (traells). De slaven 
hadden, als enige, kortgeknipt haar; kinderen 
van slaven waren zelf ook slaaf. 

De vrije mannen waren eigenaar van de grond 
die ze bewerkten en mochten wapens dragen;  
zij vormden de basis van de Scandinavische 
maatschappij, zowel economisch als politiek.  
De vrouwen hadden minder rechten dan de 
mannen, maar droegen wel de verantwoording 
voor het huishouden en bij – de veelvuldige – 
afwezigheid van hun echtgenoten ook voor het 
bedrijf. Tot de bondis behoorden ook gespecia-
liseerde handwerkslieden als smeden, kooplie-
den en timmermannen, evenals krijgers die het 
vechten tot hun beroep hadden gemaakt. 

De leiders of koningen werden gekozen door de 
volksvergadering van vrije mannen en hadden 
zowel politieke als religieuze macht. Ze moesten 
de veiligheid, welvaart en eer van hun volk waar-
borgen en zich verantwoorden tegenover de 

vergadering. Wetten werden niet door de leiders 
uitgevaardigd, maar door het Thing, een verga-
dering die bestond uit afgevaardigden en zowel 
op lokaal als op regionaal niveau plaats kon 
hebben. Deze functioneerde ook als rechtbank, 
waarbij een verdachte zichzelf moest verdedi-
gen tegenover de vergadering. Het Thing werd 
geleid door ouderen en geleerden; deze laatsten 
moesten op de hoogte zijn van alle (ongeschre-
ven) regels en wetten. 

Informatieve tekst 
Wonen in de Vikingtijd
De huizen en dorpen van de Vikingtijd verschilden 
natuurlijk per streek, vooral in de gebruikte bouw-
materialen. Het typische huis van de Vikingen is 
een langgerekt min of meer rechthoekig huis, ook 
wel ‘langhuis’ genaamd. Het bestaat uit één enkel 
vertrek van meestal 10 tot 12 meter lang. De wan-
den zijn vaak iets naar binnen gebogen, zodat de 
huisplattegrond met de rechte nok een beetje op 
een schip lijkt. De huizen waren half ingegraven, 
zodat het schuine dak bijna tot op de grond kwam. 
De wanden waren gemaakt van takken met leem 
ertussen, de daken bedekt met riet of graszoden. 

Deze huizen stonden meestal in een groepje 
bij elkaar. Soms, zoals in Noorwegen en IJsland, 
vormde zo’n groepje boerderijen een gemeen-
schap. In Denemarken en Zweden waren er 
grotere dorpen, waarbij een aantal langhuizen 
was gerangschikt binnen een plattegrond. Soms 
lagen de huizen binnen een cirkel en op een ver-
hoging, die door een ronde wal werd beschermd. 
Forten als deze gaan waarschijnlijk terug op de 
opstelling die Vikingen gewend waren te maken 
in den vreemde, als ze hun tenten opsloegen. In 
de Deense plaatsen Fyrkat en Trelleborg zijn dit 
soort ronde forten nog te zien. 
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In een langhuis woonde een 'uitgebreid huis-
houden' van een gezin met familieleden, slaven 
en dieren. Grote families breidden hun huizen 
steeds uit met aanbouwsels en bijgebouwen: 
schuren, opslagplaatsen, soms de keuken, het 
toilet en zelfs een stoombad, voorloper van de 
nu in Scandinavië zo gebruikelijke sauna’s. Het 
woonvertrek was warm en donker vanwege de 
dikke muren. Pas in de late Vikingtijd werden 
kleine ramen in de muren uitgespaard. 

In het dak zaten twee gaten voor de trek van de 
rook van het open vuur, waarmee het huis werd 
verwarmd en verlicht en waarop werd gekookt. 
Zo’n stookplaats bestond uit een holte in een 
strook aangestampte grond middenin het huis, 
omgeven door een krans van stenen. Langs de 
muren liepen verhogingen van aardewerk, zo’n 
anderhalve meter breed, die als zit- en ligbanken 
werden gebruikt. Eventuele bedden werden voor 
de nacht geplaatst en overdag langs de wanden 
opgeborgen. 

De meeste boerenfamilies waren zelfvoorzie-
nend en maakten brood, boter, kaas en vlees. 
Dankzij de kou konden veel levensmiddelen 
vrij goed bewaard worden; eieren werden in de 
koude grond ingegraven, vis werd gedroogd en 
kuipen met ijs werden gebruikt om melk langer 
goed te houden. 

Vikingen in het museum  
Ulfberht-zwaarden
Zowel Franken als Vikingen beschouwden  
zwaarden als belangrijke voorwerpen met een 
eigen kracht en ‘persoonlijkheid’. Bij de dood 
van de drager ging een zwaard soms over op de 
erfgenaam of opvolger, maar vaak werd het met 
de eigenaar begraven of geofferd. Ook een  

buitgemaakt zwaard van de vijand kon je niet 
zomaar gebruiken. Deze twee spathae (tweesnij-
dende zwaarden) dateren uit de eeuw rondom 
het jaar 1000. 

Het oudste zwaard heeft een driehoekige 
gevestknop met knopplaat, gescheiden door een 
parelrand, en een vrij korte, dikke pareerstang. 
Alle zijn ingelegd met een streepjespatroon van 
strookjes zilver en messing. De kling heeft een 
ondiepe middengeul en is aan één zijde voorzien 
van een inschrift in torsiedamast; de kling zelf 
is niet gedamasceerd. De ander zijde heeft een 
damastpatroon ter lengte van de inscriptie, waar 
ongeveer een eeuw later een krukkenkruis van 
messing overheen gezet is. Het jongste zwaard 
heeft een langere maar dunnere pareerstang en 
een enigszins nootvormige gevestknop. Op de 
kling, die een duidelijke middengeul heeft, is aan 
beide zijden een naam ingeschreven.

De twee zwaarden behoren tot verschillen-
de types, naar de gangbare classificatie van 
Vikingzwaarden Petersen H (ca. 950-1000) en 
Petersen X (ca. 1000-1025). Op de kling van 
beide zwaarden is echter dezelfde naam te 
lezen, namelijk ‘Ulfberht’. Zwaarden met deze 
naam, vaak tussen twee rechtopstaande kruisjes 
(+VLFBERHT+) zoals op het eerste zwaard, maar 
ook wel met een iets afwijkende spelling zoals op 
het tweede (VLFBER+T) zijn tot in Noorwegen en 
op de Balkan gevonden. We denken dat het gaat 
om een atelier in het Rijnland waar heel goe-
de zwaarden werden gesmeed, die breed faam 
verwierven. ‘Ulfberth’ werd daarom een merk-
naam, de ‘Rolex van de Middeleeuwen’, en werd 
daarom ook nagemaakt.

Alle Nederlandse Ulfberht-zwaarden zijn bag-
gervondsten. Van de twee in het RMO is de 
oudste in de zomer van 1983 gevonden bij het 
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afgraven van klei in de Lithse Ham, bij een cam-
ping aan de Waal. Het lag op de grens van klei 
en zand, met de punt uit het zand stekend. Het 
jongste Ulfberht-zwaard is in de jaren zestig 
opgebaggerd uit de Schelde. Het was toen 
helemaal tot een cirkel gebogen, maar is door de 
vinder verhit en rechtgetrokken. Dat het zwaard 
verbogen was, wijst er duidelijk op dat het 
‘krachtenloos’ is gemaakt voor het in het water 
werd gelegd of gegooid. De zwaarden zijn dus 
waarschijnlijk in de rivier geofferd.

→ Zie IJzeren pronkspatha en Ulfbert
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www.rmo.nl/collectie/topstukken/ulfbert/
www.rmo.nl/collectie/topstukken/ijzeren-pronkspatha/
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Onderbouw

37 Speel het na
Het verhaal van Odin zit vol met allerlei elemen-
ten die zich goed lenen voor naspelen. Van het 
werken op het land tot het boren van een gat. 
Van het opdrinken van de drank tot het weg-
vliegen van de adelaar. Lees het verhaal voor en 
fluister daarna leerlingen in welke stukje zij moe-
ten naspelen, zonder daarbij geluid te maken. 
Kan de rest van de klas raden wel deel van het 
verhaal gespeeld werd?

38 Welk dier word jij?
De Noordse goden kunnen in allerlei dieren ver-
anderen. In dit verhaal wordt Odin een slang en 
een adelaar. Ga in een kring zitten en vraag aan 
een leerling om een dier te bedenken waar die 
leerling graag in zou willen veranderen. Daarna 
mogen andere leerlingen vragen gaan stel-
len. “Kan jouw dier vliegen?” “Heeft het zachte 
haren?” “Is het een boerderijdier?” De leerling die 
het dier heeft bedacht, beantwoordt de vragen. 
Als het dier geraden is, kan aan de groep worden 
gevraagd wie ook in dat dier zou willen kunnen 
veranderen. En waarom? Wat is er leuk of handig 
aan om dat dier te kunnen zijn? Welke dingen 
zouden er minder handig zijn, als je dat dier bent?

39 Bedenk je eigen toverdrank
Iedereen die van de Dichtermede drinkt, wordt 
wijs en kan goed dichten. Zouden er ook tover-
dranken zijn waardoor je beter kan voetballen? 
Of heel goed wordt in tekenen? Of waardoor 
iedereen op je verliefd wordt?

Laat de leerlingen hun eigen toverdranken 
bedenken en er een mooie naam voor verzin- 
nen. Laat ze daarna het recept tekenen; wat  
gaat er allemaal in? De leerkracht kan de naam 
erbij schrijven.

40 Spel: Wie is de leider?
→  Zie bijlage 10 voor de beschrijving van dit spel.

41 Spel: Hoeveel Vikingen zitten er 
in het langhuis?
→ Zie bijlage 11 voor de beschrijving van dit spel.
 
42 Spel: Buit terughalen
→ Zie bijlage 12 voor de beschrijving van dit spel.

Middenbouw

43 Bedenk je eigen toverdrank
→ Zie opdracht 39.

44 Er tussenin
Goden veranderen in mythes regelmatig in 
dieren. Vraag aan de leerlingen hoe dat er uit 
zou zien. Als Odin in een slang verandert, wat 
gebeurt er dan eerst? Verliest hij zijn haren? 
Krijgt hij schubben en tanden? Wordt hij eerst 
klein, of dun, of verdwijnen zijn armen? Vraag  
ze te bedenken in welk dier zij graag zouden  
veranderen. Laat ze vervolgens een tekening 
maken van het moment dat ze precies in het  
midden van hun verandering zijn. Als inspiratie 
kan dit filmpje worden getoond.

45 Knutsel een langhuis voor  
Vikingpoppetjes
Lees samen nog eens goed de beschrijving 
van de huizen uit de Vikingtijd. Klinkt het alsof 
het leuk is om daarin te wonen? Waarom wel of 
waarom niet? Wat is er leuker, je eigen huis, of 
een langhuis uit de Vikingtijd?

Laat de leerlingen daarna nabouwen hoe zij  
denken dat een Vikinghuis eruitziet. Dit kan met 
Lego, Duplo, blokken, karton. Eventueel kan dit 
ook thuis, waar de ouders er een foto van maken.  

