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VAN DE REDACTIE EN HET BESTUUR 
 
Beste lezer, 
 
We zijn er trots op dat we op de valreep van 2022 u 
kunnen voorzien van 2 uitgaven van Archeologie in 
Limburg. De redactie heeft hard gewerkt om beide 
uitgaven voor het eind van het jaar bij u thuis te 
krijgen en daar zijn we erg blij mee.  
 
Dit is een bijzondere en speciale uitgave van Ar-
cheologie in Limburg. Niet alleen omdat het ditmaal 
een digitale uitgave is, maar ook omdat het maar 
één artikel bevat. Het kan zijn dat u de reguliere 
uitgave van Archeologie in Limburg al heeft ont-
vangen. Als dat (nog) niet zo is, dan zal deze op 
zeer korte termijn bij u in de bus vallen. U heeft dus 
tijdens deze feestdagen genoeg leesvoer! Ga er 
eens rustig voor zitten, want in deze uitgave be-
schrijft Bart Van den Bossche uitgebreid over zijn 
onderzoek inzake de zoektocht naar een winter-
kamp van het Grote Leger.  
 
Het bestuur van de sectie archeologie heeft afge-
lopen jaar vele (laagdrempelige) activiteiten geor-
ganiseerd voor leden en niet-leden. Deze 
activiteiten waren zeer divers, van lezingen tot het 
proeven van Romeinse wijnen en het zelf maken  
 
 
 

 
 
 
 
 

van fresco’s. Dit alles om archeologie voor ieder-
een dit hierin geïnteresseerd is, bereikbaar te ma-
ken. Ook in het nieuwe jaar willen we graag veel 
voor u organiseren en wij hopen dat u dan ook weer 
in grote getale aanwezig zult zijn.  
 
Wij zijn benieuwd naar uw mening: hoe vindt u dat 
wij het gedaan hebben afgelopen jaar? Heeft u tips 
voor ons over hoe wij archeologie (nog) meer be-
reikbaar kunnen maken? Of wilt u vertellen hoe u 
onze activiteiten heeft beleefd? Laat het ons gerust 
weten via archeologie@lgog.nl 
 
Om goed op de hoogte te blijven van onze activitei-
ten zorgt u er dan voor dat uw juiste emailadres bij 
ons bekend is. Natuurlijk zijn wij ook actief op so-
cial media, dus volg ons op Facebook of Instagram.  
De redactie en het bestuur wensen u hele fijne 
feestdagen en vooral een gezond 2023. Tot volgend 
jaar! 
 
 
Het bestuur en de redactie AiL 
LGOG sectie archeologie 
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DE ZAAK HASLOA  

ZOEKTOCHT NAAR EEN WINTERKAMP VAN HET GROTE LEGER 

Bart Van den Bossche 
 

1. ALGEMEEN 
In 879 maakte een grote strijdkracht van Noorman-

nen, kortweg dikwijls het Grote Leger genoemd, de 

oversteek vanuit Engeland naar het vasteland. Dit 

leger was de opvolger van het Groot Heidens Le-

ger, via het Derde Leger dat ook op het Engelse to-

neel was verschenen in 879 en waarvan men 

veronderstelt dat het gevormd werd uit restanten 

van het Groot Heidens Leger. Mogelijks was er ook 

rekrutering uit het Grote Zomerleger dat in 871 was 

neergestreken in Engeland. Het Groot Heidens Le-

ger en het Grote Zomerleger hadden delen van En-

geland geteisterd in de periode 865 – 879, en het 

Grote Leger zou hetzelfde doen op het vasteland 

alvorens in 892 terug te keren naar England. Het 

archeologisch bewijsmateriaal voor de aanwezig-

heid van dat Grote Leger in Frankrijk en de Lage 

Landen is vooralsnog flinterdun, wat in schril con-

trast staat met de naar vroegmiddeleeuwse nor-

men uitvoerige berichtgeving over de activiteiten 

van het Grote Leger in de primaire bronnen. Alhoe-

wel de verschillende annalen (in eerste instantie 

vanuit de abdijen van Sint-Vaast, Sint Bertijns en 

Fulda) het bestaan van grootschalige winterkam-

pen vermelden, onder andere te Gent, Kortrijk en 

Leuven, is er tot op de dag van heden geen enkele 

kampsite in de Lage Landen archeologisch en met 

zekerheid geïdentificeerd.  

 

Tot 2015 was ook in England de allocatie en verifi-

catie van de verschillende Groot Heidens Leger-

winterkampen problematisch, maar sindsdien 

werden enkele spectaculaire doorbraken gereali-

seerd. Dit betreft in eerste instantie de ontdekking 

van de kampsite in Aldwark langs de rivier de Ure 

(Williams 2015). Iets recenter is de identificatie van 

een site in Torksey langsheen de Trent (Hadley 

2016) en tenslotte de Foremark site nabij Repton, 

ook langsheen de Trent (Jarman 2019 en 2021). Het 

is telkens een concentratie van metaaldetectie-

vondsten, en ook de rol van het Portable Antiques 

Scheme (PAS) bij de rapportering daarvan, die aan-

leiding heeft gegeven tot verder onderzoek. Voor 

elk van deze kampen draagt de aard van de  

 

 

 
vondsten een duidelijke signatuur van de activitei-

ten van het Groot Heidens Leger (Hadley 2021). Be-

langrijk is bijvoorbeeld de aanwezigheid van 

hakmetaalresten bestaande uit zilver en koperle-

geringen, sporadisch ook goud, als gevolg van het 

omsmelten van buitgemaakte metalen artefacten 

tot staven en sieraden. Zilverstaven en geknipte 

fragmenten daarvan duiden dan weer op een eco-

nomie waarbij edelmetaal op gewichtsbasis werd 

gebruikt als betaalmiddel. Dit in tegenstelling tot 

een op munten gebaseerd monetair systeem zoals 

in die periode gangbaar in de verschillende Franki-

sche en Angelsaksische koninkrijken. Deze hakzil-

ver vondsten omvatten ook fragmenten van Anglo-

Saksische munten en zelfs dirhams, waarbij die 

laatste een indicatie vormen van reeds bestaande 

handelsroutes (via Scandinavië) met het oosten. 

Die muntfragmenten zijn belangrijk in het geheel 

van de vondsten, want ze laten toe om de bezetting 

van de kampsite nauwkeurig in de tijd te determi-

neren. Verder is de overvloedige aanwezigheid van 

bordspelstukken en geijkte gewichten in lood of 

koperlegeringen opmerkelijk. Tenslotte zijn er de 

ijzeren werktuigen en klinknagels, die laatste naar 

alle waarschijnlijkheid te associëren met de bouw 

en herstelling van schepen. In Foremark en Al-

dwark werden ook enkele zilveren hangers met 

een typische Thor hamer vorm gevonden. Het ar-

cheologisch onderzoek heeft voor Aldwark en 

Torksey aangetoond dat deze kampen een opper-

vlakte bestrijken van respectievelijk 31 (Stein 2014) 

en 55 hectare (Hadley 2016). Dit suggereert een be-

zetting door verschillende duizenden personen, 

misschien zelfs opklimmend boven de tienduizend. 

Op zijn beurt is dat een bevestiging van de talrijke 

vermeldingen in de primaire bronnen van Noor-

mannen-vloten met een omvang van enkele hon-

derden schepen voor de tweede helft van de 

negende eeuw. 

 

Dan rijst natuurlijk de vraag of een archeologisch 

Torksey scenario ook mogelijk is voor sommige 

Grote Leger winterkampsites in de Lage Landen. 
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Voor Gent, Leuven en Kortrijk is dat door voortge-

schreden urbanisatie nagenoeg onmogelijk. Maar 

geldt dit ook voor Hasloa, het winterkamp van het 

Grote Leger langs de Maas in 881 – 882? Er is geen 

directe indicatie dat dit kamp zich op een verstede-

lijkte site zou bevinden. Integendeel, de twee kan-

didaat-locaties die het meest plausibel zijn op 

basis van de plaatsnaam zoals vermeld in de pri-

maire bronnen (Aslao, Ascloha, Haslao, Haslon) 

bevinden zich te Asselt nabij Roermond en te 

Elsloo, en zijn nog grotendeels agrarisch. Er zijn 

geen secundaire bronnen of geschriften gekend uit 

de latere middeleeuwen of nieuwe tijden die bijko-

mende informatie leveren voor de allocatie van 

Hasloa, uitgezonderd dan de hagiografieën van 

Bollandus in 1643 (Acta Sanctorum) waarin Hasloa 

vereenzelvigd wordt met Elsloo. Deze status quo 

houdt aan tot in 1927, het moment waarop de Ne-

derlandse archeoloog Jan Hendrik Holwerda 

meent Hasloa te moeten plaatsen in Asselt. Dat 

symboliseert het begin van een ondertussen bijna 

honderd jaar durende discussie tussen voorstan-

ders van Asselt, respectievelijk Elsloo (Hendrix 

1998). De vooraanstaande positie van Holwerda als 

conservator van het Rijksmuseum van Oudheden 

binnen de Nederlandse archeologie heeft ervoor 

gezorgd dat vele buitenlandse auteurs Hasloa tot 

op heden nog steeds in Asselt plaatsen. Maar in re-

cente publicaties argumenteert Leo Verhart uit-

voerig dat het archeologisch bewijsmateriaal van 

Holwerda voor deze bewering eigenlijk onbe-

staande is (Verhart 2017 en 2019). 

 

Bij gebrek aan een directe archeologische bewijs-

voering op basis van materiaal dat zijn oorsprong 

vindt binnen de kampsite in kwestie, moet een aan-

pak worden uitgewerkt die gebaseerd is op het be-

schikbare indirecte of zogenaamd omstandig 

bewijsmateriaal. Dit is in het verleden nooit op een 

systematische manier gebeurd voor Asselt, noch 

voor Elsloo. Onderstaand wordt die multidiscipli-

naire aanpak uitgerold voor Elsloo als de mogelijke 

locatie voor de Grote Leger winterkampsite in 881 

– 882. De verschillende disciplines in die aanpak 

omvatten onder andere een analyse van de infor-

matie beschikbaar uit de primaire en secundaire 

bronnen, topografie, (micro-)toponymie, plaatsna-

men, archeologische vondsten in de wijde omge-

ving van de vermeende kampsite(s), lokale sagen 

en een studie van in de streek voorkomende patro-

niemen. In principe kan dit kan nog verder 

uitgebreid worden met bijvoorbeeld een analyse 

van het streekdialect en DNA-onderzoek. Deze 

laatste twee disciplines worden in deze publicatie 

niet uitgewerkt, om redenen zoals verderop kort 

beschreven. Belangrijk is om voor alle disciplines 

steeds de synergie te zoeken met gedocumenteerd 

materiaal vanuit de Britse eilanden, Scandinavië en 

Normandië. 

 

2. PRIMAIRE EN VROEG SECUNDAIRE BRONNEN 
De Annalen van Sint-Bertijns (ASB) en Sint-Vaast 

(ASV) zijn beknopt in hun relaas betreffende het 

winterkamp Hasloa. De Annalen van Fulda (AF) en 

de Beierse voortzetting daarvan berichten daaren-

tegen uitvoerig over de gebeurtenissen van 881 – 

882. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de toen-

malige politieke situatie, in het bijzonder dan het 

Verdrag van Ribemont uit 880, waarbij de grens van 

het Oost-Frankische rijk verschuift van de Maas 

naar de Schelde. Hierdoor wordt de aanwezigheid 

van het Grote Leger langs de Maas in eerste in-

stantie een probleem voor Oost-Francië en bijge-

volg ook voor koning Karel de Dikke.  

