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Welmoed keek over de kwelder naar de zee. Het 
kwelderlandschap in de Vikingtijd bestond uit een 
kustvlakte, waar kreken doorheen liepen. Een kreek 
is een kleine watergeul die uitliep in de zee.
Bij extreem hoog water overstroomde het gehele 
gebied. Om droog te kunnen wonen, bouwden de 
mensen verhoogde heuvels die ze terpen noemden.
De kwelders waren begroeid met zoutplanten op 
de laagste stukken en op de hogere delen groeiden 
paardenbloemen en madeliefjes.

1 hooiland
Welmoed was vast vaak te vinden in de hooilanden. 
Misschien wel om verstoppertje te spelen maar 
misschien ook om zeekraal te plukken voor het 
avondeten.
Naast de handel over zee leefden de mensen van 
akkerbouw. Grote velden met vlas en gerst lagen 
op de kwelder. Dichter bij de terpen onderhielden 
de mensen tuintjes met koolsoorten en verfplanten 
zoals wede. Andere gewassen die verbouwd werden, 
waren hennep, tuinbonen en emmertarwe.
Uitgestrekte graslanden met heel veel verschillende 
planten domineerden de boomloze kwelder. Op de 
lagere stukken groeiden zoutplanten zoals zeekraal 
en lamsoor. Schapen graasden vaak lager op de 
kwelder dan koeien. Een deel van het grasland werd 
als hooiland gebruikt. 
Hooiland was te nat om vee op te laten lopen en 
werd alleen gebruikt om het gras te maaien en te 
oogsten.

Vlas is een plant met mooie blauwe bloemetjes. Van 
de vezels kun je linnen maken.
Gerst is een graansoort. Ze stamt af van de wilde 
gerst, die nog steeds in het Midden-Oosten 
voorkomt. Ontkiemende gerst is een belangrijke 
grondstof voor bier en whisky.
Heel wat planten kun je gebruiken voor het maken 
van kleurstof, maar de voornaamste zijn de meekrap 
voor rood en de wede voor blauw.
Hennep is een plant die je voor van alles kan 
gebruiken, bijvoorbeeld als strooisel in dierenhokken 
en voor het maken van touw. 

2 Terpen
Toen Welmoed haar vader ging waarschuwen, 
riep hij de bewoners van de andere terpen. In de 
directe omgeving van de terp gebeurde van alles. 
Graszoden en losse klei werden verzameld als 
bouwmateriaal, waardoor laagtes en kleiputten 
ontstonden.
De terpen lagen in rijen op net iets hogere stukken, 
zogenoemde kwelderwallen. Door de natuurlijke 
aangroei van de kwelder kwam land beschikbaar 
voor nieuwe terpen, eerst niet meer dan een enkel 
huis op een verhoging. In de loop van de tijd 
groeiden de terpen uit tot dorpsterpen, maar erg 
hoog werden ze zelden. 
Om droge voeten te houden in de winter waren er 
dijkjes gemaakt die van de ene terp naar de andere 
liepen. Sommige van die dijkjes bestaan nog steeds.

3 handel
De angst van Welmoeds vader dat de komst van 
de Vikingen op een wild gevecht zou uitlopen was 
gelukkig onterecht. Hun bezoek liep uit op het 
drijven van handel.
In de zevende eeuw was de nederzetting ‘Dorestat’ 
uitgegroeid tot een haven en markt, dankzij haar 
ligging op het knooppunt van waterwegen. Het 
was nog geen grote stad, maar al wel een rijke 
en bekende plaats. Er werden gouden munten 
geslagen, met de aanduiding Dorestat fit erop, 
‘gemaakt in Dorestad’, die over heel Europa 
zijn teruggevonden. De nederzetting lag in het 
omstreden grensgebied tussen de Friezen en de 
Franken. Tijdens de ‘slag bij het castrum Dorestad’ 
rond 690 overwonnen de Franken de Friezen, 
onder leiding van Pepijn van Herstal (635 – 714). De 
troepen werden aangevoerd door koning Radboud 
of Redbad (circa 680-719).