Activiteiten en  
opdrachten

woe
Odin

www.youtube.com/watch?v=ShnmOBApPSI
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Het huis kan worden bewoond door de 
Vikingpoppetjes uit de bijlagen. Als die worden 
gemaakt en uitgedeeld, is een bijkomend voor-
deel dat alle leerlingen uitgaan van hetzelfde 
formaat mensen bij het bouwen van hun huis.
→ Zie bijlage 13 voor de Vikingpoppetjes.

46 Bedenk je eigen godin of god
De leerlingen zijn al heel wat Noordse goden 
tegengekomen deze week. Die goden heb-
ben allemaal hun eigen kwaliteiten (sterk, lief, 
slim, stoer etc.), hun eigen vakgebied (kennis, 
onweer, vruchtbaarheid, schoonheid) en spul-
len of dieren (een hamer, een mooi sieraad, een 
achtbenig paard). Laat de leerlingen zelf een god 
bedenken. Hebben ze ergens hulp bij nodig op 
dit moment? Misschien kunnen ze dan een godin 
bedenken die je helpt op ballet of gymnastiek, of 
die je beschermt tegen je vervelende grote broer, 
of de natte zoenen van je oma. Welke krachten 
heeft jouw godheid? Welke spullen heeft zij of hij 
bij zich? Zit je god op een dier of in een voertuig? 
En wat is zijn of haar naam? De kinderen kunnen 
een collage maken van hun godheid, met plaatjes 
uit tijdschriften of geprint van het internet. Of ze 
maken hun god digitaal op computer of tablet.

47 Spel: Hoeveel Vikingen zitten er 
in het langhuis?
→ Zie bijlage 11 voor de beschrijving van dit spel.

48 Spel: Leiders, Bondis, Traells
→ Zie bijlage 14 voor de beschrijving van dit spel.

Bovenbouw

49 Maak een reclame
In het verhaal van de Dichtermede wil Odin 
die graag hebben. Dat is ook niet zo gek, het is 
een heel krachtige toverdrank! Maar uit andere 

Noordse verhalen blijkt dat het vast niet heel 
lekker smaakt. Er zit weliswaar honing in, zoals  
in gewone mede, maar ook bloed en spuug! En 
dan heeft de Dichtermede later ook nog eens in 
Odin gezeten, terwijl hij een vogel was. Bah!

De leerlingen moeten een reclamecampagne 
bedenken om dit vieze drankje te verkopen! 
Ter inspiratie zijn hier vier reclamefilmpjes van 
frisdrankmerken: filmpje 1, filmpje 2, filmpje 3, 
filmpje 4.

Welk van deze filmpjes past het beste? Wat zou 
er aangepast moeten worden om er Dichtermede 
mee te verkopen? Welke dingen zouden groots 
moeten worden verteld over de drank? En wel-
ke dingen moeten juist worden verzwegen? Als 
eindproduct kunnen de leerlingen een verpak-
king ontwerpen, een advertentietekst, een recla-
meposter, of zelf een filmpje opnemen.

50 Kenningen bedenken
Een van de dingen die skalden – Noordse dich-
ters – heel goed konden, was het bedenken van 
kenningen. Een kenning is een mooie, bijna raad-
selachtige manier om iets te beschrijven. Als een 
skald het bijvoorbeeld over ‘de Reuzenverdelger’ 
had, wist het publiek meteen wie hij bedoelde: 
Thor! Die vocht constant met reuzen. Maar kun-
nen de leerlingen misschien bedenken wat hij 
bedoelde met ‘de Walvisweg’? Nee? Een andere 
kenning voor datzelfde is ‘Land van de zwanen’. 
Het is de zee! En wat zou een zeehengst of zee-
paard zijn? Dat is een schip. Je zou daar zelfs nog 
een dubbele kenning van kunnen maken: dan 
noem je een schip ‘het paard van het land van 
de zwanen’. Zo zijn er nog veel meer kenningen. 
Golven werden bijvoorbeeld wel ‘Ægirs doch-
ters’, genoemd naar de machtige zeereus Ægir. 
Als een Viking het over een ‘vlammenvaarwel’ 
had, bedoelde hij een begrafenis, waarbij het 

woe
Odin

www.youtube.com/watch?v=1VM2eLhvsSM
www.youtube.com/watch?v=Fpgq-E2cpfQ
https://www.youtube.com/watch?v=VI1W_bmmnU0
www.youtube.com/watch?v=WCXU0uUBTPk
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lichaam van de dode verbrand werd, een cre-
matie. Een bekende kenning voor een slang was 
‘valleiforel’, een soort glibberige vis op het land 
dus. En een ‘bomenbreker’? Dat was een zware 
storm!

Laat de leerlingen als echte skalden kenningen 
bedenken. Ze kunnen zelf woorden kiezen en 
daar kenningen van maken, of elkaar woorden 
geven. Of de leerkracht kan een aantal woorden 
geven om kenningen voor te maken, of zelfs een 
verhaal kiezen, dat de leerlingen moeten herver-
tellen met kenningen. Ook kunnen de leerlingen 
om beurten een kenning voorlezen en moet de 
rest van de klas bedenken wat het kan zijn. Houd 
de stand van goede antwoorden bij en ontdek 
wie de beste skald van de klas is!

51 Wat is een god?
De leerlingen hebben inmiddels al meerde-
re goden leren kennen. Misschien kenden ze 
bijvoorbeeld ook al Egyptische, Griekse en 
Romeinse goden, de God van het Jodendom, 
het Christendom en de Islam? En dan zijn er nog 
goden uit het Hindoeïsme, sommige vormen van 
het Boeddhisme, etc. We noemen dat allemaal 
goden, maar ze zijn heel anders. Ook is de kans 
groot dat verschillende leerlingen heel anders 
denken over wat een god is, en of die bestaan. In 
een kringgesprek kan dit worden uitgediept. Als 
startvraag kan de leerlingen een vraag als ‘Wie 
is voor jou een god?’ of ‘Wat is een god volgens 
jou?’ Gezien de mogelijke gevoeligheden is het 
belangrijk te benadrukken dat de leerlingen met 
respect met elkaars opvattingen omgaan, en om 
te benadrukken dat dit iets is dat voor iedereen 
anders kan zijn.
 

52 Maak Viking-memory
In de bijlagen treft u een Engelstalig memory-
spel aan. Dit kunnen de leerlingen zelf uit-
knippen en gebruiken om een aantal Viking-
gerelateerde woorden uit het Engels te leren,  
als brug naar bijvoorbeeld een les Engels die in  
of na de projectweek plaats kan vinden.
→  Zie bijlage 15 voor het Engelstalige 

Viking-memory.

53 Teken een stripverhaal
Er gebeurt nogal wat in deze mythe. Er is een 
aantal verschillende reuzenfiguren, bijzonder 
transformaties, en een gewaagde ontsnapping. 
Verdeel het verhaal in stukken, en geef de leer-
lingen allemaal de opdracht één plaatje te teke-
nen van een groot stripverhaal. Laat de leerlin-
gen diezelfde figuren gaan tekenen afspreken 
hoe die er ongeveer uitziet. Als alle kaartjes 
afzijn, kunnen ze door elkaar gemixt worden,  
en kunnen leerlingen ze op de goede orde gaan 
leggen. De plaatjes kunnen daarna op lange 
strips papier of een groot kartonnen bord wor-
den geplakt Het stripverhaal kan daarna worden 
opgehangen.

54 Spel: Leiders, Bondis, Traells
→ Zie bijlage 14 voor de beschrijving van dit spel.
 

woe
Odin
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Voorleesverhaal 
Die donderse Thor!
Als jij aan een Viking zou kunnen vragen wie 
de allersterkste god is, hoeft die daar vast niet 
lang over na te denken. “Thor!” zal zeker weten 
het antwoord zijn. En dat is ook niet gek. Thor 
was een echte krachtpatser! Er zijn heel veel 
mythen over hoe sterk hij wel niet was. Thor 
wordt beschreven als een boomlange god, met 
brede schouders, grote spierballen, rood haar en 
een enorme baard. In de verhalen heeft hij een 
betoverde gordel, die hem nog sterker maakt, 
speciale ijzeren handschoenen en Mjöllnir, zijn 
gevaarlijke hamer. En als Thor boos was, deed hij 
niets liever dan een paar flinke klappen met zijn 
hamer uitdelen!

Thor beleefde veel avonturen. Soms in zijn een-
tje, maar vaak ook met anderen. Op een dag was 
hij op pad met Loki en met zijn dienaar Thjalfi. 
Loki was ook een god, alleen lang niet zo sterk 
als Thor. Wel was Loki heel slim en handig, en 
hij kon ook geweldig veel eten. Thjalfi was een 
gewoon mens, maar wel een dappere en flinke 
kerel. Hij was ook heel snel, hij kon zelfs bijna 
van Thor winnen als ze een hardloopwedstrijd-
je deden. Ze waren onderweg naar een kasteel. 
Dat kasteel was niet van een god en ook niet 
van een mens, maar van de reus Utgardaloki. 
Thor had namelijk gehoord dat in het kasteel van 
Utgardaloki de allersterkste reuzen van de hele 
wereld woonden. En Thor wilde hen weleens 
eventjes laten merken dat hijzelf nog veel en  
veel sterker was!

Toen Thor, Loki en Thjalfi bij een groot bos aan-
kwamen, zagen ze daar plots een grote reus 
verschijnen. Het leek wel alsof hij uit het niets 
verscheen! “Hallo!”, bulderde de reus met een 
zware, maar vriendelijke stem, “Ik ben Skrymir! 

Wat zijn jullie namen, kleine mensen?” Thor 
vond het natuurlijk helemaal niet leuk om ‘klein’ 
genoemd te worden, maar hij moest wel toege-
ven dat de reus een stuk groter was dan hijzelf. 
Thor, Loki en Thjalfi stelden zich netjes voor en 
vertelden dat ze op weg waren naar Utgardaloki, 
zodat Thor kon laten zien hoe sterk hij was. “Ah, 
gezellig!” zei de reus. “Ik ga ook die kant op. Loop 
maar met me mee.”

Onderweg vertelde Skrymir dat hijzelf, 
Utgardaloki en alle andere reuzen hier in de 
buurt inderdaad vreselijk sterk waren. “Wacht, zal 
ik laten zien hoe sterk ik ben?”, sprak de reus. “Ik 
ben erg moe, dus ik ga even slapen, maar ik heb 
mijn zak met eten toevallig net heel stevig dicht-
geknoopt. Als jullie de knoop loskrijgen voordat 
ik wakker wordt, mogen jullie al het eten dat erin 
zit opsmikkelen!” Daarop ging de reus liggen en 
hij was al snel in een diepen slaap. Thor, Loki en 
Thjalfi trokken nu uit alle macht aan het touw van 
de zak, maar wat ze ook probeerden, ze kon-
den de knoop niet los krijgen! Dat maakte Thor 
zo boos dat hij Mjöllnir pakte en de slapende 
Skrymir drie flinke klappen op zijn hoofd gaf! 
PATS! BOEM! KNAL! “Haha, pak aan, dat zal je 
leren!” riep Thor. Maar tot zijn stomme verba-
zing… opende de reus zijn ogen en ging rechtop 
zitten alsof er niets gebeurd was. Hij gaapte, rek-
te zich uit en vroeg toen of er misschien een paar 
blaadjes op zijn hoofd waren gevallen, waardoor 
hij wakker werd. Daarna pakte hij zijn zak op, liep 
fluitend verder en liet de stomverbaasde Thjalfi, 
Loki en Thor achter zich.