 

Ook voor de aanwezigheid van het Grote Leger op 

de Maas in 891, en meer specifiek dan voor het re-

laas van de slag aan de Geul zijn de AF veel uitvoe-

riger dan de ASV, terwijl de ASB slechts oplopen 

tot 882, bijgevolg niet meer berichten over deze ge-

beurtenissen. Die leemte wordt ruimschoots opge-

vuld door de Kroniek van Regino van Prüm (KRP), 

geschreven in de periode 900 – 908, dus een vroeg 

secundaire bron. De KRP bericht ook over het 881 

– 882 kamp, en dan voornamelijk over de plunder-

tochten georganiseerd vanuit dat kamp, maar is 

vooral belangrijk wegens een uitvoerig relaas van 

de slag bij de Geul in 891.  

 

Het verhaal van de gebeurtenissen van 881 – 882 

zoals aangereikt door de AF, ASV, AB en KRP is ge-

noegzaam bekend, daarom volgt onderstaand 

slechts een zeer beknopte samenvatting. De Noor-

mannen verplaatsen hun winterkamp van Gent 

naar Hasloa in 881. Vanuit dit kamp worden onder 

andere Maastricht, Luik, Aken, Keulen en Trier ge-

plunderd. In de zomer van 882 wordt het Asloa 

kamp belegerd door Karel de Dikke. Na een hevige 

hagelstorm en het uitbreken van besmettelijke 

ziekten wordt een bestand gesloten met de twee 

Noormannenleiders Godfried en Sigfried. Godfried 

ontvangt het doopsel en huwt met Gisela, dochter 
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van wijlen koning Lotharius II. Hij krijgt een deel 

van Frisia (Kennemerland) in leen, in navolging van 

Rorik, de voormalige leenman van Lotharius I en II. 

Godfried verlaat uiteindelijk het Maasgebied met 

een bijkomende afkoopsom van meer dan tweedui-

zend pond in zilver en goud. Sigfried wordt ook uit-

gekocht met een aantal duizenden pond in zilver en 

goud, in ruil voor de belofte om geen plundertoch-

ten meer te organiseren in Oost-Francië. 

 

Een kritische analyse van de informatie die aanwe-

zig is in bovengenoemde bronnen levert twee cru-

ciale aanwijzingen voor de identificatie van Hasloa 

met Elsloo. Voor zover bij de auteur bekend zijn 

deze nooit voorheen afdoende toegelicht in de lite-

ratuur. Vooreerst is er de vermelding in de AF met 

betrekking tot de ligging van het Noormannen-

kamp: Mosae fluminis loco, qui dicitur Ascloha, de 
Hreno milliaria XIIII (Kurze 1891), dus langs de Maas 

op 14 miliaria afstand van de Rijn. Die informatie 

wordt uiteraard pas bruikbaar als de lengte van de 

hier vermelde mijlen of milliaria gekend zijn uit een 

andere bron. De oplossing wordt geleverd door een 

zestiende-eeuwse in Antwerpen gevestigde Flo-

rentijn, genaamd Lodovico Guicciardini. In zijn ge-

schiedkundig werk over de Nederlanden uit 1567 

(Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti 
Germania inferior) specifieert hij de afstand Luik – 

Aken als 6 mijl, waarbij dient opgemerkt dat dit de 

werkelijke route-afstand moet zijn geweest, niet de 

afstand in vogelvlucht. Voor verschillende alterna-

tieve routes komt de afstand Luik – Aken in praktijk 

steeds in de buurt van 45 km, ongeveer 20 percent 

boven de afstand in vogelvlucht (38 km). Hieruit 

volgt dat 1 mijl overeenstemt met ongeveer 7,5 km, 

wat op zijn beurt exact overeenstemt met de zoge-

naamde Pruisische en Deense landmijl (24 000 

voet of 7 532 meter). Die laatste observatie is voor 

de bewijsvoering niet relevant, maar suggereert 

wel dat die afstandsmaat reeds gedurende de 9de 

eeuw in het Oost-Frankische rijk in gebruik moet 

zijn geweest, daarbij indachtig dat deze afstands-

aanduiding wordt gegeven in de Beierse voortzet-

ting van de AF. De afstand van Elsloo tot de Rijn 

bedraagt in vogelvlucht ongeveer 87 km, of in wer-

kelijke afstand ongeveer 104 km. Dit geeft dan 13,9 

miliaria, quasi exact de afstand zoals aangegeven 

in de AF. Gerede twijfel is hier nog op zijn plaats, 

maar de AF geven ook een tweede afstandsaandui-

ding: Sigifridus rex, qui manu validior erat, venit ex-
tra munitionem supra sex miliaria ad regem (Kurze 

1891). Sigfried bezoekt Karel de Dikke dus op een 

plaats die 6 miliaria verwijderd is van de kampsite, 

wat logischerwijze een Frankische koninklijke 

palts moet geweest zijn. Aken is dan een voor de 

hand liggende kandidaat, maar situeert zich in wer-

kelijke afstand op minder dan 5 miliaria. Herstal 

daarentegen ligt op een afstand van 5 tot 6 miliaria 

langs de Maas, en vormt zodoende een nog betere 

kandidaat. Elsloo voldoet op die manier perfect aan 

de twee geografische bepalingen uit de AF. 

 

Voor de tweede cruciale aanwijzing zorgt Regino 

van Prüm, in zijn relaas van de slag bij de Geul in 

891: Cumque torrentem, qui Gulia dicitur, transis-
sent, acies pariter substiterunt; dehinc deliberant, 
ne omnis exercitus incassum fatigaretur, ut 
unusquisque procerum duodecim ex suis mitteret, 
qui in unum agmen redacti hostes investigarent. 
Haec sermocinantibus subito apparuerunt specu-
latores Nortmannorum (Kurze 1890). Het Franki-

sche leger dat was gemobiliseerd op bevel van 

Arnulf van Karinthië en vanuit Maastricht noord-

waarts beweegt, steekt de Gulia (Geul) over en be-

slist om verkenners uit te sturen, maar wordt 

ondertussen zelf ontdekt door verspieders van de 

Noormannen, waarna de slag bij de Geul volgt en 

het Frankische leger op de vlucht slaat. Hieruit mag 

besloten worden dat het Noormannenkamp van 891 

in of rond Elsloo gesitueerd moet worden. Later in 

datzelfde jaar 891 betrekken de Noormannen op-

nieuw het 884 – 885 winterkamp van Leuven, 

waarna de slag bij de Dijle volgt, zoals uitvoerig be-

schreven in de AF. De verminderde alertheid van 

het Grote Leger is symptomatisch voor het einde 

van de campagne op het vasteland, na twee opeen-

volgende nederlagen in Bretange (KRP). De vraag 

die dan onvermijdelijk moet gesteld worden is: 

hebben de Noormannen langs de Maas een nieuw 

kamp ingericht, terwijl ze een paar maanden later 

in Leuven een oud kamp hergebruiken? Het ant-

woord op die vraag is negatief, vermits veel aanne-

melijker dat het oude Hasloa kamp opnieuw werd 

betrokken. Dit impliceert automatisch dat Hasloa 

nabij Elsloo moet worden gezocht. 

 

De berichtgeving door de AF en ASB vermeldt in 

totaal vier leiders van het Grote Leger in 882: de 

koningen Sigfried en Godfried, en de jarls Wurm 

(Gorm) en Hals. Aansluitend hierop bevatten de 

ASB een zeer merkwaardige bewering, die nooit 

naar volle waarde is ingeschat: Sigefrido etiam et 
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Vurmoni illorumque complicibus plura milia ar-
genti et auri, quae de thesauro sancti Stephani Met-
tensis aliorumque sanctorum locis arripuit, eis 
dedit, et ad devastandam regni sui atque consobrini 
sui partem, sicut antea fecerant, residere permisit 
(Waitz 1883). Sigfried en Gorm worden dus door 

Karel de Dikke gesommeerd om te gaan plunderen 

in West-Francië, het rijk van zijn neef Karloman II, 

en krijgen daarbij toelating om ter plaatse (dus in 

Hasloa) te blijven. Gaat het hier om een toelating 

om tijdelijk te verblijven, of om een toelating om 

zich permanent te vestigen? Van Sigfried is gewe-

ten dat hij later nog deel uitmaakt van het Grote Le-

ger, terwijl Godfried naar Frisia vertrekt. Maar het 

is onduidelijk of Gorm en Hals na 882 nog deel uit-

maken van het Grote Leger, dan wel samen met 

Godfried zijn vertrokken, of gewoon ter plaatse zijn 

gebleven. Voor het Grote Leger is deze mededeling 

uniek, maar in England bericht de Anglo-Saksische 

Kroniek (ASK) maar liefst bij vier gelegenheden in 

de periode 875 - 880 dat een deel van het Groot 

Heidens Leger of Groot Zomerleger zich vestigt in 

Northumbria, Anglia of Mercia (Whitelock 1961). Bo-

vendien meldt de ASK dat in 896, enkele jaren na 

zijn terugkeer van het vasteland, het Grote Leger 

zich ontbindt, waarbij het arme deel van het leger 

zich naar Normandië begeeft. Vanaf zijn ontstaan in 

865 tot de ontbinding in 896 moet dit Grote (Hei-

dens) Leger dus als een organische entiteit gezien 

worden, waarbij regelmatig groepen afzwaaiden en 

zich lokaal vestigden, terwijl nieuwe (of voorma-

lige) leden (terug) gerekruteerd werden. Kan bijge-

volg de bewering van de ASB in het licht hiervan 

gezien worden, met andere woorden heeft een 

fractie van het Grote Leger zich gedurende een 

aantal jaren of uiteindelijk zelfs permanent geves-

tigd te Hasloa? 

 

In het algemeen zijn aanwijzingen voor perma-

nente immigratie van Noormannen in de Lage Lan-

den zeer schaars. Luit Van der Tuuk brengt 

bijvoorbeeld de hoge concentratie aan welgebore-

nen in Kennemerland in verband met het belenen 

van dit gebied aan respectievelijk Rorik en Godfried 

(Van der Tuuk 2015). In Vlaanderen, en dan voorna-

melijk het Scheldegebied, blijft de situatie zeer on-

duidelijk. Uitzondering op bovenstaande toestand is 

dan inderdaad de Maasvallei in Belgisch en Neder-

lands Limburg, waar er toch sterke aanwijzingen 

zijn voor een permanente immigratie, zoals 

verderop in deze bijdrage uit de bespreking van de 

verschillende disciplines mag blijken.  

 

3. DE PLAATSNAAM HASLOA 
De  eerste  vermelding  dateert  van  omstreeks 860  

en duikt op in een schenkingsakte van Lotharius II 

aan de abdij van Lorsch, waarbij Asloa genoemd 

wordt als de koninklijke palts waar de akte werd 

opgesteld. Daarna volgen de vermeldingen in de 

bovengenoemde annalen met betrekking tot het 

winterkamp van het Grote Leger als Haslao (ASV), 

Ascloha (AF) en Haslon (KRP). Andere oorkonden 

uit 888, 930 en 943 geven Aschlo, Ascloha en As-

sclon. 

 

Maurits Gysseling verklaart de plaatsnamen Elsloo 

en Asselt op basis van een Germaanse oorsprong 

(Gysseling 1960). Elsloo met als oudste vermeldin-

gen Elisla (1002), Eleslo (1111) is een samenstelling 

van aliso (elzenboom) + lauha (bosje op hoge zand-

grond). Asselt bij Roermond wordt verklaard als 

aski (esboom) + lauha en heeft als oudste vermel-

dingsvormen Asle (1202) en Assel (1218). Belangrijk 

opmerking hierbij is dat de -loo suffix zelfs in de 

oudste vermeldingen van Asselt niet voorkomt, 

terwijl er tientallen andere plaatsnamen zijn waar 

die suffix zonder problemen is blijven voortbestaan 

tot de moderne tijden. 

