Woord vooraf

De Vikingen!

V

ikingen... we denken ze allemaal te
kennen, de woestelingen uit het noorden met
hun lange baarden en gehoornde helmen. Ik
dacht dan ook: ik lees een paar dikke boeken, maak
een reisje door Scandinavië en hup, ik schrijf die
tien verhalen.
Maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. De
geschiedenis van de Vikingen bleek een groot aantal
geheimen te bevatten. Sommige van die geheimen
waren gemakkelijk te ontrafelen. Neem bijvoorbeeld
de vraag: droegen de Vikingen werkelijk hoorns op
hun helmen? Het antwoord is: nee! In dit boek heb
ik geprobeerd te reconstrueren hoe dit misverstand
in de wereld is geraakt. Nog een vraag: waarom
kwamen de Vikingen eigenlijk naar ons land? Het
antwoord luidt: ze zijn uitgenodigd door de ruziënde
kleinzoons van keizer Karel de Grote!
Gelukkig is er in Nederland iemand die alles weet
over de tijd van de Vikingen. Zijn naam is Luit van
der Tuuk. Deze historicus heeft geduldig al mijn
vragen beantwoord.

Wil je zelf ook een duik nemen in het verleden?
Bezoek Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede.
Bekijk de gouden broche in het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden. Zoek de zilverschat van
Wieringen in het Viking-informatiecentrum in Den
Oever. En ga een keer naar Archeon in Alphen aan
de Rijn op het moment dat daar een Vikingfestival
plaatsvindt. Op de Vikingmarkt kun je kleurrijke
glazen kralen kopen en een ketting rijgen zoals
Katla uit Birka die heeft gedragen.
In dit boek reis je door tweehonderd jaar
Vikinggeschiedenis. Na die tweehonderd jaar
hielden de rooftochten op. Maar niemand weet
precies hoeveel mensen uit het noorden hier achtergebleven zijn. Misschien stroomt er ook door jouw
aderen nog wel wat echt Vikingbloed…
Arend van Dam
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Het jaar 810

hoofdstuk 1

Het Valkhof in Nijmegen

E

en grote jongen, een oude man en een
kleine jongen wandelen samen de poort van
het kasteel uit.
De grote jongen, die Lotharius heet, draagt over zijn
ene schouder een boog en over de andere schouder
een koker met pijlen.
De oude man is Lotharius’ opa Karel. Achter hen
aan dribbelt de kleine Lodewijk.
Lotharius draait zich geërgerd naar hem om. ‘Kun jij
niet beter thuisblijven, broertje? Je loopt alleen maar
in de weg.’
Snel pakt Lodewijk de hand van zijn opa.
‘Ach, Lotharius, laat hem maar,’
zegt de oude man. ‘Hij wil
graag bij de grote jongens
horen. Dat wilde jij ook,
toen je klein was.’ Dan wijst
hij in de verte. ‘Kijk, daar
op die heuvel lag vroeger
het fort van de Romeinen.’
Lotharius holt vooruit.
‘Kom, laten we gaan kijken.
Misschien vinden we nog wel iets uit die tijd.’
Lodewijk kijkt omhoog naar zijn opa en zegt zacht:
‘Ik vind het een beetje eng. Waarom is alles hier
kapot?’

Opa Karel lacht. ‘Er kan niets gebeuren, Lodewijk.
De Romeinen zijn al lang geleden vertrokken. Hun
rijk viel uiteen in een heleboel volken. Ik probeer
die volken zo goed en zo kwaad als het gaat weer bij
elkaar te rapen.’
‘Jij bent nooit bang, hè, opa?’ zegt Lodewijk
opgewekt.
‘Natuurlijk is opa nooit bang,’ zegt Lotharius, die net
terug komt hollen met een verroeste helm op zijn
hoofd. ‘Voor wie zou hij bang moeten zijn? Iedereen
is bang voor hém. De Saksen, de
Moren, de Langobarden, alle volken
sidderen voor hem. Nou ja, behalve
misschien de Noormannen. Die
kennen geen angst.’
‘Mag ik die helm hebben?’ vraagt
de kleine Lodewijk aan zijn grote
broer.
Die schudt woest zijn hoofd.
‘Het is helemaal geen helm,’ zegt de keizer
lachend. ‘Het is een oude Romeinse kookpot.’
Snel duwt Lotharius het ding in Lodewijks handen.
‘Wat je zo-even zei over de Noormannen is waar,’
zegt keizer Karel met een ernstig gezicht. ‘Voor hen
moeten we oppassen. Lang geleden hebben mijn
voorvaderen voor het eerst met de Noormannen te
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‘Probeer op de terugweg maar een hert te schieten,’
zegt de keizer. ‘Of een parelhoen.’
Even later zitten ze op het erf van de boer. Die doet
zijn best om het de keizer en diens kleinzoons naar
de zin te maken. Ook lopen vrouwen en kinderen af
en aan met lekkernijen.
Plotseling klinkt er hoefgetrappel. Er verschijnt
een ruiter op het erf. Hij laat zich van zijn bezwete
paard glijden, knielt voor de keizer en zegt: ‘Sire, ik
heb een belangrijke boodschap.’
‘Spreek,’ zegt de keizer.
De man kijkt aarzelend om zich heen. ‘Met de
jongens erbij?’
De keizer knikt. ‘Daar leren ze van.’
‘Het gaat om de Denen, Heer. Ze zijn
op viking, zoals ze het zelf noemen.
Ze zijn aan het roven geslagen. Hun
hoofdman heet Godefridus. De mensen
op de Friese eilanden zijn er slecht aan
toe.’
‘Het is dus gedaan met de rust,’ zegt de
keizer met een zucht. ‘Kom, jongens. We
gaan terug naar Het Valkhof.’
Op de terugweg kijken de twee jongens
hun opa af en toe vragend aan.
‘U bent toch niet bang, opa, voor die
zogenaamde Vikingen?’ vraagt de
oudste.
‘Nee, Lotharius, bang ben ik niet.
Maar de Noormannen zijn gevaarlijker
dan ik dacht. Ze zijn snel, met die drakenschepen van ze. Ik weet wat ik moet doen. We gaan
naar Gent. Aan de oever van de rivier laat ik snelle

maken gekregen. De Deense koning Hygelac viel
het land binnen. Hij plunderde een paar dorpen
en brandde de huizen plat. Maar gelukkig heeft
Theuderik, de zoon van Clovis, hem verslagen.’
Lodewijk zet de verroeste ketel op zijn hoofd,
schreeuwt ‘Aanvallen!’ en doet een uitval naar zijn
grote broer. Die steekt snel zijn voet uit zodat de
kleine aanvaller huilend over de grond rolt.
‘Het is al lang geleden,’ herhaalt de keizer.
Hij tilt Lodewijk op en veegt de tranen
van zijn wangen. ‘Het was in het jaar 515.
Bijna driehonderd jaar hebben we niets
van de Noormannen gehoord. En ik
weet niet hoe het komt, maar af en toe
duiken ze ineens weer op. Vorig jaar heb
ik hard moeten optreden. Ze dwingen me
ertoe. Ik laat niet over me heen lopen!’
Ze wandelen in de richting van een boerderij. In de verte grazen koeien. Lotharius
legt een pijl op zijn boog. ‘Ik heb trek,’
zegt hij.
‘Mag dat wel van die boer?’ vraagt
Lodewijk.
‘Die boerderij is van opa,’ zegt Lotharius.
‘Alles hier is van opa.’
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