De drie kameraden liepen toch maar achter de 
reus aan, al begon Thor nu te twijfelen of het 
wel zo’n goed idee was om naar het kasteel van 
Utgardaloki te gaan. Maar in de verte hoorde ze 
Skrymir roepen: “We zijn er! Hier is het kasteel!” 
Ze liepen naar binnen en Thor keek zijn ogen uit. 

Donderdag
de dag van Thor

do
Thor
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In het enorme kasteel waren tientallen reuzen, de 
één nog groter dan de ander. En helemaal achter-
in de grote zaal, zat de grootste van allemaal. Die 
stelde zich voor als Utgardaloki en vroeg of zijn 
gasten honger hadden. Dat hadden Loki, Thjalfi 
en Thor zeker! “Maar”, zo sprak Utgardaloki, “in 
mijn kasteel mogen alleen de allerstoerste en 
dapperste gasten blijven! Jullie zullen moeten 
bewijzen dat jullie ergens de beste in zijn. Jij 
daar,” zei hij tegen Loki, “waar ben jij goed in?”

“Nou,” zei Loki, “ik ben toevallig heel goed in 
eten! Ik durf te wedden dat ik meer vlees op kan 
dan een reus!” Daar moesten alle reuzen hard om 
lachen. Een van de kleinere reuzen stapte naar 
voren. Hij zei dat hij toevallig Logi heette – met 
een G – en dat hij graag een eetwedstrijd met 
Loki aan wilde gaan. Daarop namen Loki en de 
reus allebei plaats achter grote houten bakken, 
vol met gebraden stukken vlees. Loki begon 
meteen met eten. Hij at het ene stuk na het ande-
re. De reuzen waren allemaal onder de indruk. 
“Dat is heel knap van jou!”, zei zijn tegenstander, 
“maar nu is het mijn beurt!” En toen zette die 
reus het op een eten! Hij vrat twee, drie stuk-
ken te gelijk! Toen het vlees op was, brak hij de 
overgebleven botten in stukken en at ook die op. 
Tenslotte schrokte hij ook nog de grote houten 
bak naar binnen. Loki wist niet wat hij zag en alle 
reuzen begonnen te juichen en te lachen. “Eén-
nul voor de reuzen, jongens, hahaha!”

Nu was het de beurt aan Thjalfi. Hij zei dat hij 
heel hard kon lopen. Daarop stapte een reus naar 
voren, met de naam Hugi. Drie keer renden die 
twee rond de grote tafel in de hal. En drie keer 
was Hugi sneller dan Thjalfi. “Twee-nul voor ons!”, 
bulderden de reuzen nu in koor.

Nu was het de beurt aan Thor, die niet kon wach-
ten om de reuzen te verslaan. “Waar ben jij goed 

in?”, vroeg Utgardaloki. “Ik ben toevallig overal 
goed in!” schreeuwde Thor. “Zeg maar wat ik 
moet doen!” Dat lieten de reuzen zich geen twee 
keer zeggen en ze bedachten allerlei opdrachten 
voor Thor. Eerst moest hij een grote drinkhoorn 
met mede leegdrinken. Maar hoezeer Thor het 
ook probeerde, het lukte hem niet om de hoorn 
leeg te krijgen. Toen wilde Utgardaloki dat Thor 
zijn kat op zou tillen. Thor deed zijn best maar de 
reuzenkat, die nog groter was dan Thor zelf, kreeg 
hij maar niet van de grond. “Dan moet je maar 
winnen met worstelen!”, riepen de reuzen nu, 
“Weet je wat, je mag worstelen met Elli, dan heb 
je nog een kans!” Daarop kwam Elli naar voren, 
een heel oud reuzenvrouwtje met een krom-
me rug. Maar wat Thor ook deed, zelfs van deze 
tegenstander wist hij niet te winnen. Na een lang 
gevecht kwam Thor met één knie op de grond, en 
wist hij dat hij verslagen was.

Alle reuzen lachten Thor nu uit. “Jullie hebben 
allemaal verloren!”, riep Utgardaloki blij tegen 
Loki, Thjalfi en Thor. “Maar niet getreurd, kleine 
mannetjes, jullie hebben je best gedaan. Eet en 
drink zoveel je wilt, terwijl wij feest vieren.” En 
feest vieren, dat deden de reuzen, tot diep in de 
nacht. Daarna vielen ze in slaap en snurkten alle-
maal zo hard, dat hun drie kleine gasten allemaal 
geen oog dicht deden.

De dag daarna liepen Thor, Loki en Thjalfi ver-
slagen naar buiten. Bij de deur kwamen ze 
Utgardaloki weer tegen, die een stukje met hen 
mee wilde lopen. “Zeg eens eerlijk, Thor, hoe voel 
jij je nu?” Thor keek Utgardaloki boos aan. “Hoe ik 
me voel? Hoe ik me voel? Wat denk je zelf! Ik voel 
me verslagen! Ik dacht dat ik zo vreselijk sterk 
was! Maar ik heb alles verloren! Ik kan zelfs niet 
winnen van jullie oude vrouwtjes, laat staan van 
jou of van Skrymir!”
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En toen… toen barstte Utgardaloki uit in een 
bulderend gelach! “HAHAHA! Ik kan niet geloven 
dat je erin bent getrapt! Thor, mijn beste kerel, 
ik ga even heel eerlijk tegen jou zijn. Jij en je 
vrienden zijn eigenlijk ongelooflijk sterke kerels! 
Ik heb jullie betoverd zodra jullie bij het bos 
aankwamen. Jullie zagen allerlei dingen die er 
helemaal niet waren. Toen jij dacht dat je Skrymir 
op zijn hoofd sloeg, sloeg je in werkelijkheid op 
bergen. Drie enorme bergen heb jij steeds met 
één klap platgeslagen! En weet je nog hoe Logi 
het vlees, de botten en de houten bak opat? Logi 
betekent vuur! Dat was een groot vuur dat al die 
dingen heeft verbrand. En Hugi, die snelle reus, 
nou dat is een gedachte. En niets kom zo snel op 
als een gedachte, natuurlijk kon Thjalfi daar niet 
van winnen. Maar jij, Thor, jij bent de sterkste 
van iedereen. De hoorn die jij leeg moest drin-
ken, dat was een zee. Je hebt bijna een hele zee 
opgedronken! En mijn kat? Dat was de eigenlijk 
de Midsgardslang, het grootste monster van de 
hele wereld. Het is ongelooflijk dat je die bijna 
optilde! En die oude reuzenvrouw, dat was de 
Ouderdom zelf. En elk mens wordt oud, dus de 
ouderdom wint van iedereen. Het was al vreselijk 
knap dat je het zolang volhield!”

Thor wist niet wat hij hoorde. Was hij betoverd 
geweest? Was alles anders geweest dan dat 
hij had gedacht? Dus hij was gewoon de sterk-
ste? En toen… toen werd Thor vreselijk boos! Hij 
draaide zich om, greep naar zijn hamer, wilde 
Utgardaloki een paar flinke klappen geven… 
maar de reus, het kasteel en het bos, waren 
allemaal ineens verdwenen. Waar ze nu waren, 
waar ze waren geweest en wat er nou precies 
gebeurd was, wist Thor nog steeds niet helemaal. 
Maar één ding wist hij wel. Hij was misschien niet 
de slimste, maar wél de allersterkste persoon op 
aarde!
 

Informatieve tekst 
Vliegensvlugge Viking- 
schepen
Het meest kenmerkend voor de Vikingen is 
hun superieure scheepvaarttechnologie. Het 
bekendste Vikingschip is het langschip (drak-
kar), een oorlogsschip dat in de achtste eeuw in 
Scandinavië is geperfectioneerd. Het was laag 
genoeg aan de zijkanten om te worden geroeid, 
breed genoeg om stabiel te kunnen zeilen en 
licht genoeg om door de bemanning op het 
strand getrokken te worden, of een stuk over 
land te transporteren (op rollers). Door gebruik 
van een kiel, spanten en overnaadse planken 
waren de Scandinaviërs in staat schepen van 
meer dan 25 meter lengte te bouwen. Vanwege 
hun geringe diepgang (vaak minder dan een 
meter) en roeiriemen konden deze schepen goed 
door inhammen en baaien varen. Bovendien kon-
den ze zo ongeveer overal aan land.

De snelheid die een Vikingschip kon bereiken, 
varieert van circa 6 knopen (ca 11 km per uur) 
als geroeid en 3 tot 7 knopen als onder zeil, tot 
wel 15 knopen (ca 28 km per uur) als het nodig 
was. De snelle, wendbare schepen hebben ook 
de tactiek van de Vikingen mogelijk gemaakt, 
namelijk de verrassingsaanval. De schepen ver-
schenen inderdaad plotseling aan de horizon en 
waren ook bliksemsnel weer vertrokken.

Het ‘drakenschip’ is typisch voor het beeld dat 
de bewoners van onze streken van de Vikingen 
hadden. Zij kenden de Noormannen niet in hun 
thuissituatie en nauwelijks als kolonisten; elke 
Viking die zij zagen, hoorde bij een schip. 

Bij de Scandinaviërs zelf was het schip zeer 
geliefd. Zowel de waardering voor echte schepen 
als voor afbeeldingen van schepen hebben te 
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maken met het prestige dat juist in deze thuis-
situatie was verbonden met het Viking-zijn, 
met het op zeereis gaan en met buit beladen 
thuiskomen. Het schip was een van de hoogst 
ingeschatte symbolen en diverse voorwerpen 
werden versierd met afbeeldingen van schepen. 
Schepen, met de karakteristieke langgerekte 
vorm, de hoge spitse boeg, een flinke rij roei-
spanen en vaak een vierkant zeil, zijn ingekrast 
teruggevonden in allerlei stukken hout, leisteen 
en in botten. Ook in de saga’s komen schepen 
vaak voor. Die afbeeldingen en teksten vullen 
ook lacunes in onze kennis van de schepen. 
Bijvoorbeeld wat de tuigage van het zeil  
betreft, want zeilen en touwen zijn eigenlijk  
nooit teruggevonden.

De bouw van elk schip was een lang proces. 
Eerst moest het hout worden uitgekozen, waar-
voor een dicht begroeid bos met hoge rechte 
stammen nodig was. Er was een aantal zeer 
specifieke stukken hout nodig, waaronder een 
lange, kaarsrechte, buigzame stam voor de mast. 
De bomen werden in de regel door de hoofd-
scheepsbouwer persoonlijk uitgekozen in het 
woud. Het geselecteerde hout moest daarna 
drogen en de buitenste laag werd eraf gehaald. 
Daarna werd het hout gekliefd, gezaagd en vaak 
langzaam in de juiste vorm gebogen. Het duurde 
jaren om een schip te bouwen.

Specifiek aan de Vikingschepen was de bouw 
van dunne, overnaadse planken, de dwarsplan-
ken die als zitbanken dienden, en de constructie 
van de mast met een mastslot, waarin de mast 
rechtop gezet kon worden of plat tegen het  
dek gelegd. Door een symmetrische vorm van  
de boot, een draaibaar zeil en een overzetbaar 
roer konden Vikingschepen snel de andere  
kant op gaan zeilen. Dat maakte het mogelijk  
om te laveren op allerlei stromen en bij allerlei 

windrichtingen. Dat is een belangrijke reden  
voor hun succes.