 

Bij bovengenoemde vroege vermeldingen van de 

plaatsnaam Hasloa blijkt dat de prefix telkens een 

overeenkomst suggereert met Asselt, maar de suf-

fix in de richting van Elsloo wijst. Bij de vermelding 

als Assclon in een schenkingsakte van 943 sugge-

reren andere vernoemde plaatsnamen in de buurt 

van Roermond (Roer, Lerop, Linne en Vlodrop) dat 

het om Asselt gaat (Holwerda 1930). Dit is vermoe-

delijk ook het decisieve argument geweest voor 

Gysseling om Holwerda te volgen. De vermelding 

van een kasteelheer genaamd Arnulfus de Hesloes 

in 1108 (Maquet 2008), een naam die doorgaans ver-

eenzelvigd wordt met Arnold van Elsloo, was infor-

matie die Gysseling waarschijnlijk niet ter 

beschikking had. De gevolgen van die beslissing 

zijn in ieder geval ver strekkend, want door de 

vooraanstaande positie van Gysseling als naam-

kundige binnen het Nederlandse taalgebied wordt 

vanaf 1960 de kandidatuur van Elsloo de facto her-

leid tot de status van een paria. In die mate zelfs 

dat sommige heemkundigen en historici een 
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discussie over het onderwerp nog steeds totaal 

overbodig vinden.  

 

Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt tevens dat de 

plaatsnaam bij elke vermelding een andere schrijf-

wijze vertoont. In deze bijdrage wordt daarom ge-

opteerd om consequent de plaatsnaam Hasloa te 

gebruiken, als een overkoepelend surrogaat voor 

al deze variaties.  

 

4. TOPOGRAFIE VAN KAMPSTRUCTUREN 
Dikwijls worden relatief kleine D-vormige struc-

turen (met een dimensie in de langsrichting van 

maximaal 100 meter) geassocieerd met Noorman-

nenkampen. Martin Biddle bijvoorbeeld meende 

deze structuur te herkennen in Repton (Biddle 

1997), en dezelfde structuur wordt ook gesugge-

reerd voor Asselt (Van der Tuuk 2005). Maar on-

dertussen is dus aangetoond dat, alhoewel Repton 

zelf waarschijnlijk bezet werd door een elite van 

het Groot Heidens Leger, het gros van dat leger in 

het nabijgelegen Foremark verbleef (Jarman 2019 

en 2021). Voor het Groot Heidens Leger en het Grote 

Leger zijn bijgevolg totaal andere kampstructuren 

aan de orde. Het was de Vlaamse historicus Marcel 

Mestdagh die twee steeds weerkerende karakte-

ristieke kampstructuren identificeerde in Frankrijk 

en België op basis van topografische en toponymi-

sche gronden (Mestdagh 1989). De eerste betreft 

een rechthoekige vorm met uitgebogen zijden die 

Mestdagh benoemt als een Godfried kampstruc-

tuur. Bij deze kampstructuur zijn steeds toegangs-

wegen waarneembaar aan de hoekpunten, en 

meestal ook in het midden van elke zijde. De 

tweede betreft een oorvormige kampstructuur die 

dikwijls aangelijnd ligt bij een rivier, en door Mest-

dagh een Sigfried structuur wordt genoemd. Die 

duale kampstructuren zijn mogelijks een gevolg 

van het feit dat er binnen het Grote Leger op ver-

scheidene tijdstippen twee machtsblokken waren, 

en dus ook twee leiders of koningen. De door Mest-

dagh ontdekte winterkampstructuren op het vaste-

land hebben een oppervlakte in de schaal van 15 tot 

50 hectare, wat in volstrekte overeenstemming is 

met de recente ontdekkingen te Aldwark, Torksey 

en Foremark. Verder identificeerde Mestdagh een 

groot aantal kleinere kampstructuren van dezelfde 

vorm, dewelke kunnen geassocieerd worden met 

expedities vanuit een winterkamp of basiskamp.  

 

Mestdagh moet tot de Elsloo aanhangers gerekend 

worden, want hij meende een 700 x 700 meter God-

fried kampstructuur te herkennen bij Mechelen a/d 

Maas. Deze structuur ligt aangelijnd aan de ver-

moedelijk oude Romeinse Maas langs west- en 

noordzijde, nu Kikbeek (Paulissen 1973). Alhoewel 

de studie van de loop van de vroegere Maasarmen 

een zeer complexe aangelegenheid is, zijn er toch 

aanwijzingen dat in de vroege middeleeuwen de 

Romeinse Maas langs Rekem, Opgrimbie en Me-

chelen a/d Maas nog steeds een hoofdader vormde. 

Het aantreffen van de toponiemen Aan ’t Schip en 

Scheepstraat tussen Mechelen a/d Maas en Op-

grimbie langs deze oude Maasloop toont aan dat hij 

tot in de middeleeuwen bevaarbaar moet zijn ge-

weest. De huidige loop van de Maas daarentegen 

vervoegt tussen Geulle en Elsloo de vroegere bed-

ding van de Geul, wat impliceert dat de Geul meer 

noordelijk in de Maas uitmondde (van der Borgh 

2019). Momenteel behoort de site dus tot het grond-

gebied van Maasmechelen, maar in de vroege mid-

deleeuwen was dit naar alle waarschijnlijkheid een 

deel van Elsloo. Van alle winterkampstructuren die 

Mestdagh detecteerde moet deze structuur op to-

pografische gronden evenwel tot de minder over-

tuigende gerekend worden. 

 

Het is frappant dat Mestdagh de dubbele kamp-

structuur aan de overzijde van de Kikbeek niet 

heeft opgemerkt. In figuur 1 worden deze kamp-

structuren aangeduid in relatie tot de mogelijke 

loop van de Maasarmen zoals die actief waren in de 

vroege middeleeuwen (van der Borgh 2019). Hier is 

een duidelijke Godfried structuur zichtbaar met af-

metingen 800 x 500 meter, en een kleinere Sigfried 

structuur van 600 x 400 meter die voor een beperkt 

gedeelte overlapt met de Godfried structuur. De 

Sigfried structuur is langs de westzijde begrensd 

door een oude Maasarm die doorloopt tot de dorps-

kern van Vucht en de Godfried structuur is door 

diezelfde Maasarm begrensd over anderhalve 

zijde. De Sigfried structuur is over de volle omtrek 

waarneembaar op oude luchtfoto’s, terwijl de God-

fried structuur voor de helft van zijn omtrek gepre-

serveerd is met aansluitende wegen in de twee 

meest noordelijke hoeken en in het centrum van de 

noordelijke zijde. Die dubbele kampstructuur stemt 

overeen met het relaas uit de AF, ASB en ASV 

waarbij Godfried de site verlaat en Sigfried achter-

blijft met toestemming van Karel de Dikke. De ge-

reduceerde getalsterkte verklaart de kleinere 
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Sigfried structuur, terwijl de melding van de uit-

braak van besmettelijke ziekten (AF) en de daaruit 

volgende noodzaak om zieken te isoleren aan de 

oorzaak kan liggen van de gedeeltelijke reallocatie 

van het Sigfried kamp t.o.v. het Godfried kamp.  

Verder dient de aansluiting van deze kampen op de 

nabijgelegen heirbaan te worden opgemerkt. De 

genoemde topografische elementen moeten gezien 

worden als een sterke aanwijzing, maar vormen ui-

teraard geen sluitend bewijs voor deze kampsites. 

Immers, de patronen die in het landschap werden 

gevormd ten gevolge van de zich steeds weer ver-

leggende Maasarmen maken het quasi onmogelijk 

om kunstmatige topografische elementen met ze-

kerheid te onderscheiden van natuurlijke elemen-

ten zonder prospectie in situ. Er dient opgemerkt te 

worden dat zowel de Godfried structuur bij Meche-

len a/d Maas als de Godfried en Sigfried structuren 

bij Vucht omgeven zijn door actieve Maasarmen, al-

thans voortgaande op de situatieschets volgens 

Har van der Borgh (van der Borgh 2019). Het is on-

duidelijk in hoeverre de Maasarm ten westen van 

de kampsites bij Vucht nog bevloeid was in de 9de 

eeuw. Indien deze arm nog actief was, of minstens 

nog in beperkte mate watervoerend, dan voldoet 

deze situatie aan een strategisch verwachtingspa-

troon, omdat het Grote Leger zich diep in het Oost-

Frankische rijk bevond en bijgevolg een belegering 

kon verwachten. Er is ook een parallel met het 

kamp te Torksey, dat aan de westzijde wordt be-

grensd door de Trent en aan de andere zijden door 

een oude arm van deze rivier, die in de 9de eeuw al 

grotendeels was verzand (Stein 2014). 

 

De AF vermelden ook dat het Noormannenkamp 

gedurende twaalf dagen omsingeld en belegerd  

Figuur 1: locatie van door Mestdagh voorgestelde Godfried structuur (geel) te Mechelen a/d Maas en de 
dubbele Godfried en Sigfried kamp structuur (oranje) te Vucht zoals in dit werk geponeerd, met aandui-
ding van mogelijke vroegmiddeleeuwse Maasarmen in blauwe onderbroken lijnen (luchtfoto 1971, bron 
www.geopunt.be) 
 

http://www.geopunt.be/
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werd door de troepen van Karel de Dikke, wat im-

pliceert dat er ook een Frankisch basiskamp in de 

nabijheid moet zijn geweest. Merkwaardig is de 

rechthoekige topografie met afmetingen 375 x 250 

meter die zich aftekent te Vucht met de Gra-

tumstraat, Dorpstraat en Brugstraat, direct aange-

lijnd met de Heirbaan (figuur 2). Die structuur 

wordt op zijn beurt perfect opgedeeld door de 

Steegstraat, en de huidige perceelvorming vertoont 

een duidelijke verdere opdeling van elke helft, wat 

resulteert in vier kwadranten. Deze observaties 

suggereren een Romeinse kampsite, of als alter-

natief een Frankische kampsite volgens hetzelfde 

principe. Gesitueerd op nauwelijks 150 meter van 

de Godfried kamp structuur moet dan effectief de 

vraag gesteld worden of deze rechthoekige topo-

grafie geen getuige is van het basiskamp van Karel 

de Dikke, al dan niet als hergebruik van een vooraf 

bestaande Romeinse kampsite. Merkwaardig is ook 

de toponymische synergie tussen de oudste ver-

melding van de plaatsnaam Vucht (Vochte) en het 

Romeinse kamp Vechten nabij Utrecht. 

 

5. TOPOGRAFIE EN TOPONYMIE VAN 

DINGPLAATSEN 
De ding als vergadering van vrije mannen met wet-

gevende, rechterlijke en uitvoerende macht werd 

reeds beschreven als een Germaans gebruik door 

Romeinse geschiedschrijvers zoals Tacitus (Iver-

sen 2013). In Frankische tijden is sprake van een 

mallus naar het Oud Hoogduitse woord mahal, als 

hoogste orgaan voor elke gouw. Dit is vergelijkbaar 

met de Scandinavische althing, met het verschil dat 

de mallus niet als parlement fungeerde (Sanmark  

 

2017). Op een lager niveau had elk Frankisch dis-

trict zijn dingplaats, dikwijls de honderd genoemd, 

mogelijks naar de oorspronkelijk bij benadering 

honderd vrije mannen die eraan konden deelne-

men. De Scandinavische kolonisatie van de Britse 

eilanden in voornamelijk de 9de eeuw ging gepaard 

met het ontstaan van een groot aantal dingplaatsen 

(Sanmark 2008 en 2013, Semple 2020). Het ligt dus 

voor de hand dat ook afzwaaiende en zich lokaal  

 

vestigende fracties van het Groot Heidens Leger en 

het Grote Leger zulke dingplaatsen hebben geïn-

stalleerd. Mestdagh suggereert dat ook kampen 

van het Grote Leger werden uitgerust met een 

dingplaats (Mestdagh 1989), niet onlogisch gezien 

het feit dat dit groot leger bestond uit een verza-

meling van losse clans met elk hun eigen leider. 