Vanaf de overwinning van Pepijn was Dorestad 
geen Friese stad meer. Er bleven natuurlijk wel 
Friezen wonen. De Friezen kwamen zeker om 
handel te drijven. Dorestad werd de belangrijkste 
doorvoerhaven voor producten vanuit het zuidelijke 
gebied naar het noorden en het westen. Niet alleen 
naar Scandinavië en de Britse eilanden, maar ook 
naar Frisia. Het aardewerk en glas uit het Rijnland 
dat in hier in Friesland is gevonden, is misschien wel 
in Dorestad gekocht.
Door de handel gingen de mensen ook producten 
maken om te verkopen, en maakten ze niet langer 
alleen wat ze zelf nodig hadden. 

4 haven
Bij het haventje waar Welmoed woonde, vierden de 
Vikingen en haar broer Adelbert ’s avond feest. Hier 
zag ze ook de prachtige ketting. Veel terpen zullen 
een simpel haventje hebben gehad. Dat was handig 
voor de handel over water.
Al in de eeuwen voor de Vikingtijd was de Noordzee 
het verkeersplein van Noordwest-Europa. Friese 
en Scandinavische handelaren maakten er actief 
gebruik van. De handelsnetwerken bleven ook in de 
Vikingtijd bestaan. Scandinavische exportproducten 
waren vachten, gedroogde vis, zeepsteen, hout, 
touw, walrus- en narwalivoor. Via het Scandinavische 
handelsnetwerk kochten de Friezen ook exotische 
producten als Arabische dirhams (munten) en 
Chinese zijde.
Veel van deze producten laten amper sporen na in 
de bodem. Barnsteen behoort tot de uitzonderingen. 
Het moet op grote schaal vanuit het Baltische gebied 
naar Frisia zijn verscheept.

5 huizen
Het huis van Welmoed had twee ingangen, 
de ‘voordeur’ en de deur van de stal. In de 
Vikingperiode leefden mens en vee meestal onder 
hetzelfde dak, in woonstalhuizen van 20-30 meter 

lengte. De meeste boerderijen hadden wanden 
van gestapelde graszoden. Een boer die veel geld 
verdiende kon een deel, of soms de hele boerderij 
bouwen met dragende palen en vlechtwerkwanden. 
Palen waren kostbaar en vaak vrij kort en krom. Vaak 
werden ze gemaakt van hergebruikt scheepshout. 

6 scheepvaart
De terpbewoners lieten hun ontwateringssloten en 
greppels aansluiten op de kreken. Naast ontwatering 
zorgden deze sloten ook voor een indeling van 
het land. De grotere kreken waren bevaarbaar en 
gaven toegang tot handelsnetwerken in het gehele 
Noordzeegebied.
De afgebeelde rechthoekige schepen lijken een 
rechte voor- en achterkant te hebben en een platte 
bodem, ideaal voor de ondiepe wateren van de 
Nederlandse, Duitse en Deense Waddenzee-delta. 
Toen de pake van Welmoed over de kwelder naar de 
zee en de kreken keek, zag hij in de verte schepen 
en herkende deze meteen. 
In Nederland vinden we Scandinavische 
schepen vanaf de negende eeuw, waarvan er 
ook archeologische bewijzen zijn. Bootgraven, 
maar ook opzettelijk gezonken schepen geven 
een zeer gedetailleerd beeld van hun manier van 
bouwen, die was gericht op lange tochten op zee. 
Zo’n beeld hebben we voor de Friezen helemaal 
niet. In historische bronnen worden de Friezen 
weliswaar apart vermeld als maritiem volk maar als 
het om schepen gaat, zijn in onze bodem vooral 
overblijfselen van verschillende kleinere riviergaande 
schepen gevonden die er allemaal verschillend 
uitzien. Wat daarvan typisch Fries is, weten we niet. 