Het oorlogsschip of ‘draak’ is maar één van 
de types schepen die Vikingen hadden. In 
het Vikingschepenmuseum in Roskilde 
(Denemarken) zijn diverse Vikingschepen bij 
elkaar te zien. Ze zijn gevonden in de fjord boven 
Roskilde, ter hoogte van het plaatsje Skudelev. 
Daar zijn in 1962 al vijf Vikingschepen opgegra-
ven. Ze lagen deels over elkaar heen en vormden 
zo, met stenen gevuld, een dam in de fjord. Die 
stamt uit het begin van de elfde eeuw en was 
bedoeld om diepgaande schepen van vijanden 
en zeerovers te beletten de stad Roskilde te 
bereiken.

De vijf schepen behoren toevallig elk tot een 
ander type, met een eigen functie. Twee zijn vrij 
lange, smalle oorlogsschepen (langschepen, 
drakkar of dreki genoemd), van het soort dat de 
aanvallen op de Nederlandse gebieden heeft 
uitgevoerd. Het grootste langschip was oor-
spronkelijk ongeveer 30 meter lang en 4,5 meter 
breed, met een diepgang van slechts een meter. 
Het had circa 150 m² zeiloppervlak en er was een 
bemanning van 60 tot 100 man voor nodig. Twee 
van de andere schepen, een groot en een klein, 
zijn handelsschepen, een type dat knorr wordt 
genoemd. Beide zijn veel breder dan een oor-
logsschip en hebben daardoor een heel ander 
aanzien. Het vijfde schip is een veer- of vissers-
boot van 12 x 2,5 meter.

Onderzoek van het scheepshout heeft uitge-
wezen dat het niet alleen verschillende types 
schepen zijn, maar dat ze ook in verschillende 
delen van de Vikingwereld zijn gemaakt. Het 
grote handelsschip en de veerboot zijn gemaakt 
van hout uit Noorwegen. Het kleine oorlogsschip 
en het kleine handelsschip zijn van Deens hout 
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gebouwd. Het vijfde schip, het grote oorlogs-
schip, moet in Ierland gemaakt zijn.

In 1996 werden bij de uitbreiding van het 
museum in Roskilde nog twee schepen uit 
de Vikingtijd gevonden. Eén was een klein, 
niet-oceaanwaardig handelsschip, het andere 
een oorlogsschip van 36 tot 37 meter lengte, het 
grootste Vikingschip ooit gevonden. 

→ Zie Vikingschepenmuseum

Informatieve tekst 
Hoe ver voeren de Vikingen?
De ontwikkeling van zeewaardige schepen 
maakte voor Scandinavië contacten met de bui-
tenwereld mogelijk. Eerst voer men vooral langs 
de kusten en beperkten de contacten zich tot 
andere Scandinavische volkeren. Langs de kust 
werd gevaren op herkenningspunten aan land. 
De Vikingen beheersten echter ook de navigatie 
op zee en hadden een primitief kompas.

Vooral aan de hand van de stand van zon en ster-
ren, kennis van zeestromen en analyse van het 
gedrag van zeedieren, lukte het ze de zee over 
te steken. Eerst naar IJsland en Groenland, later 
naar de Britse eilanden en de Frankische kusten. 
De actieradius van de Vikingschepen bestreek 
de hele toen bekende wereld, van de Noordelijke 
IJszee tot ver in de Middellandse Zee. De over-
steken maakten zowel plundering als kolonisatie 
in die gebieden mogelijk.

Dat de navigatie op met name de oceaan niet 
altijd succesvol was, blijkt uit de reis van Leif 
Eriksson rond het jaar 1000. Hij raakte in een 
storm flink uit koers en belandde daardoor 
op de kust van Noord-Amerika. Hun kleine 

Vikingnederzetting is teruggevonden in L’Anse-
aux-Meadows in Newfoundland. Achteraf gezien 
is zijn ontdekking van Amerika een prestatie van 
wereldformaat, maar Leif was beslist heel ergens 
anders heen op weg.

Het uitvaren met een schip kon niet impulsief, 
maar vereiste lange voorbereidingen. Voor de 
Vikingen was de binnen- en kustvaart belangrij-
ker dan de zeevaart. De regionale vaart was vei-
liger en gemakkelijker; daarbij was het gewoon-
te elke avond voor anker te gaan en water en 
proviand in te slaan. Voor een zeevaart moest 
alles worden meegenomen: gezouten vis, drink-
water in vaten, gereedschap voor reparaties, 
en wapens. Het belangrijkste was om de kust 
op de juiste plek, bij de juiste wind, in de goe-
de richting te verlaten. Op dat goede moment 
moest je vaak weken wachten. Zelfs Willem de 
Veroveraar wachtte in 1066 maar liefst 46 dagen 
in Normandië voordat hij met zijn vloot de over-
steek over het Kanaal waagde.

Vikingen in het museum  
Een Hollandse Vikingschat
Tot de meest indrukwekkende overblijfselen uit 
de Vikingperiode behoren grote schatvondsten 
van goud, zilver en geld, die zowel in Scandinavië 
als in Groot-Brittannië zijn aangetroffen. Omdat 
het de bedoeling was zo’n schat later weer op 
te halen, verwacht je ze vooral op plekken waar 
Vikingen daadwerkelijk hebben gewoond. 

In deze tijd betaalde je met zilver, dat gewogen 
werd (gewichtsgeld). Je kon daarvoor zilveren 
munten gebruiken, waar ze ook vandaan kwa-
men, maar ook stukjes zilver van bijvoorbeeld 
sieraden. 
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In Westerklief op Wieringen is in 1996 met 
een metaaldetector zo’n zilverschat gevonden, 
bestaande uit sieraden, zilverbaren en munten, 
in totaal 1662 gram zilver. Het potje is van zoge-
naamd Badorf-aardewerk, typische lichtgekleur-
de keramiek uit de negende eeuw met een rand 
van smalle gestempelde rechthoekjes. De inhoud 
bestaat uit zes brede zilveren armbanden, een 
gedraaide zilveren halsring, een gedraaide zil-
veren armband, een stukje zilveren riembeslag, 
drie zilveren munthangers met Arabische mun-
ten, zestien zilverbaren, 78 zilveren Karolingische 
munten (denarii), deels uit Dorestad, en frag-
menten van de sluiting van een zilveren broche. 
Het zilver in de pot was bedekt met plukjes gras 
om de inhoud te beschermen na het begraven 
van de schat. De jongste munten dateren van 
circa 850, zodat de schat kort daarna moet zijn 
begraven.

Zowel de stijl waarin de sieraden zijn versierd 
als de types munten geven aan dat de schat 
van Scandinavische oorsprong is, om precies 
te zijn van het vasteland van Denemarken. De 
zilverschat van Westerklief moet het kapitaal zijn 
geweest van een Deense Viking. Dit was de eer-
ste keer dat zo’n schat in Nederland werd gevon-
den. Natuurwetenschappelijke analyse van het 
gras in het potje heeft uitgewezen dat dit gras 
nog niet gezaaid had, wat betekent dat het in het 
vroege voorjaar moet zijn afgesneden. De aan- 
en afwezigheid van andere zaadjes wijzen erop 
dat de pot verstopt is in een open landschap met 
hei en veen. 

De Deen heeft zijn pot met zilver dus vroeg in de 
lente begraven in een min of meer open veld op 
de hoogte van Wieringen, misschien kort voordat 
hij vertrok op (zomer-) reis. Natuurlijk was hij van 
plan om terug te komen en zijn kapitaal later op 
te halen, misschien na het vaarseizoen, maar dat 

is nooit gebeurd. Deze schat wijst duidelijk op 
Vikingen die zich voor korte of lange tijd – mis-
schien enkel om te overwinteren – op Wieringen 
in Nederland hebben gevestigd in de tweede 
helft van de negende eeuw. 

Prijsniveau in Europa in de Vikingtijd: 
Voor hoeveel gram zilver kon je  
wat kopen

Gram zilver

1 10 kippen

3 1 kilo graan of mes

10 teugels

12 mantel

15 schaap

20 paar sporen

30 varken

51 lans

100 tot 137
koe (100 in Oost-Europa, 137 
in Midden-Europa)

125 tot 137 os

126 stijgbeugels of een zwaard

137 schild en lans

204 slavin

306 slaaf

410 helm

300 tot 478
paard (300 in Oost-, 
306 in Noord- en 478 in 
West-Europa)

478 zwaard met schede

820 maliënkolder
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Onderbouw

55 Knutsel je eigen hamer
Thors hamer is duidelijk enorm belangrijk. Hoe 
denken de leerlingen dat hij eruitziet? Met klei 
en een stokje kunnen ze een eigen hamer maken 
of er eentje tekenen en uitknippen. Daarna 
kunnen ze hun allerstoerste Thor-houding en 
-gezicht oefenen. Hoe zou Thor staan en kijken 
als hij een reus bang wil maken? Tijd voor een 
groepsfoto!

56 Teken jezelf als god
De leerlingen hebben al over heel wat godenver-
halen gehoord. Die goden zijn allemaal ergens de 
baas van. Thor zorgt bijvoorbeeld voor onweer, 
Odin kan mensen heel slim maken en Freya is de 
godin van de liefde. Waar zouden de kinderen de 
baas van willen zijn? Van voetballen misschien? 
Of praten met dieren? Laat de leerlingen zichzelf 
tekenen of verven, met om hen heen alle dingen 
die ze leuk vinden en waarvan ze de god of godin 
willen worden. Misschien wordt er wel iemand 
de god van de pannenkoeken, of de godin van 
het paardrijden? De leerlingen kunnen daarna  
bij elkaar raden waar ze de godin of god van  
zouden willen zijn.

57 Doe alsof je Thor bent!
Thor had het niet makkelijk in dit verhaal. Hij 
moest een enorme drinkhoorn leegdrinken, een 
loodzware kat optillen, en worstelen. Maar stie-
kem was alles heel anders! Kunnen de leerlingen 
Thor nadoen? Laat ze bijvoorbeeld doen alsof 
iets dat eigenlijk heel licht is, juist heel zwaar is. 
Wie kan het meest overtuigend doen alsof een 
bal bijvoorbeeld niet op te tillen is, alsof hun 
drinkbeker nooit leeg raakt, of dat ze hun stoel 
maar niet van zijn plek kunnen schuiven. Wie is 
het grootste acteertalent van de klas?

58 Spel: Dobbel een drakkar
→ Zie bijlage 16 voor de beschrijving van dit spel.
 
59 Spel: Groenland krimpt!
→ Zie bijlage 17 voor de beschrijving van dit spel.

Middenbouw

60 Rekenen met zilver
→  Zie bijlage 18 voor de opdracht Rekenen  

met zilver.