Blijft uiteraard de vraag hoe zulke dingplaatsen 

kunnen onderscheiden worden van reeds be-

staande Frankische of Friese dingplaatsen op het 

vasteland. Dit is een zeer moeilijk vraagstuk, waar-

bij alleen kan worden nagegaan in welke mate die 

dingplaatsen elementen vertonen die ook waarge-

nomen zijn in Scandinavië of op de noordelijke 

Britse eilanden. Kenmerken die vaak voorkomen 

zijn bijvoorbeeld een V-vormige topografie die uit-

geeft op een cirkelvormig ooggedeelte, een heuvel 

in dit ooggedeelte, een steenzetting om de topogra-

fie af te bakenen en grotere staande stenen binnen 

de structuur (Diggve 1959, Larson 1997, Brink 2004). 

De V-vormige topografie werd voorgesteld door de 

 

Figuur 2: vermoedelijk 
Karolingisch basis-
kamp te Vucht 
(oranje) met rechts-
onder ook een deel 
van de Godfriedstruc-
tuur (luchtfoto 2009, 
bron www.geopunt.be) 
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vooraanstaande Deense archeoloog Diggve op ba-

sis van zijn observaties voor Tingsted en Tibirke. 

Omdat Diggve echter ook de topografie te Jelling 

verkeerdelijk als een dingplaats beschouwde (zie 

verder in paragraaf 8 voor een bespreking van 

Jelling) is zijn theorie gecontesteerd. 

 

De Vi-prefix of suffix in veel Scandinavische 

plaatsnamen moet worden gekoppeld aan de 

Noorse god Vé, broer van Odin (Orchard 1997). Vol-

gens informatie in de permanente tentoonstelling 

van het Jelling Visitor and Experience Centre gaat 

het steeds om cultplaatsen, Er bestaan ten minste 

twaalf plaatsnamen in Denemarken die beginnen 

met het Vi-voorvoegsel: Vium (5x), Viborg, Vemb, 

Viuf, Vibøge, Visby, Vindinge en Vivede. Mestdagh 

suggereert dat het waai toponym in Vlaanderen 

verbonden is met de Vi- of Wy-prefix en refereert 

aan dit soort cultplaatsen (Mestdagh 1989). Vermits 

er een duidelijk verband is tussen deze cultplaat-

sen en dingplaatsen (zie bijvoorbeeld de plaats-

naam Vindinge), kan het waai toponiem effectief 

een aanduiding zijn voor een Scandinavische ding-

plaats. Het ding toponiem komt relatief frequent 

voor in Vlaanderen, maar laat op zichzelf niet een-

duidig toe om een onderscheid te maken tussen 

Scandinavische, dan wel Frankische of Friese ding-

plaatsen. 

 

De positie van Mechelen a/d Maas in deze context 

is interessant. De functie van Mechelen als ding-

plaats mag blijken uit de vermelding van een pro-

ces in de 15de eeuw voor de dengbanck van 

Mechelen (Gorissen 1963). De oudste vermelding 

van deze plaatsnaam als Mahlem in 1062 laat er 

weinig twijfel over bestaan dat zich hier ooit een 

Frankische mallus bevond. Maar anderzijds sugge-

reert het Waaienberg toponiem nabij de oude heir-

baan een Scandinavische dingplaats. Mogelijk is bij 

het inrichten van het Hasloa kamp in 881 deze na-

bijgelegen Frankische dingplaats overgenomen 

door de Noormannen. Mestdagh vermelde verder 

de aanwezigheid van een grote en kleinere blauwe 

steen binnen de door hem geïdentificeerde kamp-

structuur, nu op het erf van een boerderij aldaar 

(Mestdagh 1989). Er zijn wel meer grote blauwe 

stenen te vinden in de wijde omgeving van Elsloo, 

en ook toponiemen die verwijzen naar niet meer 

waarneembare (dikwijls blauwe) stenen. Soms 

gaat dat om grensstenen, in andere gevallen moet 

er een verband gelegd worden met heidense cult-

plaatsen. Interessant is dat deze blauwe stenen 

niet inheems zijn, maar uit Wallonië moeten zijn 

aangevoerd. Exemplarisch zijn de grote en kleinere 

blauwe steen naast de kapel van Mazenhoven (fi-

guur 3), die laatste gebouwd in 1894 en gewijd aan 

Onze-Lieve-Vrouw van Overwinning. De vorm van 

de grote steen geeft aan dat het om een zorgvuldig 

uitgekozen exemplaar gaat. Nadere informatie 

Figuur 3: blauwe stenen bij de kapel van Mazenhoven (foto auteur) 
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ontbreekt, maar de (her-)oprichting van een kapel 

op deze plaats kan duiden op de kerstening van een 

heidense site. Deze kapel situeert zich slechts een 

kilometer ten noorden van de vermeende kamp-

sites. Andere vermoedelijke dingplaatsen worden 

verderop in deze bijdrage besproken. 

 

6. TOPONIEMEN 
De toponiemen zoals waargenomen in de streek 

rond Elsloo en onderstaand besproken, zijn gro-

tendeels terug te vinden op de kadasterkaarten van 

1845 (voor wat betreft de toponiemen in de 

Vlaamse Maasdorpen) en de rivierkaarten van 1847 

-1849. Vele daarvan zijn trouwens ook nog steeds 

te herkennen in de hedendaagse straatnamen. Om 

de tekst niet nodeloos te overladen werd geopteerd 

om niet met individuele referenties per vermeld to-

poniem te werken. 

Een uitgebreide studie van de micro-toponiemen 

die enerzijds geassocieerd kunnen worden met de 

kampstructuren van het Grote Leger, of anderzijds 

met de vestiging van een deel van het Grote Leger, 

valt buiten het bestek van deze bijdrage. Onder-

staand wordt een beperkt aantal kerntoponiemen 

besproken. De bewijskracht van een toponiem 

hangt af van een aantal factoren. Vooreerst moet 

de mogelijke Oud-Noorse oorsprong aangetoond 

worden. Bij uitbreiding kan dit ook een Oud-En-

gelse oorsprong zijn, wegens de reeds eerder ver-

melde voorafgaande Engelse campagne van het 

Groot Heidens Leger, en daarmee gepaard gaande 

Angelsaksische invloeden op dit leger. Tweede fac-

tor is het bij voorkeur ontbreken van dit toponiem 

in het Oud-Hoogduits vocabularium, zodat een mo-

gelijks Germaanse oorsprong kan worden uitge-

sloten. Derde factor is het verlies van betekenis 

van het toponiem door de eeuwen, vanuit het Oud-

Nederlands naar het hedendaags Nederlands, bij 

voorkeur reeds gedurende de latere middeleeu-

wen. Het brugge-toponiem bijvoorbeeld, van het 

Oud Noorse bryggja (De Vries 1961) voor een aan-

legplaats van schepen, wordt dikwijls gebruikt om 

een verband met de Noormannen te suggereren, 

maar is eigenlijk een zwak toponiem. Het woord 

bestaat immers ook in het Oud Hoogduits als 

Brucka (Kluge 1891), en is blijven voortbestaan in 

het Nederlands tot heden, met een gerelateerde 

betekenis. Een ander voorbeeld vormen de berg en 

dal toponiemen, beide ook met mogelijke Oud-

Noorse oorsprong. Ze komen frequent voor in de 

wijde omgeving van Elsloo, maar hebben wegens 

bovenvermelde redenen weinig of geen bewijs-

kracht. 

 

Het gat toponiem daarentegen is veel sterker, van 

het Oud-Noorse woord gata, met de betekenis van 

straat of waterweg. In York bijvoorbeeld, met zijn 

archeologisch zeer goed gedocumenteerde functie 

als een door de Vikingen gecontroleerd handels-

centrum in de laat 9de en 10de eeuw, komt het topo-

niem frequent voor, onder andere in de 

straatnamen Ousegate, Coppergate Micklegate en 

Fossgate. De gate toponiemen in York zijn gedocu-

menteerd vanaf de 12de eeuw (Hall 1994). Ze bleven 

er minstens in gebruik tot de 14de eeuw, wanneer 

bijvoorbeeld het topnoniem Newgate voor het eerst 

opduikt. In het Engels evolueerde de betekenis van 

de weg die leidt naar een ingang van een versterkte 

site tot de toegangspoort van deze site, betekenis 

waarin het tot heden wordt gebruikt. Belangrijk om 

te erkennen is dat in de Lage Landen de betekenis 

van het gat toponiem in de loop der eeuwen com-

pleet verdwenen is, uitgezonderd dan in het Lim-

burgse dialect waar gats nog steeds staat voor een 

steeg. Elk voorkomen van het gat toponiem heeft 

bijgevolg een waarschijnlijk vroegmiddeleeuwse 

en bovendien Scandinavische oorsprong. Het is 

geen toeval dat ze dikwijls gegroepeerd aangetrof-

fen worden rondom kampstructuren van het Grote 

Leger, terwijl concentraties van gat toponiemen die 

niet kunnen verbonden worden met een kamp-

structuur uiterst zeldzaam zijn. In het bijzonder 

voor de Godfried en Sigfried kampstructuren te 

Vucht en Mechelen a/d Maas kunnen zes gat topo-

niemen worden teruggevonden. Ten oosten is dat 

het Pontegat, ten westen het Broekgat en Loergat, 

en ten zuiden het Kannegat, Geestgat en de Wa-

gensgat weg. Uit de ingebouwde redundantie van 

dat laatste toponiem mag trouwens blijken dat de 

eigenlijke betekenis van het gat toponiem totaal 

verloren is gegaan. Te Elsloo komen de Heygaet, 

Heggegat en Veltgaet toponiemen voor, terwijl Ter-

hagengats bovendien een combinatie toont met een 

tweede kerntoponiemen hage (zie onder). Met het 

Schepersgats en het Meygaet in Stein komt het al-

gemene totaal op twaalf. 

 

In de gangbare etymologie wordt delle meestal als 

komvormige laagte verklaard, bijgevolg verwant 

met het woord dal. Er is evenwel een andere mo-

gelijke verklaring. Het delle toponiem (Oud-Noors 

deild) is ook verbonden aan het verdelen van land 
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bij zich vestigende Noormannen. Het komt als dus-

danig voor in de Oud-Engelse tekst van de ASK 

voor het jaar 876: Healfdene Norþanhymbra lond 
gedelde ond ergende wæron ond hiera tilgende 

(Bately 1986), dus direct gerelateerd met de vesti-

ging van een deel van het Groot Heidens Leger in 

Northumbria. Ook in Normandië wordt het topo-

niem vaak aangetroffen en geassocieerd met ver-

deling van gronden door de Vikingen (Ridel 2009). 