In de (vroege) middeleeuwen waren Scandinavische 
schepen uiterst succesvol. Rond ongeveer het jaar 
1000 waren de twee belangrijkste typen het ranke, 
snelle langschip – de drakar – en de wat rondere 
knarr. Met beide schepen kon je zowel zeilen als 
roeien. De drakar is het klassieke oorlogsschip dat 
door Vikingen werd gebruikt om snelle overvallen 
te kunnen uitvoeren. De knarr (of knorr) was het 
‘vreedzame’ schip van de Vikingen. Het werd 
ingezet voor de handel en had veel laadruimte. 
We weten relatief veel van de Scandinavische 
scheepsbouwtraditie, omdat er vrij gave exemplaren 



zijn opgegraven. De best bewaarde schepen 
zijn het Gokstad-schip en het Oseberg-schip uit 
Noorwegen, die in de negende eeuw zijn gebruikt als 
scheepsgraf. 

drinkwater 
Op de terp zorgde een grote gegraven kuil, een 
zogenaamde dobbe, voor zoet drinkwater voor het 
vee wanneer de kwelder onder water stond. Voor de 
mensen was er een waterput.
Om te overleven op de kwelder, met het zoute water, 
was de aanwezigheid van een zoetwatervoorraad 
een vereiste. In de Vikingtijd waren de terpen aardig 
hoge woonheuvels geworden. Dat had een positief 
effect op de plaatselijke waterhuishouding. Net 
als bij de duinen en onder de Waddeneilanden 
hoopte zich onder de terpen zoet water op. Het 
regenwater dat in de woonheuvels neerkwam, 
vermengde zich niet met het zoute water, maar bleef 
er bovenop drijven. Tijdens terpopgravingen hebben 
archeologen veel waterputten gevonden die naar een 
zoetwaterbel leidden. Zulke putten kunnen tot wel 
enkele meters diep zijn. Soms gebruikte men oude 
wijntonnen als bekisting voor de waterput.

schapen
Het schaap stamt af van de wilde moeflon, die door 
mensen werd getemd. Een mannetjes-schaap wordt 
een ‘ram’ genoemd, het vrouwtje een ‘ooi’ en het 
jong een ‘lam’.
Het schaap zorgt niet alleen voor vlees maar vooral 
voor wol. Van die wol werden draden gesponnen 
zodat daar kleren van gebreid of geweven 
konden worden. Maar van wol kun je ook vilt en 
laken maken. De schapenmaag werd gebruikt in 
maaltijden. Van schapendarmen werden snaren voor 
strijkinstrumenten gemaakt. 
Laken is textiel van hoge kwaliteit. Door een speciale 
weeftechniek toe te passen en het daarna te vilten, 
was het materiaal niet alleen warm, maar ook lekker 
om te dragen en waterafstotend. Geen wonder dat 

laken tijdens de vroege middeleeuwen internationale 
bekend was in de landen rondom de Noordzee 
en zuidelijk in de Frankische binnenlanden. Het 
produceren van laken gebeurde in bijna elk Fries 
huishouden.
Belangrijk gezelschap op de terp was de hond. 
Honden beschermden de veestapel tegen wolven: 
ze konden zelfs een wolf doden, maar er waren ook 
honden die nutteloos op het erf rondlummelden.

vervoer
Veel vervoer ging over water, maar ook over land 
werden er goederen van A naar B gebracht. Paarden 
speelden een rol in het vervoeren van mensen 
en materiaal, maar ook de ossenkar. Ossen zijn 
gecastreerde stieren en niet zo snel, maar wel erg 
sterk. Ze kunnen ook heel goed over hobbelig terrein 
lopen. En dat was handig want de wegen waren nog 
van zand, klei of modder.

koeien
De koe stamt af van de oeros. Een vrouwelijk rund 
wordt een ‘koe’ genoemd, het mannelijke rund een 
‘stier’. Het jong van de koe heet een ‘kalf’. Als een 
kalf één jaar is heet het een ‘pink’. 
Koeien waren heel belangrijk voor de mensen in die 
tijd. Koeien geven melk waar je boter en kaas van 
kunt maken. Het vlees werd gegeten en de huid 
werd zo bewerkt dat je met het leer van alles kon 
doen. Ook de botten van een koe werden gebruikt, 
in de tentoonstelling ga je bijvoorbeeld spelletjes, 
kammen en knopen zien die van been gemaakt zijn. 