61 BOTO
BOTO staat voor ‘beeld om te onthouden’. Dit 
is een coöperatieve tekenopdracht. Print om 
te beginnen deze foto uit. Verdeel de klas in 
groepjes van ca. 4 leerlingen. (De opdracht werkt 
het beste als alle groepjes even groot zijn.) Per 
groepje krijgen de leerlingen een vel papier en 
een potlood. Roep van elk groepje een leer-
ling naar voren. Die krijgen allemaal tegelijk de 
geprinte foto te zien voor tien seconden. Daarna 
moeten ze terug naar hun groepje en beginnen 
met tekenen. Roep vervolgens van elke groepje 
een tweede leerling naar voren. Nu krijgen zij de 
afbeelding tien seconden te zien en gaan daarna 
tekenen. Dit herhaalt u tot alle leerlingen van de 
groepjes zijn geweest. Dan krijgen alle groepjes 
nog twee minuten de tijd om te tekenen en een 
tactiek te bespreken voor de volgende ronde.
Na nog twee ronden zo gespeeld te hebben, 
worden de tekeningen verzameld, op het bord 
gehangen en worden de verschillen en overeen-
komsten bekeken. Vraag verschillende groepjes 
naar hun tactiek. Wat werkte wel en wat niet? 
Desgewenst kan de hele opdracht nog eens  
herhaald worden met een andere afbeelding 
naar keuze, zodat alle groepjes de ‘winnende 
tactieken’ kunnen toepassen.

Activiteiten en  
opdrachten do
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62 Teken een stripverhaal
Er gebeurt nogal wat in de mythe van Thor.  
Een reus die plots verschijnt, allerlei wedstrijden 
en alles blijkt uiteindelijk een droom. Deel het 
verhaal op in stukjes, en laat elk kind een teke-
ningetje maken voor een groot stripverhaal. Thor 
zit in heel veel plaatjes, dus spreek van tevoren 
af hoe Thor eruitziet (de standaardbeschrijving 
is een grote, roodharige man, met een stevige 
baard, maar jullie kunnen uiteraard iets heel 
anders afspreken). Laat daarna de leerlingen, die 
dezelfde figuren gaan tekenen, afspreken hoe 
die er ongeveer uitzien. Als alle kaartjes af zijn, 
kunnen ze door elkaar gemixt worden en kunnen 
leerlingen ze op de goede volgorde gaan leggen. 
De plaatjes kunnen daarna op lange strips papier 
of een groot kartonnen bord worden geplakt.  
Het stripverhaal kan daarna worden opgehangen 
in de klas.

63 Bouw een drakkar met Lego
Laat de leerlingen plaatjes van Vikingschepen 
zien of opzoeken. Daarna mogen ze gaan probe-
ren het schip na te bouwen in lego blokken.
Een mooi voorbeeld is in dit filmpje goed in 
detail te zien. 

Let wel: de drakenkoppen op Vikingschepen 
waren eigenlijk helemaal niet groot. En de mees-
te schepen hadden er geen. Die moeten de leer-
lingen dus iets kleiner maken of mogen anders 
versierd worden.

64 Spel: Dobbel een drakkar
→ Zie bijlage 16 voor de beschrijving van dit spel.

65 Spel: Groenland krimpt!
→ Zie bijlage 17 voor de beschrijving van dit spel.

Bovenbouw

66 Rekenen met zilver
→  Zie bijlage 18 voor de opdracht Rekenen  

met zilver.

67 Thor de Filmster: Interview
Sommige kinderen kenden Thor misschien wel 
beter als een held uit stripverhalen, of de super-
heldenfilms van Marvel. De trailer voor de eer-
ste film over Thor is hier te vinden. Eventueel 
zou u dit filmpje kunnen laten zien aan de klas, 
of enkele tekeningen van Thor als stripfiguur. 
Lijken deze afbeeldingen of filmfragmenten op 
de Thor uit de mythen? Wat lijkt er wel te klop-
pen? Wat niet? Wat vinden de leerlingen ervan 
dat een duizenden jaren oude figuur ineens in 
stripboeken en films zit? Mag dat zomaar? En 
wat zou de ‘echte’ Thor ervan vinden? Zou hij blij 
zijn? Trots? Beledigd? Zou hij het begrijpen? Laat 
de leerlingen een interview schrijven, of mis-
schien zelfs naspelen, waarin Thor zijn mening 
kan geven over de stripboeken en films. Dat is 
natuurlijk ook een mooie kans om Thor wat vra-
gen te stellen over het voorleesverhaal!

68 Knutsel een Vikingschip
Laat de leerlingen op het internet naar plaatjes 
van Vikingschepen zoeken. Stel hen voor dat 
ze dit moeten nabouwen, met karton, waterijs-
stokjes, lijm, plakband etc. Hoe zouden ze dit 
aanpakken? De leerlingen zouden het ook daad-
werkelijk kunnen proberen. Lees dan de teksten 
in dit pakket over schepen nog eens goed door. 
Laat ze vervolgens in groepjes het schip nabou-
wen en hun eindproducten met elkaar vergelij-
ken. Wat werkte goed? Wat werkte minder goed? 
Wat zouden ze nu anders doen?

do
Thor

www.youtube.com/watch?v=EFJJs5QHpTA
www.youtube.com/watch?v=JOddp-nlNvQ
https://www.youtube.com/watch?v=JOddp-nlNvQ
https://www.google.nl/search?q=thor+marvel+comics&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj816aAuIPoAhXR8qQKHeU5BU8Q_AUoAXoECBgQAw&biw=1920&bih=969


41© RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN 2020

69 Bouw een BOTO-boot met Lego
→ Zie opdracht 61 voor uitleg over BOTO.

Verdeel de klas in groepjes. Zoek een duidelijk 
plaatje van een Vikingschip en vertel de leerlin-
gen dat ze een boot van Lego moeten gaan bou-
wen, ongeveer zo groot als een liniaal. Om beur-
ten krijgen leerlingen van de groepjes het plaatje 
te zien en mogen ze gaan bouwen. Daarna gaat 
een volgende leerling verder, etc. Op het einde 
kunnen ze hun mening geven over welk schip 
het beste is gelukt. Het ‘winnende’ groepje mag 
uitleggen welke tactiek ze hebben gevolgd om 
hun eindresultaat te bereiken.

70 Spel: Dobbel een drakkar
→ Zie bijlage 16 voor de beschrijving van dit spel.

71 Spel: Groenland krimpt!
→ Zie bijlage 17 voor de beschrijving van dit spel.
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Vrijdag
de dag van Freya

Voorleesverhaal 
Freya is het beu
Van alle godinnen was Freya de mooiste. 
Daarover was eigenlijk iedereen het wel eens, 
en alle goden waren stiekem een klein beetje 
verliefd op haar. Voor Freya kwam dat soms goed 
uit. Met een knipoog, een glimlach of een paar 
lieve woordjes kon ze meestal alles voor elkaar 
krijgen. Maar het had ook zo zijn nadelen. Het 
leek wel alsof altijd iedereen iets van Freya wilde. 
Zo had de reus Hrungnir weleens gedreigd alle 
goden te verslaan, behalve Freya, omdat hij haar 
mee naar huis wilde nemen. En de metselaar die 
de grote stadsmuren voor Asgard had gebouwd, 
wilde per se Freya als zijn beloning. Volgens 
Freya leek het er soms verdacht veel op dat de 
standaardoplossing voor alle problemen van de 
goden, gewoon het weggeven van Freya aan een 
of andere reus, dwerg of koning was. En dat was 
Freya onderhand wel een beetje beu.

Freya had namelijk meer in haar mars. Zo was ze 
bijvoorbeeld behoorlijk sterk en kon ze prima 
met wapens overweg. Ook kende ze een hele-
boel toverspreuken. En ze zat boordevol slimme 
plannen en goede ideeën. Maar helaas, meestal 
wilde andere goden niet naar haar luisteren. 
Totdat, op een goede dag, de god Loki bij Freya 
aan kwam kloppen. Loki vertelde dat Thor hem 
had gestuurd en toen wist Freya meteen hoe laat 
het was. “Nou Loki, laat me raden… Thor is weer 
eens iets kwijt geraakt, en wil jou erop uit stu-
ren om dat terug te vinden. En daar heb jij dan 
weer mijn hulp bij nodig, klopt dat?”, “Uh… ja”, zei 
Loki, “dat klopt. Hij is uhm… oké, niet schrikken! 
Thor is zijn hamer kwijt.” “Wat?”, riep Freya, “Hij 
is Mjöllnir kwijt? Wauw. Dat is wel knap dom. Hij 
is erg slordig natuurlijk, maar ik had niet gedacht 
dat hij zomaar zijn hamer kwijt zou raken!” 

Loki begon een beetje zenuwachtig te lachen. 
“Ja, haha, dit is niet echt slim hè? Het nieuws 
gaat ook nog eens als een lopend vuurtje. 
Sommigen van de andere goden beginnen een 
beetje in paniek te raken. Ze zijn bang dat als 
slechte reuzen ontdekken dat Thor zijn hamer 
niet meer heeft, zij ons zullen aanvallen! Zonder 
Thor en zijn hamer zijn die moeilijk te verslaan. Ze 
hoopten dat jij misschien een goede oplossing 
kon bedenken.” Freya zuchtte, dacht even diep 
na en zei toen: “Tja, laten we dan eerst maar eens 
gaan zoeken waar die hamer beland is. Had Thor 
nog enig idee waar zijn hamer kan zijn?” “Nou,” 
zei Loki, “hij was gisteren toevallig in Jötunheim, 
het land van de reuzen.” “Nou, dat is dan een 
goede plek om te beginnen met zoeken. Weet 
je wat Loki, ik help jullie wel weer uit de nes-
ten. Ik leen aan jou mijn valkenkleed. Als je dat 
kleed omdoet, verander je in een valk en vlieg 
je zo naar het land van de reuzen. Als vogel trek 
je daar vast niet zoveel aandacht en dan kun je 
rustig zoeken.”

Loki kreeg een grote grijns op zijn gezicht. “Oh, 
dank je Freya! Dat is een heel goed plan!” Freya 
sloeg het kleed bij hem om en in een tel veran-
derde de god in een prachtige valk. Hij vloog 
naar buiten, maakte als bedankje een paar sierlij-
ke rondjes boven het huis van Freya en verdween 
toen richting Jötunheim.

De volgende ochtend liep Freya naar de grote 
hal van Asgard, waar de goden hun vergaderin-
gen hielden. Het was daar een drukte van jewel-
ste. Loki stond in het midden, met Thor, Odin, 
Heimdall, Týr, haar vader Njord en broer Freyr, 
en alle andere goden om hem heen. Ze kon goed 
horen wat Loki allemaal vertelde. “Thor’s hamer, 
Mjöllnir, is nu dus in het bezit van de sterke reus 
Thrym. En die Thrym is niet van plan de hamer 
zomaar terug te geven! Hij wil per se dat we 
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Freya naar hem toe sturen, zodat hij met haar kan 
trouwen. Ik denk dat we geen andere keuze heb-
ben dan haar naar hem toe te brengen.” “Goed 
idee!”, riep Thor, “Laten we dat meteen doen. 
Vertel jij dat even aan jouw zusje, Freyr? En als ze 
dan toch die kant op gaat, dan kan ze meteen…” 
“Hoho”, zei Njord, “ik weet niet of mijn dochter 
daar zomaar mee akkoord gaat.” “Nou, dit is best 
wel belangrijk toch?”, zei Heimdall, “Freya heeft 
er vast begrip voor dat…” Maar toen zag Heimdall 
als eerste de boze Freya aan komen lopen en 
werd meteen stil.