Alhoewel het zelfstandig naamwoord deel nog be-

staat in het modern Nederlands, is de betekenis als 

referentie naar een perceel land volledig verdwe-

nen. Het Oud-Noorse woord scagi wordt gebruikt 

voor een smalle uitstekende landbrug in de zee, zo-

als bijvoorbeeld aangetroffen in de naam van de 

Deense meest noordelijke stad Skagen. Er is een 

directe link met het Oud-Noorse hagi, wat duidt op 

een weiland of perceel omsloten door een hek of 

haag (De Vries 1961). In praktijk blijkt dit toponiem 

bijna steeds voor te komen voor gronden die ver-

deeld zijn in langwerpige rechthoekige percelen, 

een manier van sectionering die trouwens ook ge-

bruikelijk was in handelsplaatsen zoals Ribe en 

Hedeby. In Normandië komt het onder andere voor 

in plaatsnamen zoals Beaumont-Hague, Gréville-

Hague, Flottemanville-Hague, Branville-Haegue en 

Saint-Croix-Haegue. Hierbij dient opgemerkt dat 

Maurits Gysseling het toponiem hage verklaart als 

een bosje (Gysseling 1960), dus in tegenspraak met 

Jan De Vries. De verklaring van Gysseling kan niet 

weerhouden worden omdat ze leidt tot een aantal 

zware inconsistenties in de praktijk. De bespreking 

daarvan is evenwel uitvoerig, daarom niet mogelijk 

binnen het kader van dit werk. Het zelfstandig 

naamwoord haag wordt in Vlaanderen en Neder-

land nog gebruikt voor de getrimde struiken die een 

tuin, weiland of akker afbakenen, maar niet als di-

recte referentie naar een perceel land als dusda-

nig. De hage toponiemen vormen dus, naast de 

delle toponiemen, een tweede indicator voor een 

landdeling door de Noormannen. Interessant is het 

voorkomen van het pessen toponiem onmiddellijk 

ten westen van de Godfried en Sigfried structuur in 

Vucht, mogelijk afkomstig van het Oud-Noorse pez 

of Oud-Engelse pece (vergelijk met het Franse 

woord pièce) met ook hier de betekenis van delen. 

Tot slot is er het vreemde toponiem De parte-plek, 

gesitueerd binnen de Godfried structuur te Vucht, 

het welke nogmaals lijkt te duiden op een verdeling 

van land. De concentratie van delle en hage topo-

niemen in en rondom de kampstructuren in Vucht 

en Mechelen a/d Maas is ongezien. Ten westen zijn 

dat de Reihage, Roexhage, Sieperspel Haag en 

Hinsbergdel. Ten noorden kunnen In de Groedelle, 

In de Haag en De Delle waargenomen worden, en 

oostwaarts de Spekersdelle. Ten zuiden zijn dat de 

Griembierdelle, Hameydelle en Moildelle. Binnen 

de Godfried kampstructuur te Mechelen a/d Maas 

bestaan verder De deling en In de del. In Elsloo ko-

men verder de toponiemen Schuthagen en Gevers-

delle voor, samen met de verzamelnaam Terhagen. 

In Stein tenslotte is er de Meerdel (nu verbasterd 

tot Meldert) en de Langhaag. Er dient nog opge-

merkt dat op de rivierkaarten van 1847-1849 deze 

gronden steeds zijn ingetekend met een verkave-

ling in smalle rechthoekige percelen. Een aantal 

van de genoemde delle toponiemen komen inder-

daad voor op plaatsen die lager zijn gelegen dan de 

omliggende gronden, maar deze observatie mag 

niet veralgemeend worden. Bovendien laat het 

voorgenoemde toponiem De deling weinig ruimte 

voor een andere interpretatie dan een verdeling 

van gronden. Onafgezien van de exacte betekenis 

van het delle toponiem blijft in ieder geval de ob-

servatie dat de concentratie rondom Elsloo van zo-

wel de delle als hage toponiemen zeer hoog is, en 

dat hun onderlinge verwevenheid bovendien zeer 

sterk is. Die observatie is uniek voor de Maasstreek 

in zijn geheel. 

 

7. TOPOGRAFIE EN TOPONYMIE VAN HAL 

STRUCTUREN 
De hal is het laatste toponiem dat hier wordt weer-

houden, in de betekenis van een mede- of feest-

zaal. Het bestaan van een hal, als verblijfplaats en 

plaats voor het ontvangen van bezoekers en onder-

danen wijst op de aanwezigheid van een adellijke 

elite van Scandinavische oorsprong. Het dubbele 

voorkomen van het toponiem De Hal te Kotem 

(Boorsem), aan de huidige Maasloop, tegenover de 

vroegere dorpskern van Elsloo, alsook 1,5 km meer 

noordelijk te Stein (Op de hal) is bijgevolg zonder 

meer als enigmatisch te bestempelen. Voor zover 

bekend bij de auteur komt het hal toponiem ner-

gens anders in de Lage Landen op deze duale ma-

nier voor.  

 

Voor een onderzoek naar de topografie van Scan-

dinavische hal structuren is het Deense Lejre een 

goede referentie. Op de locaties Fredshoj en Mys-

selhojgard zijn restanten van verschillende hal 

structuren teruggevonden uit de periode 500 – 
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1000, waarbij vooral hal IV interessant is als refe-

rentie wegens gedateerd omstreeks 890 (Christen-

sen 2010), dus in exact dezelfde tijdsperiode als 

deze waarin het Grote Leger op de Maas actief was. 

Het grondplan van hal IV toont de typische recht-

hoekige vorm met uitbuiging van de langwerpige 

zijden. De totale lengte (L) bedraagt 48,5 m, voor 

een breedte van 11,5 m centraal (B1) en 8 m aan de 

uiteinden (B2) (Christensen 1991). Dit geeft breedte 

over lengte ratio’s B1/L = 0,24 en B2/L = 0,16. Indien 

echter de omringende paalgaten worden meegeno-

men in de berekening, dan geeft dit L = 52,5, B1 = 

15,5 en B2 = 12.0 m, dus B1/L = 0,29 en B2/L = 0,23. 

Hal IV te Lejre is zeker geen alleenstaand geval. De 

hal structuur van Tissø (fase III, 9de – 10de eeuw) is 

een ander voorbeeld met zeer vergelijkbare afme-

tingen B1 = 14 m, B2 = 9 m en L = 62 m, dus met 

ratio’s B1/L = 0,23 en B2/L = 0,15 (Jørgensen 2009).  

 

8. TOPOGRAFIE EN TOPONYMIE VAN BOOTGRAF 

STRUCTUREN 
In Lejre zijn inhumatiegraven uit de 10de eeuw ont-

dekt binnen een 80 meter lange stenen bootcon-

structie, naast een onbekend aantal 

crematiegraven (Christensen 2010). Het aantreffen 

van inhumatiegraven binnen een stenen bootstruc-

tuur is uitzonderlijk, want bijvoorbeeld op de be-

graafplaats van Lindholm Hoje werden stenen 

bootvormige structuren enkel gebruikt voor cre-

maties, terwijl inhumatiegraven wel werden 

aangetroffen binnen ronde steenzettingen (Rams-

kou 1960). Recente opgravingen te Jelling hebben 

het bestaan bevestigd van een stenen scheepscon-

structie met een lengte van 360 meter en een maxi-

male breedte van 75 meter, meteen de grootste van 

Scandinavië (Holst 2012). De runensteen bij de kerk 

op de site maakt duidelijk dat de twee kunstmatige 

heuvels op de site opgericht werden ter nagedach-

tenis van koning Gorm en zijn gemalin Thyra, wat 

suggereert dat ook de stenen bootstructuur in de 

10de eeuw moet geplaatst worden. Het bestaan van 

verschillende dimensies voor de kleine stenen 

bootstructuren te Lindholm Hoje, alsmede het feit 

dat maar liefst 55 inhumatiegraven werden aange-

troffen in de Lejre structuur laat vermoeden dat de 

dimensie van een stenen bootstructuur recht-

streeks schaalt met het aantal graven, inhumatie 

en crematie gecombineerd. Van zeewaardige sche-

pen uit de Viking periode is gekend dat de afstand 

tussen elke roeier ongeveer 1 meter (2 el) bedraagt. 

Met een correctie voor de niet benutte ruimte aan 

de voor- en achtersteven wordt de totale actieve 

bemanning dan bij benadering gegeven volgens de 

formule 1,6 L, waarbij L de totale lengte van het 

vaartuig in meter is.  

 

 

Figuur 4: B/L ratio van zeewaardige Vikingschepen 
(naar Crumlin-Pedersen 1999), door de auteur uit-
gebreid met data van de topografische bootstruc-
turen van Jelling, Eikevliet en Opgrimbie.  
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Toepassing van die formule op bijvoorbeeld de ste-

nen bootstructuur van Lejre suggereert dat er 

naast de 55 inhumatiegraven ook nog een 70-tal 

crematiegraven moeten geweest zijn. Voor Jelling 

levert dit de veronderstelde crematie van een 600-

tal personen. Het ligt voor de hand om een morta-

liteit van die grootorde te verbinden met een be-

langrijke veldslag. In het geval van Jelling leidt dat 

automatisch naar het militaire conflict bij de ver-

overing van Jutland tussen Harthacnut (vader van 

Gorm, of eventueel een andere naam voor Gorm 

zelf) en de Zweedse heerser Sigeric die uiteindelijk 

werd verdreven (Tschan 2002). Ole Crumlin-Pe-

dersen heeft aangetoond dat voor zeewaardige 

schepen de breedte/lengte verhouding B/L tot het 

jaar 900 vrijwel constant op 0,17 – 0,20 lag (o.a. 

Kvalsund 2 en Salme 2). Vanaf dat tijdstip treedt 

een differentiatie op van vrachtschepen die evolu-

eren naar een B/L ratio van 0,25 – 0,30, terwijl oor-

logsschepen aanzienlijk slanker worden met een 

B/L ratio die kan dalen tot 0.10 (Crumlin-Pedersen 

1999).  

 

In de Lage Landen zijn op een aantal plaatsen de 

topografische relicten van dergelijke stenen boot-

structuren terug te vinden. De steenzetting is ner-

gens nog aanwezig, wegens recuperatie als 

bouwmateriaal door de eeuwen heen, maar de to-

pografie zelfs is dikwijls nog voor 50 tot 75 percent 

waarneembaar in de vorm van omsluitende wegen 

of perceelverkavelingen. In elk van die gevallen 

wordt die topografie vergezeld door het hul topo-

niem. Enkele voorbeelden voor Vlaanderen zijn de 

Hoge Hul nabij Brugge (Zwin), en de Hul te Eikevliet 

langsheen de Rupel. Voor Nederland is dat bijvoor-

beeld Den Nul (verbastering van Den Hul) nabij Olst 

langs de IJsel. De B/L ratio van die structuren situ-

eert zich steeds tussen 0,17 en 0,21, wat correleert 

met het gegeven dat de aanwezigheid van de Noor-

mannen in de Lage Landen zich voornamelijk in de 

9de eeuw situeert. 

 

Onderstaand worden de topografische elementen 

en gerelateerde toponiemen binnen de dorpen 

Grimbie, Stein en Elsloo verder belicht.  

 

9. GRIMBIE 
Grimbie is gelegen tussen de oude heirbaan en de 

Romeinse Maas, nu gevormd door het traject van 

Wiemerbeek en Kikbeek. Zowel de plaatsnamen 

Opgrimbie als Daalgrimbie worden waargenomen, 

waarbij de eerste plaatsnaam tot heden overeind is 

gebleven als een deelgemeente van Maasmeche-

len. Grimbie bevindt zich op een tweetal kilometer 

ten zuidwesten van de voorgestelde kampsites. De 

eerste vermelding van de plaatsnaam Grimbede 

dateert van 1221, in de 14de en 15de eeuw volgen va-

rianten zoals Grimbij, Grembij, Grimmij en Gremmij 

(Gorissen 1963). Heemkundigen hebben nooit een 

afdoende verklaring kunnen geven voor het topo-

niem Grimbie. De meest geciteerde verklaring gaat 

als volgt: Grimbede bestaat uit grint en beide, wat 

uitgelegd kan worden als een woning op of aan het 

grind, (Gorissen 1963, Claasen 1980). Hierbij zou 

beide dan moeten geïnterpreteerd worden als wo-

nen of verblijven. Niettegenstaande grindbeddin-

gen eigen zijn aan de Maasvallei, vergt het toch wel 

enige verbeeldingskracht om met een dergelijke 

verklaring voor de dag te komen.  