“Zijn jullie nou helemaal belatafeld?”, riep Freya. 
“Uh, bewatte?”, vroeg Týr. “Be-la-ta-feld. Dat is 
iets wat je zegt tegen mensen met idiote plan-
nen. Ik ben toevallig helemaal niet van plan om 
mezelf te laten ruilen tegen zoiets stoms als een 
hamer!” “Nou, het is anders wel een hele bij-
zonder ha-”, wilde Thor zeggen, maar Njord gaf 
hem een stevige elleboog in zijn zij en Thor hield 
verder wijselijk zijn mond. “Kan me niet schelen, 
al probeerde je me tegen de zon of de maan 
te ruilen. Thor heeft zijn hamer laten slingeren, 
Thor heeft het probleem veroorzaakt, dus Thor 
mag dit gaan oplossen. En ik blijf lekker hier in 
Asgard.” Ze sloeg haar armen over elkaar en keek 
boos om zich heen. Alle goden waren behoorlijk 
geschrokken van haar reactie (op Týr na, natuur-
lijk). Ze begonnen haar nu complimentjes te 
maken, lieve woorden toe te spreken en allerlei 
beloftes te doen. Maar Freya wilde van geen wij-
ken weten. “Nee, jullie bekijken het maar! Als die 
reus zo graag met een van ons wil trouwen, dan 
trouwt hij maar met Thor. Kunnen ze samen zijn 
hamer opvoeden ofzo.” 

En ineens besefte Freya dat dat helemaal niet 
zo’n slecht idee was. “Zeg eens Loki, kwam die 
Thrym, die reus, een beetje slim over?” “Neuh, 
niet echt,” vond Loki, “het leek mij geen hoog-

vlieger.” “Mooi”, zei Freya. “Dan verkleden we 
Thor als mij. Met een van mijn ruimste jurken, 
een grote omslagdoek om zijn schouders en een 
flinke sluier moet hij van een afstandje best voor 
een vrouw door kunnen gaan. Dan laat ik hem 
wel zien hoe hij moet lachen en lopen. En… ik 
geef hem Brisingamen mee. Dat is mijn mooiste 
sieraad. Door de toverkracht van Brisingamen 
wordt die Thrym vast meteen verliefd op Thor!”

Nu was het Thors beurt om even flink boos te 
zijn. Hij protesteerde dat hij een krijger was, een 
held! Dat hij niet van plan was om zich te ver-
mommen, dat vrouwenkleren hem niet stonden 
en dat hij al helemaal niet van plan was om zijn 
baard af te scheren. Maar Loki wist Thor te over-
tuigen. “Luister Thor, alle reuzen weten inmiddels 
waarschijnlijk wel dat Thrym jouw hamer heeft. 
En als we die niet snel terughalen, kunnen we 
de reuzen niet verslaan. We moeten iets doen en 
Freya’s plan is het beste dat ik tot nu toe gehoord 
heb.” Daarop gaf Thor zich gewonnen. En met 
een jurk, doeken en sluiers, kleedde Freya Thor 
aan als een echte dame. Zijn baard werd goed 
verborgen achter de sluier en dankzij alle siera-
den van Freya zag Thor er zowaar heel mooi uit. 
Het enige probleem was zijn zware stem. Hoe 
goed Thor ook probeerde om op Freya’s aanwij-
zingen te klinken en te lachen als een meisje, zijn 
diepe stem verraadde steeds dat Thor een man 
was. Nu kwam Loki met een oplossing. “Weet je 
wat”, zei hij, “ik heb eigenlijk ook wel zin in een 
verkleedfeestje! Ik ben goed in vermommingen 
en in hoge stemmetjes. Ik ga wel mee als een 
dienares en dan praat ik namens Thor wel met 
die reus.”

En zo gingen ze op reis, naar de hal van de reus 
Thrym, om de hamer terug te halen. Daar aan-
gekomen was Thrym dolblij dat de goden Freya 
hadden gestuurd. Door het betoverde sieraad 
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dacht Thrym inderdaad dat die vermomde Thor 
Freya was! De reus liet meteen zijn koks een 
feestmaal bereiden en nodigde alle reuzen uit de 
buurt uit voor een groot feest. Toen hij Freya een 
grote knuffel wilde geven, sprong Thor van schrik 
echter achteruit. Thrym vroeg wat er aan de hand 
was en Loki vertelde dat Freya nog uitgeput was 
van de lange reis, maar dolgelukkig dat ze met 
zo’n leuke reus mocht trouwen.

Daarna begon het feestmaal. De koks brachten 
bakken vol gebraden vlees en worst naar de 
tafels, enorme kazen en broden, hele rijen pas-
teien en puddingen, en het ene vat mede na het 
andere. Alle reuzen begonnen te smikkelen en 
te smullen. Iedereen at , en wie at er het mees-
te? Thor! Voordat Loki het wist, had Thor al twee 
hele worsten opgepeuzeld, vier volle vaten mede 
leeggedronken, zes grote karbonades afgeklo-
ven, acht stevige pasteien opgeschrokt en was 
hij net begonnen aan zijn tiende pudding. Alle 
reuzen zaten met grote ogen naar de bruid te 
kijken. “Maar… ze eet als een wild beest!”, riep 
Thrym, “Ik dacht dat mijn Freya een nette goden-
dame was!” “Ahum, uhm ja…”, stamelde Loki, 
“Weet u, Thrym, Freya was zo blij toen ze hoorde 
dat ze was weggeven aan u, dat ze sindsdien 
geen hap meer door haar keel kreeg. Ze heeft 
een hele week niet gegeten of gedronken, omdat 
ze haar geluk niet op kon.” “Ah, natuurlijk,” zei de 
reus nu, “dat is het vast. Wat een schatje, is het 
toch, die Freya! Kom, laten we meteen maar gaan 
trouwen!” 

“Aha!” , riep Loki, die nu een goed idee kreeg.  
“Bij de goden is het heel gebruikelijk dat de 
bruidegom aan de bruid een kostbaar geschenk 
geeft. Misschien is dit een goed moment om 
Freya die hamer van Thor te overhandigen.” Daar 
was Thrym het helemaal mee eens. Hij liet zijn 

zus Mjöllnir halen, ging op zijn knieën en bood 
de hamer aan zijn bruid aan. “Dat had je nou niet 
moeten doen!” bulderde Thor nu met zijn luide 
stem. Hij greep zijn hamer, worstelde zich uit zijn 
jurk, en gaf Thrym een enorme klap met Mjöllnir. 
En ook elke andere, stomverbaasde reus die niet 
onmiddellijk was weggerend, kreeg een flink 
pak slaag van de boze god. Daarop liepen Loki 
en Thor naar buiten en gingen ze op weg naar 
Asgard.

En eenmaal thuis aangekomen, stonden alle 
goden luid te juichen. Niet voor Thor, niet voor 
Loki, maar voor die slimme Freya. De goden 
beloofden plechtig dat ze nooit meer zouden 
besluiten dat Freya met een reus moest trouwen 
om een probleem op te lossen. Sterker nog, ze 
zouden voortaan altijd serieus naar haar voor-
stellen luisteren. En die aandacht, die werd  
Freya nooit beu.

Informatieve tekst 
Vikingkunst en -cultuur
Waar in Nederland de Vikingen als bezoekers 
worden bekeken, is de Vikingtijd in Scandinavië 
en Groot-Brittannië gewoon één van de his-
torische periodes. Terwijl hier slechts af en toe 
en onder voorbehoud een voorwerp met de 
Vikingen wordt geassocieerd, herkent men daar 
een karakteristieke Vikingstijl in gebruiksvoor-
werpen en kunstwerken. Deze valt op door zijn 
hoogontwikkelde technieken van metaalbewer-
king met glas, diverse legeringen en verfijnd fili-
graanwerk. Dat levert patronen op die bovenop 
het voorwerp lijken te liggen.

Alle Vikingkunst die is overgeleverd valt onder 
wat wij kunstnijverheid of decoratieve kunst 
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zouden noemen: versiering van gebruiks-
voorwerpen. Karakteristiek zijn de kracht, de 
vitaliteit en de rijke versieringen vol dieren. 
De Scandinavische Vikingkunst wordt onder-
verdeeld in een aantal stijlen. De basis is de 
Noordse dierstijl, die vanaf 600 werd ontwik-
keld. De ornamenten komen voort uit drie grond-
vormen: figuren (mensen en dieren), planten 
(ranken, bladeren, bloemen) en geometrische 
patronen (driehoeken, cirkels, spiralen, slangen). 
De verschillende Vikingstijlen zijn alle combina-
ties van deze drie elementen.

Het meest typisch voor de dierornamentiek is 
het zogenaamde ‘grijpdier’, een afbeelding van 
een beest dat een poot rond zijn eigen nek sluit, 
zich als het ware bij de hals grijpt. Dit ‘grijpdier’ 
kan verschillende vormen hebben: met twee of 
vier poten, meer of minder volume, langgerekt 
of meer gedrongen en van opzij of van voren 
gezien. Dit zijn onder meer punten waarop de 
stijlen van elkaar te onderscheiden zijn.

De drie belangrijkste stijlen in de Vikingkunst:

→  Borre: negende/tiende eeuw, genoemd naar 
grafvondst in Borre op Gotland. 
Kenmerken: grijpdieren in gesloten cirkel, 
kop van voren gezien en driehoekig, ‘Mickey 
Mouse-oren’.

→  Jelling: tiende eeuw, genoemd naar zilveren 
beker uit koninklijke grafheuvel in Jelling op 
Jutland. 
Kenmerken: geen grijpende maar langgerekte 
slangenachtige dieren, en profil weergegeven.

→  Urnes: midden elfde eeuw, genoemd naar 
Noorse stafkerk van Urnes. 
Kenmerken: dunne, elegante, slangachtige 
viervoeters met spitse kop, van vloeiende lijnen.

In Nederland zijn ook sieraden teruggevon-
den die op deze Scandinavische dierstijlen zijn 
gebaseerd, maar lokaal nagebootst in een eigen, 
‘continentale’ versie. Een armband met dieren-
koppen uit Nijmegen is een goed voorbeeld.  
Dat geeft aan dat de Noordse kunst, vooral in 
edelsmeedwerk, ook toen al bewonderd werd.