 

In het licht van de eerder besproken vestiging van 

een deel van het Grote Leger daarentegen, is een 

verklaring voorhanden die niets aan het toeval 

overlaat. Meer dan veertig percent van alle neder-

zettingen die ontstonden als gevolg van de vesti-

ging van een deel van het Groot Heidens Leger in 

Yorkshire is samengesteld uit naam van de oor-

spronkelijke eigenaar met het achtervoegsel -by 

(Fellows-Jensen 1972). In totaal beschrijft Gillian 

Fellows-Jensen 210 -by, 155 -thorp en 134 andere 

plaatsnamen. De meeste daarvan vinden hun eer-

ste vermelding in het Domesday boek uit 1086. Grim 

is dan weer een persoonsnaam van Scandinavi-

sche oorsprong die frequent voorkomt in de 9de en 

10de eeuw, ook in het oosten van England, een 

streek die vanaf de 10de eeuw wordt benoemd als 

de Danelaw (Fellows-Jensen 1968, Insley 1994). Gil-

lian Fellows-Jensen vermeldt onder andere de 

plaatsnaam Grimsby in Yorkshire, in moderne tij-

den uitgegroeid tot een volwaardige havenstad. 

Het reeds genoemde micro-toponiem Grimbierdel, 

alsook het toponiem Ankeldael dat verklaard kan 

worden als Oud-Engels ankle + Oud-Noors dal, en 

mogelijks verwijst naar de topografie van het ge-

bied in de vorm van een enkel (Gorissen 1963), ver-

sterken de stelling voor een Scandinavische 

oorsprong van de plaatsnaam Grimbie.  

 

Verder is er ook nog het toponiem De Vlotten, een 

oude Maasarm, mogelijk teruggaand op het Oud-

Noorse flóð (stroom) of flot (vaarwater, vloot). Dit 

toponiem komt trouwens ook voor in Normandië, 
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en de Franse onderzoeker Laurent Mazet sugge-

reert dat het voorkomen van de toponiemen Ile de 

la Flotte (eiland in de Seine meander van Bonniè-

res) en Les Flotteaux (langsheen de Seine in 

Pîtres) teruggaat tot de aanwezigheid van Noor-

mannenvloten op de Seine in de tweede helft van 

de 9de eeuw (Mazet 2010). Een gezonde dosis scep-

ticisme ten overstaan van deze toponiemen is mis-

schien nog op zijn plaats, ware het niet voor de 24-

karaats topografische bootstructuur die zich afte-

kent op het grondgebied van Opgrimbie (figuur 5). 

Met een lengte van 185 meter schaalt deze boot-

structuur op exact de helft van de Jelling structuur. 

De breedte van 39 meter levert een B/L ratio van 

ongeveer 0,21, identiek aan de Jelling structuur. De 

omtrek is tot heden bewaard over zijn volle lengte, 

voor driekwart door de Kerkstraat en Pelsstraat, 

voor het overige kwart door perceelgrenzen. Dit is 

een unicum voor de Lage Landen. De structuur is 

oost-west georiënteerd en ligt nabij de bedding van 

de vermoedelijke oude Romeinse Maas. Zoals dik-

wijls het geval was, werd ook deze heidense cult-

plaats gekerstend. De Sint-Christoffel kerk, voor 

het eerst vernoemd in het begin van de 13de eeuw 

(Gorissen 1963) situeert zich centraal binnen de 

bootstructuur. In 1906 werd een nieuwe kerk ge-

bouwd aan de Heirstraat, maar het koor van de 

oude kerk bleef voortbestaan en fungeert heden als 

een kapel. De begraafplaats rondom de oude kerk 

werd pas in 1964 geruimd (Vanblaere 2019). Het is 

best mogelijk dat deze bootstructuur een 

continuïteit vertoont van een heidense cult- en cre-

matieplaats uit het eind van de 9de eeuw naar een 

christelijke kerk en begraafplaats, met een om-

schakeling ergens in de 11de of 12de eeuw. De Engel-

straat dewelke uitgeeft op een uiteinde van de 

bootstructuur is een verbastering van de Engelse-

straat (Gorissen 1963), waarbij weer de vraag kan 

gesteld worden of dit geen referentie is naar het 

Grote Leger met zijn Engelse voorgeschiedenis. 

Volgens de formule 1,6 L moet het mortaliteitscijfer 

van de omstandigheid die aanleiding gaf tot het op-

richten van deze bootstructuur zich rond de 300 si-

tueren. De eerder aangehaalde primaire bronnen 

vermelden twee gebeurtenissen die hiervoor ver-

antwoordelijk kunnen zijn. De eerste is de uitbraak 

van besmettelijke ziekten in 882 (AF), maar nog 

waarschijnlijker is de slag bij de Geul van 891 

(KRP), dewelke twee tot drie kilometer oostwaarts 

gesitueerd moet worden. 

 

Blijft de vraag of ook in Opgrimbie het typerende 

Hul toponiem kan worden aangetroffen. In eerste 

instantie lijkt dat niet het geval, maar uiteindelijk 

bieden de kadasterkaarten van 1845 ook hier de op-

lossing. Aan de overzijde van de Romeinse Maas, 

ten noordoosten van de bootstructuur, wordt het 

toponiem Op den Uil aangetroffen. Op zichzelf dui-

delijk een verbastering, en mist inachtneming van 

lokale dialectismen makkelijk terug te voeren naar 

Op den Eul of Op den Hul.  

 

Figuur 5: topografie van de bootstructuur te Opgrimbie met de huidige Sint-Christoffel kapel centraal in 
het oostelijke deel van de structuur (luchtfoto 2013, bron www.geopunt.be) 
 

http://www.geopunt.be/
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Enigszins gerelateerd aan de plaatsnaam Grimbie 

is de anomalie die optreedt voor de plaatsnamen 

Grevenbicht en Obbicht, te herleiden tot de oor-

spronkelijke heerlijkheid Bicht. Deze -bicht plaats-

naam wordt voor zover bij de auteur bekend 

nergens anders in de Lage Landen worden aange-

troffen. Wel is een plaatsnaam gekend met de -

bricht suffix (Limbricht), die mogelijks te herleiden 

is tot Limburg, indien wordt geaccepteerd dat er 

hier een metathese optreedt (verplaatsing van me-

deklinkers). De -bicht suffix kan niet afdoende wor-

den verklaard vanuit het Oudnederlands, tenzij dan 

als een mogelijks verdere verbastering van een       

-bricht plaatsnaam. Dat heeft geleid tot specula-

tieve verklaringen voor Grevenbicht zoals burcht 

en beek of bocht van de graaf. Meulleners verklaart 

de plaatsnaam Bicht vanuit een plaatselijke beek 

met de naam Byge (naar analogie met bijvoorbeeld 

de plaatsnaam Geulle en de Geul beek), maar levert 

geen bewijs voor de aanname dat die lokale beek 

effectief ook zo genoemd werd (Meulleners 1883). 

Ook hier biedt het Oudnoors uiteindelijk een directe 

uitweg, vermits byggð simpelweg de betekenis 

heeft van een nederzetting. De -bygd, bygdi of by-

gda suffix is nog steeds terug te vinden in de naam 

van een aantal hedendaagse Noorse dorpen zoals 

bijvoorbeeld Venabygd, Heradsbygd, Vestringsby-

gdi en Nybygda. Te Grevenbicht suggereert de 

kromming van de Peperstraat, met daarop aanslui-

tend de Heilig Kruisstraat en Raadhuisstraat, een 

kampstructuur van het Godfriedtype met dimensies 

van omstreeks 200 bij 200 meter, maar die struc-

tuur is onvolledig en wordt niet versterkt door ken-

merkende micro-toponiemen. Verder is er het 

hedendaagse gehucht Herbricht, voor het eerst 

vermeld in 1383 als Harbicht en als Herbicht inge-

tekend op de 19de-eeuwse rivierkaarten. Hierbij re-

fereert de prefix mogelijk naar de Oudnoorse 

persoonsnaam Hári (Fellows-Jensen 1968). Dit 

moet bijgevolg ook als een -bicht plaatsnaam be-

schouwd worden, wat de facto betekent dat een -

bicht plaatsnaam voorkomt zowel een viertal 

Figuur 6: topografie van de Godfried structuur te Stein met ingesloten hal structuur (luchtfoto 2013, 
bron www.geopunt.be) 
 

http://www.geopunt.be/
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kilometer stroomopwaarts van Elsloo, alsook een 

zevental kilometer stroomafwaarts ervan. On-

danks deze eerder merkwaardige vaststelling is - 

in tegenstelling tot Grimbie - het gecombineerd to-

ponymisch en topografisch bewijsmateriaal voor 

Grevenbicht / Obbicht en Herbicht niet sterk ge-

noeg om de deze plaatsnamen eenduidig te verkla-

ren vanuit de vestiging van een deel van het Grote 

Leger in de streek. Het blijft vooralsnog dus een 

hypothese. 

 

10. STEIN 
De Nederlandse plaats Stein situeert zich op een 

tweetal kilometer afstand ten oosten van de ver-

meende kampsites. De toponymie en topografie 

van deze gemeente laten een aantal opmerkelijke 

observaties toe. Het zogenaamde ‘oog van Stein’, 

onmiddellijk ten oosten van de Sint-Martinuskerk, 

vertoont de typische vorm van een Godfried kamp-

structuur (figuur 6) met benaderde afmetingen van 

100 bij 100 meter, wegen die toekomen in de vier 

hoekpunten en bijkomend een weg die leidt naar 

het centrum van de meest zuidelijke zijde (Kruis-

straat). Deze plaats staat bekend onder het topo-

niem Op de hal. Op oude kadasterkaarten is binnen 

deze kampstructuur steeds een langwerpig recht-

hoekig perceel waarneembaar dat uitgeeft op de 

huidige Kruisstraat. Er is evenwel een kenmerk dat 

de kadasterkaarten volledig is ontgaan, maar wel 

duidelijk waarneembaar is vanuit de lucht: de 

langszijden van dit perceel zijn uitgebogen, wat re-

sulteert in een typische Scandinavische halstruc-

tuur. Door de huidige bebouwing laat de eigenlijke 

lengte van deze hal ruimte voor interpretatie, maar 

met benaderende afmetingen L = 59, B1 = 8 en B2 = 

10,5 meter geeft dit ratio’s B1/L = 0,13 en B2/L = 0,18, 

te vergelijken met de afmetingen en ratio’s voor de 

Lejre IV en Tissø III hallen. Het is niet direct duide-

lijk hoever het Poart toponiem aan de verbinding 

van de Kruisstraat met de kampstructuur terug-

gaat in de tijd, maar het kan een directe referentie 

zijn naar de toegang tot de kampstructuur of de hal. 

Het Oud-Noorse woord port heeft in ieder geval de-

zelfde betekenis. Het aantreffen van deze hal topo-

grafie binnen een Godfried kampstructuur kan 

duiden op een herbestemming van deze kamp-

structuur, nadat de Noormannen van Karel de 

Dikke de toestemming hadden gekregen om ter 

plaatse te blijven (ASB). 