→ Zie zilveren reliëfarmband

Informatieve tekst  
Vermaak en spel
Bij feestelijke gelegenheden volgde na de maal-
tijd een drinkgelag, waarbij vooral bier werd 
gedronken. Als beker gebruikten de Vikingen 
hoorns of glazen, die je niet neer kon zetten; 
ze moesten uit de hand leeggedronken wor-
den. Teruggevonden instrumenten zoals fluiten 
geven aan dat Vikingen muziek maakten en 
daarbij zal ook gezongen zijn. Ze vermaakten 
zich vooral met het luisteren naar gedichten en 
verhalen over goden en helden. Er waren in deze 
tijd rondtrekkende dichters die Skalden werden 
genoemd. In de saga’s wordt ook veel gespeeld 
en gesport, onder andere balspelen. In de saga 
over koning Olaf wordt kinderspel beschreven: 
‘En de volgende dag wandelde de koning in de 
buurt van zijn boerderij, en zijn moeder Asta was 
bij hem. Ze kwamen bij een vijver. Daar waren 
de jonge zoontjes van Asta aan het spelen, en ze 
hadden daar grote boerderijen en korenschuren 
gebouwd, met veel rundvee en schapen erbij. 
Dat was hun spel. Op korte afstand daarvan-
daan was bij een modderige inham van de vijver 
Harald aan het spelen. Die had daar houtspaan-
ders, waarvan hij een groot aantal op het water 
liet dobberen. De koning vroeg hem wat dat 
voorstelde. Hij antwoordde dat het zijn oorlogs-
schepen waren.’
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Spelmateriaal en speelgoed is teruggevonden 
bij opgravingen van Vikingnederzettingen en in 
graven van Vikingen. Daarbij zijn hetzelfde soort 
spelen aangewezen voor de Scandinavische 
landen als voor de kolonisatie-gebieden van de 
Vikingen zoals Ierland en Noord-Engeland. De 
Vikingen hadden hun speelcultuur meegenomen. 
Het meest teruggevonden zijn speelstukken, die 
werden gebruikt bij een bordspel dat hnefatafl 
heet en waarvan ook het langwerpige spelbord 
wel eens bij opgravingen is aangetroffen, zoals in 
York. 

De spelregels zijn ongeveer bekend en lijken op 
die van het molenspel. De tegenstanders hebben 
elk een kleur stukken (zwart tegen wit, of blank 
ivoor tegen geverfd ivoor), waarmee drie-op-
een-rij moet worden gemaakt. Op dat moment 
verliest de ander een stuk. Het gaat erom alle 
stukken van de ander te veroveren, maar er moe-
ten veel spelvarianten zijn geweest. De speel-
stukken werden wel in sets in het graf meegege-
ven, ook één keer in Dorestad, zodat de dode ook 
in een volgende wereld rustig door kon spelen.

Heel herkenbaar is het speelgoed dat kinderen 
gebruikten. Tollen, houten zwaardjes, paardjes 
en bootjes zijn teruggevonden. Omdat in elke  
tijd het speelgoed van kinderen de dagelijkse 
leefomgeving weerspiegelt, is het niet verras-
send dat de kinderen van de Vikingen voor de 
grap vochten en dat ze speelden met kleine 
houten drakenschepen. 

Tip: kinderen vanaf een jaar op zeven kunnen het 
hnefatafl-spel goed leren. Er zijn replica-versies 
in de handel, maar leuker is zelf eerst het bord in 
te krassen, liefst buiten, en dan met (eventueel 
zelf gemaakte) witte en gekleurde steentjes/
stukken het spel te spelen.

→ Zie hier voor de regels van Hnefatafl

Vikingen in het museum  
Houtsnijwerk
Een van de meest aansprekende voorbeel-
den van Vikingkunst is het houtsnijwerk. Een 
vroeg voorbeeld daarvan is de versiering van 
het Oseberg-schip en de voorwerpen uit dat 
schip, dat in 1904 werd gevonden in Oseberg 
in Noorwegen. Het was tussen 850 en 900 na 
Chr. op het land getrokken, in een kuil gelegd en 
bedolven onder een heuvel. 

In het schip was een grafkamer gebouwd, waarin 
de skeletten van twee vrouwen lagen. Ze waren 
op houten bedden gelegd in een tentvormige 
kamer. Zowel in als buiten de kamer waren aller-
lei voorwerpen neergezet: eten en kleding, kis-
ten en kookgerei, maar ook sledes en een wagen. 
De meeste voorwerpen zijn prachtig versierd met 
houtsnijwerk. Ze waren bedoeld voor in het hier-
namaals en benadrukten tegelijkertijd de status 
en rijkdom van de vrouwen toen ze leefden. 

In het Rijksmuseum van Oudheden is een schaal-
model van het schip te zien, waarop je de sierlijke 
decoratie van de boeg goed kunt zien. Daarnaast 
heeft het museum een aantal afgietsels in gips 
van het houtsnijwerk van de wagen, die in het 
schip was meegegeven. Die was versierd met 
onder andere twee mannenhoofden met keurige 
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snorren en baarden, en prachtige dierenkoppen 
die helemaal open gewerkt waren. De oudste  
stijl in de Vikingkunst, uit de negende eeuw, 
wordt Broa of Oseberg genoemd, naar dit Noorse 
vorstengraf. Het is de eerste grijpdierstijl, met 
bandvormige dieren, die erg geabstraheerd zijn.

In de eindfase van de Vikingperiode komt de 
Vikingkunst tot een laatste hoogtepunt in het 
houtsnijwerk van elfde-eeuwse houten ker-
ken in Noorwegen, de zogeheten stafkerken 
(stavkirke). De laatste Vikingstijl, Urnes, heet 
naar de dierornamentiek van de stafkerk in 
Urnes, waar slanke viervoeters tussen dunne 
lijnen een evenwichtige versiering vormen. Het 
Universiteitsmuseum van Oslo bezit de frag-
menten van de houtsculptuur die het portaal 
vormde van de stafkerk van Hylestad. Dit por-
taal is bijzonder, omdat er in een omlijsting van 
ranken verhalende scènes zijn afgebeeld uit een 
van de legenden uit de Viking-mythologie, het 
verhaal van Sigurd en de draak. Daarbij zien we 
de Vikingheld, getooid met een spitse helm met 
neusplaat, bijvoorbeeld bij de smid zijn zwaard 
testen of het hart van de draak roosteren boven 
een vuurtje. Het zijn, ondanks de inhoud, bij-
na huiselijke taferelen en bovendien zijn in de 
Vikingkunst heel weinig mensen afgebeeld. De 
beweeglijke scène van een strijdende Sigurd, 
het zwaard geheven, is één van de meest indruk-
wekkende portretten van Vikingen die nu nog te 
bekijken zijn.

→ Zie Museum of Cultural History
 

vr
Freya

www.khm.uio.no/english/visit-us/viking-ship-museum/exhibitions/oseberg/


48 © RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN 2020

Onderbouw

72 Vikingpatronen: touw en inkt
Ingewikkelde, symmetrische patronen zijn een 
belangrijk onderdeel van de Vikingkunst. De 
leerlingen zouden deze kunnen proberen te 
tekenen, maar ze kunnen ook op andere manie-
ren worden gemaakt. Bijvoorbeeld met in inkt 
gedoopte touwtjes. Als je die op een kant van 
een vel papier legt en dit daarna dichtvouwt, 
krijg je mooie, symmetrische figuren. 

Tip: als het papier al een keer goed is dubbelge-
vouwen voor de touwtjes op één helft worden 
gelegd, gaat het gemakkelijker dicht zonder dat 
de touwtjes sterk verschuiven.

73 Snij in de klei
Anders dan bij tekenen of verven, maak je bij 
snijden een kunstwerk door dingen weg te halen, 
in plaats van toe te voegen. Geef de leerlingen 
een plakje klei en houten werktuigjes. Laat ze 
zelf uitproberen hoe ze het beste versiering 
kunnen aanbrengen in de kleilaag. Vertel ze wel 
duidelijk dat het niet de bedoeling is dat ze door 
de klei heen snijden! Als voorbereiding kunnen 
stukjes van dit filmpje vertoond worden.

74 Klei een armband
Bekijk de foto’s van de bij Nijmegen gevonden 
armband. De armband lijkt erg op armbanden die 
Vikingen maakten en droegen. Laat de leerlingen 
zelf een armband kleien, met twee mooie dieren-
koppen aan het uiteinde.

75 Kleur een Vikingsierschijf
→  Zie bijlage 19 voor een kleurplaat van een 

Vikingsierschijf.

Let wel: de vier kwarten van deze schijf laten 
allemaal een ander patroon zien. Dit is dus geen 
tekening van een echt bestaand voorwerp.

76 Is dat nou Freya of Thor?
Geloven de kinderen dat de stoere macho Thor 
echt door zou kunnen voor een nette dame als 
Freya? Of had die Thrym dit eigenlijk veel eer-
der kunnen doorhebben? Laat de kinderen thuis 
verkleedkleren verzamelen, waaronder liefst een 
aantal doeken, sluiers e.d. Ze moeten zich zo 
goed mogelijk kunnen inpakken. Laat om beur-
ten een groepje kinderen de klas verlaten, zich 
omkleden en een rondje laten lopen voor de klas. 
Ze mogen hierbij natuurlijk proberen om bijvoor-
beeld heel erg stoer te lopen als Thor, of heel 
sierlijk als Freya. Herkennen de andere leerlingen 
hun klasgenootjes als ze helemaal zijn ingepakt? 
Of worden ze net als de reuzen voor de gek 
gehouden door de vermommingen?

77 De Grote Vikingspelen
Een mooie afsluiter van de projectweek is een 
groot Vikingsportfestijn! Afhankelijk van de 
leeftijd van de kinderen kan gedacht worden 
aan hardlopen, verspringen, zware dingen optil-
len, dingen lang met gestrekte armen voor je 
uithouden, tikkertje, touwtrekken, kastie, ‘wor-
stelen’ (bijvoorbeeld elkaar uit een ring duwen), 
speerwerpen (bijvoorbeeld een stok door een 
hoepel gooien), en ‘steenwerpen’ (bijvoorbeeld 
een zware bal zo ver mogelijk gooien). Misschien 
kunnen de leerlingen zelf nog meer sporten 
bedenken die Vikingen interessant zouden 
hebben gevonden, of kan de klas samen een 
‘Vikinghindernisbaan’ bedenken.

Activiteiten en 
opdrachten vr
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Middenbouw

78 Vikingpatronen: touw en inkt
→ Zie opdracht 72.

79 Kleur een Vikingsierschijf
→  Zie bijlage 19 voor een kleurplaat van een 

Vikingsierschijf.

Let wel: de vier kwarten van deze schijf laten 
allemaal een ander patroon zien. Dit is dus geen 
tekening van een echt bestaand voorwerp.

80 Hnefatafl
Hnefatafl was een populair bordspel uit de 
Vikingtijd. Een bord kan gemakkelijk worden 
gemaakt door het buiten ergens in de grond te 
krassen, of gewoon met een stift en liniaal op 
karton te tekenen. Steentjes, dopjes, damschij-
ven en dergelijke kunnen als speelstenen dienen. 
De spelregels zijn hier na te lezen.

81 Teken een Viking: Dag 5
Als de klas op de eerste dag bij opdracht 7 een 
Viking heeft getekend, kunnen de leerlingen nu 
opnieuw een Viking tekenen, en deze vergelijken 
met hun eerdere tekening. Hebben ze nu een 
andere Viking getekend? Waarom wel of niet? 
Zijn ze misschien aan andere woorden gaan den-
ken bij het begrip Viking? Bespreek wat ze alle-
maal geleerd hebben over Vikingen deze week?

82 De Grote Vikingspelen
→  Zie opdracht 77.

83 Levend Stratego met Noordse 
Goden
→  Zie bijlage 20 voor de beschrijving van  

dit spel.

Bovenbouw

84 Hnefatafl
→  Zie opdracht 80.

85 Bedenk je eigen spel
Zeker na het spelen van Hnefatafl hebben de 
leerlingen misschien wel zin om een eigen spel 
te ontwerpen. Verdeel de klas in groepjes. Laat 
de leerlingen eerst bespreken wat ze allemaal 
interessant of spannend vinden aan de Vikingen, 
en wat voor nieuwe dingen ze geleerd hebben. 
Dat kunnen mooi onderdelen van het spel wor-
den. Laat ze daarna bespreken wat ze zelf leuke 
spellen vinden. Misschien kunnen ze iets maken 
dat daar op lijkt.

86 Urnes & Jelling
Zoek op het internet plaatjes van de bekende 
versieringen uit Urnes en Jelling, zoals deze of 
deze voorbeelden. Laat deze aan de leerlingen 
zien. Vraag ze nu zelf dit soort patronen te teke-
nen met (kleur)potlood. Hoe ze dit aanpakken 
mogen ze zelf weten. Na enige tijd mogen ze 
hulp vragen bij klasgenoten. Wat hebben die 
anders gedaan? Laat ze op basis van deze nieu-
we informatie overleggen en bedenken wat ze 
kunnen veranderen in hun aanpak. Daarna kun-
nen ze opnieuw beginnen, of proberen hun werk 
te verbeteren.

87 Eerst dacht ik…, maar nu  
denk ik…
Als de klas op de eerste dag van de projectweek 
opdracht 13 heeft uitgevoerd, kunnen de leer-
lingen om te beginnen opnieuw een mindmap 
maken, met daarop de woorden waar ze nu aan 
denken bij het begrip Viking. Deze nieuwe mind-
map kan daarna worden vergeleken met de oude, 
of met het moodboard dat de leerlingen hebben 
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gemaakt. Wat zijn de grote veranderingen? Hoe 
komt dat? Wat denken de leerlingen nu over 
dat onderdeel? Welke dingen zijn nog steeds 
hetzelfde? Weten de leerlingen daar inmiddels 
meer over? Er zijn vast ook nog vragen waar de 
leerlingen mee zitten. Die zijn wellicht een mooie 
aanleiding voor verder onderzoek.

Als de leerlingen op de eerste dag opdracht 13 
niet hebben gedaan, dan kan ze nu gevraagd 
worden om terug te denken aan de dingen die ze 
deze week hebben gehoord of gelezen en waar 
ze verbaasd over waren. Waarom waren ze dat? 
Om hun ideeën te structureren en onder woor-
den te brengen, kan de ‘denkroutine’ eerst dacht 
ik …, maar nu denk ik … worden gebruikt. Deze 
werkvorm (in het oorspronkelijke Engels: I used 
to think…, now I think…) is onderdeel de vele 
thinking routines van het grote onderwijsweten-
schappelijke project Project Zero van Harvard. 
Meer informatie (in het Engels) is te vinden op 
deze website.

88 De Grote Vikingspelen
→  Zie opdracht 77.

89 Levend Stratego met Noordse 
Goden
→  Zie bijlage 20 voor de beschrijving van  

dit spel.
 

vr
Freya

https://pz.harvard.edu/resources/i-used-to-think-now-i-think


51© RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN 2020

Boeken

W.A. van Es & W.A.M. Hessing 
Romeinen, Friezen en Franken in het hart  
van Nederland 
Utrecht / Amersfoort 1994

W.W. Fitzhugh / E.I. Ward 
Vikings, The North Atlantic Saga 
Washington 2000

J. Graham-Campbell 
The Viking World 
Londen 2001

S.M. Margeson 
Ooggetuigen: Vikingen 
Amsterdam 2002

M. Stoter & D. Spiekhout
Wij Vikingen: Friezen en Vikingen in het  
kustgebied van de Lage Landen 
Leeuwarden 2019
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Noormannen in de Lage Landen  
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Boeken, films, games en  
websites over Vikingen

https://historiek.net/invallen-van-de-vikingen-800-1000/65401/
https://spreekbeurten.info/vikingen.html
https://www.historyonthenet.com/vikings-history-overview-culture-history-viking-age
https://www.bbc.co.uk/programmes/b01ms4sh
https://www.imdb.com/title/tt2306299/
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Bronnen

A. Ooggetuigenverslag van een Vikingaanval, 
uit de kroniek van abt Regino van Prüm 
(Duitsland). Hij beschrijft de acties van de 
Noormannen in het gebied van Rijn en Maas, 
die leiden tot de verwoesting van zijn eigen 
klooster, de koningsabdij van Prüm, in de 
rampzalige jaren 881/882. 

Tip: de reis van de Vikingen is op een kaart te 
volgen. Kijk dan of ze in de buurt van uw school 
zijn geweest.

“Rond deze tijd voer een vloot van Noormannen 
de Waal op en legde aan bij de koningspalts 
Nijmegen, waar ze hun kamp opsloegen. Toen 
men dit aan koning Lodewijk berichtte, trok hij 
er onverwijld met een leger heen en belaag-
de hen in hun vestingen. Ook na enige dagen 
tegen elkaar gestreden te hebben, lukte het 
hem niet hen volledig te belegeren, omdat de 
palts met zijn grote omvang en wonderbaarlijk 
stevige bouw de vijanden een zeer zekere toe-
vlucht bood. Bij deze gevechten werd van de 
tegenstanders Everhard de Saks, de zoon van 
graaf Meginhard, als gevangene weggevoerd; 
hij kwam later na betaling van een hoge prijs 
veilig bij zijn moeder Evesa terug. Uiteindelijk 
vertrok de koning met zijn troepen, nadat hem 
beloofd was, dat als hij de belegering ophief, 
de Noormannen direct de Rijn zouden verlaten. 
Na zijn aftocht staken de heidenen de palts met 
hun versterkingen in brand, gingen aan boord 
van hun schepen en keerden terug naar de 
Rijnmonding.

In hetzelfde jaar in november vestigden twee 
Noormannenkoningen Godefried en Sigifried 
zich met een onoverzienbare groep mannen te 
voet en te paard in Elsloo aan de Maas. Bij hun 
eerste inval verwoesten ze de omliggende plaat-
sen en steken Luik, Maastricht en Tongeren in 

brand, bij hun tweede uitval verspreiden ze zich 
over het gebied van de Ribuariërs en verwoesten 
alles met moord, roof en brand; de steden Keulen 
en Bonn met de nabij gelegen burchten Zülpich, 
Jülich en Neuss laten ze in vlammen opgaan; 
daarna legden ze de palts Aken en de kloosters 
van Cornelimünster, Malmédy en Stavelot in  
de as.

In het jaar van de goddelijke menswording 882 
dringen ze op een strooptocht door de Ardennen 
precies op de dag van de verschijning van de 
Heer het klooster Prüm binnen, waar ze zich drie 
dagen ophouden en het hele omliggende gebied 
leegplunderen. In deze landstreek verzamelt zich 
een ontelbare menigte voetvolk van de akkers en 
landgoederen op een hoeve en rukt tegen hen 
op om te strijden. Maar als de Noormannen dit 
boerenvolk, niet zonder wapens maar wel zonder 
krijgszucht zien, storten ze zich schreeuwend 
op hen en slaan hen neer in zo’n bloedbad, dat 
het lijkt alsof dom vee en niet mensen worden 
geslacht. Nadat dit is gebeurd, keren ze beladen 
met buit in hun kamp terug. Toen ze wegtrokken, 
verteerde het vuur, dat in een aantal gebouwen 
brandend was achtergebleven, het klooster, 
omdat er niemand over was om het te redden.”

B. Einde van Beowulf, begrafenis van een 
Vikingkoning

"Daarna bouwden de Wedermannen een grafka-
mer op de klip, hoog en ruim, van zeer ver zicht-
baar voor zeevaarders, richtten in tien dagen een 
monument op voor de om zijn gevechtskracht 
beroemde held en omringden de as met een wal, 
als het waardigste huldebetoon dat de allerwijs-
ten voor hem konden bedenken. In die graf-
heuvel plaatsten zij ook alle ringen en kostbare 
gespen, alle pantsers die de koene strijders eer-
der uit de massa rijkdom meegenomen hadden. 
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De schat der edelen werd aan de aarde toever-
trouwd, het goud aan de grond, en het ligt er  
nu nog begraven, even nutteloos voor de men-
sen als immer tevoren. Toen trokken twaalf 
dappere heldenzonen rond de grafheuvel; zij 
wilden hun verdriet uiten, over hun koning een 
klaagzang aanheffen, hun smart verwoorden en 
de man herdenken. Zij prezen zijn adel en loof-
den zijn roemruchte daden bovenmate; het past 
immers, dat men zijn achting uitspreekt voor  
een geliefde meester, dat men hem van harte 
bemint, als hij naar elders gaat, als hij zijn  
lichaam verlaten moet.

Zo werd de dood van de vorst door het volk 
der Geaten, door zijn haardgenoten, klagend 
betreurd. Van alle koningen der wereld was hij, 
zo verklaarden zij, de menselijkste van allen, was 
hij de allerhartelijkste voor zijn volk, kortom de 
man die naar de hoogste lof gestreefd had."

→ Zie hier voor de hele tekst in Nederlands

C. Verhaal van Catla die uit Birka naar Dorestad 
komt om geld onder de armen te verdelen, uit 
de Vita Anskarii (Leven van Ansgar) uit ca. 875. 

Frideburg (een vrouw uit Birka in Zweden) had 
haar dochter Catla opdracht gegeven om na haar 
overlijden al haar bezittingen onder de armen 
te verdelen. “En omdat hier maar weinig armen 
zijn, verkoop zodra je kunt alles dat niet wegge-
geven is, en ga met het geld naar Dorestad. Daar 
zijn veel kerken, priesters en clerici en een grote 
schare armen. Zoek na je aankomst betrouwbare 
mensen die je kunnen leren hoe het te verdelen 
en geef alles weg als aalmoezen voor mijn zie-
lenheil.” Na de dood van haar moeder voerde de 
dochter ijverig alles uit dat haar was opgedra-
gen. Ze ondernam de reis naar Dorestad en zocht 
na aankomst enkele vrome vrouwen op, die haar 

naar de heilige plaatsen in de stad vergezelden 
en haar vertelden wat aan elke persoon te geven.

Op zekere dag, toen ze de heilige plaatsen aan 
het bezoeken waren om liefdadigheid uit te 
oefenen en de helft al was uitgedeeld, zei zij 
tegen haar metgezellin: “We zijn al moe, we 
kunnen beter wat wijn kopen om onszelf te 
verkwikken, zodat we het werk af kunnen maken 
dat we begonnen zijn.” Ze besteedde daarom 
vier denarii hieraan, en toen ze waren bijgeko-
men, voltooiden zij hun taak. Toen ze klaar was 
en terugkeerde naar haar logeeradres, zette ze 
de lege tas waarin het geld had gezeten op een 
bepaalde plek neer, maar door goddelijke tus-
senkomst, ontdekte ze, toen ze op die plek terug-
kwam, dat de tas weer net zo vol zat als in het 
begin. Verbaasd over zo’n groot wonder riep ze 
de vrome vrouwen die haar vergezeld hadden bij 
zich en legde hen uit wat haar was overkomen. In 
hun aanwezigheid telde ze het geld in de tas na 
en het bleek exact de som die ze meegebracht 
had, met uitzondering van de vier denarii.
 

http://www.horse-shoe.nl/ijslandse-saga/afbeeldingen%20algemeen/beowulf.pdf
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