 

Ongeveer 150 meter ten zuidwesten van het oog 

van Stein bevindt zich de Taterstein, een kei van an-

derhalve meter hoogte. De naam zelf suggereert 

een dingplaats (tateren = geanimeerd praten), maar 

bijkomend is er de uitwaaierende of V-vorm van de 

Kelderstraat, waarbij de steen zich aan het breed-

ste uiteinde bevindt, hetwelk moet beschouwd 

worden als een Scandinavisch element. Hierbij 

dient opgemerkt dat de steen ooit ingegraven en 

dan weer uitgegraven werd, waardoor er enige on-

duidelijkheid is over zijn exacte oorspronkelijke lo-

catie. Ook deze cultplaats werd gekerstend, in dit 

geval door middel van de Mariakapel die minstens 

teruggaat tot de 18de eeuw. De plaatsnaam Stein is 

van oud-Noorse of oud-Hoogduitse oorsprong, en 

kan verwijzen naar deze Taterstein, maar evenzeer 

naar de 12de-eeuwse burcht van Stein, of zelfs naar 

Romeinse overblijfselen in het huidige havenge-

bied. Hij levert dus geen versterkend bewijs. 

 

Alhoewel ook het brugge toponiem niet kan be-

schouwd worden als een kerntoponiem, is het Ter 

Bruggen toponiem op een goede 100 meter ten 

westen van het oog van Stein misschien toch mel-

denswaard. Hier zou namelijk een oude Maasarm 

hebben gelopen, en tot het Julianakanaal werd uit-

gegraven in de vroege 20ste eeuw liep daar ook het 

riviertje de Ur (op heden gedegradeerd tot een 

gracht naast het kanaal). Dit kan duiden op een 

aanlegplaats voor schepen die in directe verbinding 

stond met de kampstructuur en ook van daaruit kon 

worden gecontroleerd.  

 

11. ELSLOO 
Het is merkwaardig dat zich te Elsloo een zeer ver-

gelijkbare situatie ontwikkelt. Het Hal toponiem 

wordt waargenomen op de rechteroever van de 

huidige Maas te Kotem, maar sluit eigenlijk onmid-

dellijk aan bij de locatie van het verzonken kasteel 

van Elsloo, de Maasburcht (Hendrix 1996). Dit ver-

zonken kasteel moet oorspronkelijk gesitueerd 

worden nabij de oude dorpskern van Elsloo, die 

omstreeks 1459 gedeeltelijk werd weggespoeld na 

een grote overstroming en verlegging van de Maas, 

waardoor die laatste aan de oostzijde in plaats van 

de westzijde van De Hal ging stromen (van der 

Borgh 2019). Het is dus mogelijk en zelfs waar-

schijnlijk dat het verzonken kasteel van Elsloo, de 

opvolger was van deze hal op exact dezelfde site. 

De meeste auteurs die de bouwresten van deze 

burcht hebben onderzocht zijn het erover eens dat 
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de oorsprong in de 12de eeuw ligt (Hendrix 1998), 

wat overeenstemt met de periode waarin de heren 

van Elsloo voor het eerst worden vermeld in de ge-

schreven bronnen. Dit in tegenstelling met de vroe-

ger gangbare theorie dat het kasteel, of de 

versterking die de voorloper daarvan was, door de 

Noormannen zou zijn geplunderd. Ongeveer 500 

meter oostwaarts, op de kruising van de Heirstraat 

en Raadhuisstraat wordt het blauwe steen topo-

niem aangetroffen (archief Elsloo, inv 215 fol 28), 

vlak bij een plaats die de parlementen werd ge-

noemd en waar volksvergaderingen werden ge-

houden. Van die blauwe steen zelf is hier echter 

geen spoor meer. Maar ook ten westen van de hal 

is er een duidelijke referentie naar een dingplaats. 

In 1616 is er voor het grondgebied van Kotem (Boor-

sem) de vermelding in de halle op die groete steyne 

(Verbois 1977). Het oorzakelijk ruimtelijk verband 

tussen het voorkomen van de hal toponiemen en de 

(blauwe) steen toponiemen is daarmee nog moei-

lijk te ontkennen. Tot 1590 werd te Boorsem ook 

driemaal per jaar een algemene vergadering in 

open lucht gehouden, vanaf 1590 slechts eenmaal 

per jaar, op het kerkhof (Verbois 1977). Het is niet 

duidelijk waar die oorspronkelijke viermaande-

lijkse volksvergaderingen doorgingen, maar aan 

die groete steyne is zeker een goede kandidaat. 

 

12. PATRONIEMEN 
Patroniemen zijn familienamen geconstitueerd uit 

de voornaam (of bijnaam) van de vader in bezits-

vorm gevolgd door het achtervoegsel –zoon of         

-sone. Die suffix verzwakte in de praktijk vaak tot     

-s, -se of –sen (Bloothooft 2008). Het klassieke 

voorbeeld is de zoon van Jan, die kreeg aldus een 

achternaam zoals Janszoon, Jans of Janssen. Aan 

die praktijk kwam een definitief einde met de alge-

mene invoering van de familienamen in 1811, waar-

bij de op dat moment gangbare patroniemen 

werden versteend, voor zover niet reeds het geval. 

Voor de Lage Landen betreft het voornamelijk de    

–zoon, -sonne, -sone suffixen en de bovenge-

noemde afkortingen daarvan. Voor Scandinavië en 

bij uitbreiding Engeland en Normandië is dat hoofd-

zakelijk de -son suffix. Op zichzelf levert dat een 

eerste aanduiding voor een Scandinavische oor-

sprong van de -son suffixen die worden aangetrof-

fen in de Lage Landen. Een versterkend element 

zijn echter de voornamen dewelke bij deze      -son 

patroniemen worden aangetroffen.  

 

De Genealogische Databank Limburg 

(http://www.allelimburgers.nl/index.php) laat toe 

om de concentratie van -son familienamen per stad 

en dorp te onderzoeken. Het is evident dat de rele-

vantie van de data stijgt naarmate verder kan wor-

den teruggegaan in de tijd, maar anderzijds daalt 

het aantal beschikbare data zeer snel vanaf de 18de 

eeuw. Vanuit praktisch oogpunt is de tijdsperiode 

1580 – 1750 de best mogelijke filter om tot een re-

levante dataset te komen, omdat daardoor latere 

migratiepatronen ten gevolge van de industriële 

revolutie kunnen worden uitgesloten. Voor Maas-

tricht levert dit een ongeziene concentratie van 

meer dan 65 verschillende -son gebaseerde fami-

lienamen, verspreid over een 600-tal geregi-

streerde gevallen. De –zoon, -sonne, en -sone 

familienamen daarentegen worden bijna niet waar-

genomen. Dezelfde oefening voor Roermond levert 

een honderdtal -son gevallen, terwijl er dat voor 

Sittard en Venlo slechts een paar tientallen zijn. De 

geografische spreiding van de individuele aange-

troffen -son familienamen suggereert dat het hier 

in de meeste (zo niet alle) gevallen om reeds lang 

versteende patroniemen gaat. De beschikbare data 

uit de 16de tot 18de eeuw voor de Maasdorpen zelf 

zijn zeer beperkt, maar vermits voor de Nederlands 

Limburgse steden het zwaartepunt overduidelijk in 

Maastricht ligt, moet in de eerste plaats gekeken 

worden naar de Maasdorpen rondom en ten noor-

den van Maastricht voor de oorsprong van deze in-

stroom aan -son familienamen. Dit wordt ook 

bevestigd door de data die beschikbaar zijn vanaf 

de 19de eeuw voor deze dorpen. 

 

Slechts bij enkele van deze -son patroniemen kan 

een typisch oud-Nederlandse voornaam worden 

geïdentificeerd, bijvoorbeeld Thijsson (Thijs) en 

Florisson (Floris). Enkele andere familienamen be-

vatten dan weer typisch later middeleeuwse chris-

telijke voornamen zoals Tomson (Thomas), Watson 

(Walter) en Henderson (Hendrik). In een paar ge-

vallen kan de voornaam (of bijnaam) ook duiden op 

een etnische of geografische afkomst, zoals bij Fri-

son of Fresson (Fries) en Waelson (Waal). Wat ech-

ter opvalt is dat een groot deel van de aangetroffen 

patroniemen ook voorkomt in het Verenigd Konink-

rijk vanaf de 13de eeuw, zoals bijvoorbeeld Alason, 

Ballanson, Basson, Belleson, Closon, Colson, Han-

son, Husson, Marson en Misson. Hierbij dient opge-

merkt dat het -son patroniemen mechanisme in het 

Verenigd Koninkrijk naar alle waarschijnlijkheid 
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enkele eeuwen ouder is, maar niet eerder kan wor-

den waargenomen omdat tot de 13de eeuw Latijnse 

teksten de patroniemen systematisch hebben ver-

taald, waardoor bijvoorbeeld John Sibbeson ge-

schreven wordt als Johannes filius Sibbe 

(Sørensen 1983). Voor Yorkshire kan trouwens 

worden aangetoond dat reeds vanaf diezelfde 13de 

eeuw verstening van de patroniemen optreedt 

(Dunlap 2010). De Normandische invasie van 1066 in 

het VK wordt verantwoordelijk geacht voor het 

aantreffen van een aanvullende groep voornamen 

die leidde tot overeenkomstige patroniemen aan 

beide zijden van het Kanaal. Voorbeelden hiervan 

zijn Bisson, Bousson, Bresson, Dason, Dubuson, 

Gieson, Grysson en Sampson. De meeste van de te 

Maastricht en Roermond aangetroffen patronie-

men laten zich niet meteen herleiden tot een chris-

telijke voornaam, maar in een aantal gevallen 

mogelijkerwijze wel tot een voornaam van Scandi-

navische oorsprong, zoals bijvoorbeeld Belleson 

(Belli), Blasson (Blasi), Bodson (Bodi), Colson 

(Coli), Grysson (Griss), Luson (Lusi), Ranson 

(Hrani), en Renson (Hreinn). Dit zijn zonder uitzon-

dering voornamen die ook waargenomen worden in 

de Danelaw (Fellows-Jensen 1968, Insley 1994). De 

synergie van deze in het Maasdal aangetroffen ver-

steende patroniemen met observaties voor de Da-

nelaw en Normandië, beide streken waar zich ook 

een deel van het Groot Heidens Leger of Grote Le-

ger heeft gevestigd, is te groot om simpelweg te 

classificeren als toeval.  

 

13. SAGEN EN LEGENDEN 
Sommige sagen en legenden versterken enerzijds 

het directe of omstandige bewijsmateriaal voor de 

activiteiten van de Noormannen in een bepaald ge-

bied, en voegen daar anderzijds nog nieuwe ele-

menten aan toe. Er zijn bij de auteur echter geen 

interessante voorbeelden bekend die betrekking 

hebben op de Noormannen te Elsloo en omstreken. 

Vermeldenswaard is wel een korte legende van de 

Noormannen die in 881 probeerden om de tempel 

van Maastricht in brand te steken en door Sint Ser-

vaas werden gered van de toorn van God (Kemp 

1925), eigenlijk terug te voeren tot de hagiografie 

van Sint-Servaas (Miracula Sancti Servatii). Verder 

deed Dr. De Witt Huberts een poging om Palnatoki 

(Tokko) uit de Jomvikings-saga (Blake 1962) en de 

Gesta Danorum van Saxo Grammaticus (Fisher 

1979) te verbinden met de Zwitserse Wilhelm Tell 

legende. Hij beweerde dat deze legende in 

Zwitserland (Hasleydal) zou zijn geïmporteerd door 

een migratie van een fractie van het Grote Leger 

naar Zwitserland, na de slag bij Leuven in 891. Deze 

fractie van het Grote Leger zou zich eerst in Elsloo 

(Hasloo) hebben gevestigd alvorens naar het 

Hasleydal te verhuizen (De Witt Huberts 1889). Ver-

mits Palnatoki echter een personage is uit de 10de 

eeuw, eerder dan de 9de eeuw, lijkt deze theorie on-

geloofwaardig. Verder is er een korte vermelding 

in het kerkarchief van Rekem over de verwoesting 

van de kerk aldaar door de Noormannen. De vroeg-

ste vermelding van een kapel te Rekem is 989, 

maar vermits de patroonheilige van de kerk de H. 

Petrus is, kan een vroegere oorsprong zeker niet 

worden uitgesloten (Verbois 1965). 

14. DNA-ONDERZOEK 
Het onderzoek naar de maritieme expansie van 

Scandinavische populaties tijdens de Vikingtijd is 

nog in volle ontwikkeling. Een recente paper in het 

wetenschappelijke tijdschrift Nature (Margaryan 

2020) komt tot een aantal verrassende en minder 

verrassende conclusies, op basis van het genoom 

van 442 mensen afkomstig van archeologische 

vindplaatsen in heel Europa en Groenland, voor het 

merendeel gedateerd in de vroege middeleeuwen. 

Tot heden is er geen DNA gerelateerde informatie 

bekend bij de auteur die kan gebruikt worden als 

een bijkomend element in de bewijsvoering voor de 

vestiging van een fractie van het Grote Leger in 

Elsloo en omgeving. Er zijn ook geen 9de- of 10de-

eeuwse inhumatiegraven bekend in de streek, wat 

de theoretische zoektocht naar contemporaine 

verbanden met graven nabij andere sites waar het 

Grote Leger of Groot Heidens Leger is neergestre-

ken vooralsnog onmogelijk maakt. 

 

15. LOKALE DIALECTEN 
Het typische dialect van de Maasdorpen rond Elsloo 

(figuur 7) is gelijkaardig aan beide zijden van de 

Maas. Het is bovendien zeer merkwaardig dat het 

kerngebied van dit Centraal Maaslands dialect zich 

langsheen de Maas bij benadering uitstrekt van 

Herbricht over Grimbie tot Grevenbicht, plaatsna-

men waarvoor bovenstaand een Scandinavische 

oorsprong werd aangetoond of gesuggereerd. Bij-

gevolg is een onderzoek naar mogelijke Oud-

Noorse of Oud-Engelse invloeden op dit dialect ze-

ker de moeite waard. Dat vereist evenwel een 

grondige kennis van zowel het Oud-Noors, Oud-

Engels en het Maaslandse dialect, en valt derhalve 

buiten het bestek van deze bijdrage.  
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Figuur 7. Verspreiding van het maaslands dialect. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal-Lim-
burgs.  
 
Meldenswaard is een werk over het Boorsems di-

alect, waarbij Mathieu Opdenacker reeds de sug-

gestie maakt dat de Oud-Engelse invloeden die hij 

detecteert mogelijk door de Noormannen zijn geïn-

troduceerd (Opdenacker 2000 en 2001). Een tref-

fend en voor deze publicatie toepasselijk voorbeeld 

(niet door Opdenacker vermeld) is het oude lokale 

dialect haaksj voor bijl, te vergelijken met het Oud 

Engelse woord æx.  

 

16. ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN  
Tot voor enkele jaren waren de archeologische 

vondsten in de wijde omgeving van Elsloo die mo-

gelijkerwijze aan de Noormannen in het algemeen, 

en aan de Grote Leger in het bijzonder kunnen wor-

den toegewezen eerder fragmentarisch van aard. 

Het betreft onder andere enkele bijlen uit twee pri-

vécollecties dewelke zijn samengesteld uit ijzeren 

voorwerpen gevonden bij het baggeren van grind. 

Dit gaat in casu over de collectie Van Haelst, voor-

heen de collectie Albert Hauben, met voorwerpen 

afkomstig uit de Oude Maas te Stokkem (De Winter 

2017), en de collectie Jacobs met vondsten afkom-

stig van Berg a/d Maas of locaties stroomopwaarts 

daarvan (Hendrix 2016). Maar die situatie verandert 

in 2018 door vondsten die werden gedaan bij de uit-

voering van het Grensmaas project. Bij de daaraan 

verbonden grindwinning tussen Maas en Juliana-

kanaal, van Geulle tot Elsloo, wordt een aanzien-

lijke hoeveelheid wapens en werktuigen 

aangetroffen (Jeuken 2018). Sedert 2020 zijn een 

kleine zeshonderd van die vondsten online consul-

teerbaar via de Nederlandse versie van het Porta-

ble Antiquities Scheme (www.portable-

antiquities.nl), waaronder een groot aantal nauti-

sche voorwerpen zoals ijzeren delen van schoor-

bomen en schoorklauwen. Vermits deze 

werktuigen door de eeuwen heen nauwelijks van 

vorm veranderden, zijn ze onmogelijk te dateren. 

Tussen de vondsten bevinden zich ook een twintig-

tal speerpunten en een vijftigtal bijlen. Omdat vele 

types gangbaar bleven vanuit de Romeinse periode 

tot de middeleeuwen, zijn ook bijlen moeilijk te da-

teren. Dat geldt evenwel niet voor alle types. Merk-

waardig is verder de vondst van een zestigtal 

hoefijzers. Een fractie van bovenvermelde vond-

sten kan daadwerkelijk aan de Noormannen wor-

den toegekend, maar daartoe dient eerst een 

referentiekader te worden geschetst.  

 

16.1. BIJLEN 
In de Londen Museum catalogus van 1927 beschrijft 

Mortimer Wheeler een T-vormig bijltype, sindsdien 

gekend als Wheeler type II (Wheeler 1927). Wheeler 

erkent een Frankische (Merovingische) oorsprong 

voor dit bijltype (Siegmund 1989), maar de geëvolu-

eerde vorm met langere nek schrijft hij toe aan de 

Noormannen in de 9de eeuw. Het type is zeldzaam 

in Scandinavië zelf, en komt als dusdanig niet voor 

in de oorspronkelijke classificatie van Jan Peter-

sen (Petersen 1919). Wheeler type II bijlen mogen 

niet verward worden met bijlen uit de late Viking 

periode waarbij de opwaartse baard telkens aan-

zienlijk korter en anders gevormd is dan de neer-

waartse baard (Pedersen 2014). Dit latere type 

strijdbijl is waarschijnlijk ontstaan ten zuiden of 

zuidoosten van de Baltische zee en bijna alle ge-

kende exemplaren hebben een koper- of zilver-

draad incrustatie, iets wat nooit gerapporteerd is 

voor de Wheeler type II bijlen. Wheeler onder-

scheidt het korte en lange type II (figuur 8 en 9). 

Gegroepeerde vondsten van meerdere bijlen van 

dit type zijn zeldzaam, met uitzondering dan van de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal-Limburgs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal-Limburgs
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vier exemplaren van het lange type II die alle te 

Londen of in de onmiddellijke nabijheid daarvan 

(Brentford en Walthamstow) werden gevonden, en 

als dusdanig door Wheeler worden beschreven. In 

het begin van de 20ste eeuw vindt een lokale visser 

in een beek in Lancaster, Durham een verzameling 

vroegmiddeleeuwse werktuigen waaronder enkele 

bijlen en drie zaagbladen. De Hurbuck vondsten 

(refererend naar de vindplaats) maken sinds 1912 

deel uit van de collectie van het British Museum 

(Smith 1923).  

 

 
Figuur 8: bijl van het Wheeler type II (lange type) 
gevonden te Londen. (foto afkomstig uit referentie-
werk van Wheeler 1927). 
 

Ze gaan vergezeld van een Petersen L-type zwaard 

(subtype I), wat deze artefacten effectief in de 

tweede helft van de 9de eeuw of vroege 10de eeuw 

dateert. De vindplaats in het noordoosten van Eng-

land suggereert bovendien dat de eigenaar van 

deze werktuigen van Scandinavische oorsprong 

was. Tussen deze vondsten bevindt zich ook een bijl 

van het Wheeler korte type II, wat de gangbaarheid 

van dit type bijl aantoont in de tweede helft van de 

9de eeuw. Een exemplaar van het Wheeler lange 

type II werd ook gevonden in de haven van Hedeby 

(Elsner 1989), wat een bijkomende aanwijzing le-

vert voor de circulatie van dit bijltype in de Scandi-

navische wereld. Vermits Hedeby na de 

verwoesting van 1066 verlaten werd, levert dit jaar-

tal meteen ook de meest recent mogelijke datering 

voor deze bijl (Hilberg 2016).  

 

 
Figuur 9: bijl van het Wheeler type II (korte type) 
gevonden te Londen. (foto afkomstig uit referentie-
werk van Wheeler 1927). 
 

De vondst van een exemplaar van het Wheeler 

korte type II op zowel de Torksey kampsite (Hadley 

2016) als de Aldwark kampsite (Williams 2020) de-

monstreert bovendien dat dit type bijl wel degelijk 

in gebruik was bij het Groot Heidens Leger. De 

enige gegroepeerde vondst van dit korte type II, 

voor zover bij de auteur bekend, doet zich voor te 

Taillebourg in Frankrijk. Uit de rivierbedding van de 

Charante werden drie onderling gelijkaardige 

exemplaren opgehaald, samen met onder andere 

drie zwaarden van het Petersen L-type (Dumont 

2013). Het ligt voor de hand om deze vondsten te 

verbinden met de intense aanwezigheid van groe-

pen Noormannen op deze rivier in de periode 853 – 

864. Op basis van de vondst van een Petersen X-

type zwaard en andere latere artefacten blijft ech-

ter ook een datering in de 10de eeuw voor deze drie 

bijlen van het Wheeler korte type II mogelijk. Jaap 

Ypey beschrijft vier exemplaren van het lange type 

II die gevonden werden in het stromingsgebied van 

Maas en Rijn (Ypey 1981), alle singuliere vondsten. 
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Een datering van deze bijlen wordt niet gegeven 

omdat het steeds om ex-situ meldingen gaat. Uit-

zondering hierop is het exemplaar gevonden te 

Garderen, dat suggestief in de 8ste eeuw wordt ge-

plaatst. Interessant is dat Ypey bij de meeste, maar 

niet alle exemplaren een asymmetrisch profiel van 

de snede observeert, met een schuine en een 

rechte kant. Dit maakt duidelijk dat het hier om 

kantrechtbijlen gaat, bijgevolg bijlen met een pri-

maire functie als werktuigen, eerder dan strijdbij-

len. Voor de exemplaren met symmetrisch profiel 

anderzijds suggereert Ypey een primaire functie 

als strijdbijl. De afbeeldingen van deze bijlen op het 

wandkleed van Bayeux tonen aan dat ze nog steeds 

gangbaar waren als houtbewerkingstuigen in het 

11de-eeuwse Normandië. Andere afbeeldingen in 

middeleeuwse documenten duiden op een gebruik 

tot in de 13de eeuw. Een exemplaar van het lange 

type II werd bijvoorbeeld ook gevonden te Rhee-

bruggen, en op basis van aardewerk uit dezelfde 

grachtvulling gedateerd in de 11de tot 13de eeuw (Van 

Doesburg 2003). Ook uit het Scheldegebied zijn en-

kele singuliere baggervondsten van dit type be-

kend, met name in de collecties Maertens de 

Noordhout (De Graeve 2010) en Van Bogaert-

Wouters. Alhoewel de basis van de collectie Van 

Bogaert-Wouters wordt gevormd door voorwerpen 

gevonden bij baggerwerkzaamheden tijdens het 

rechttrekken van de Durme te Hamme (een zijrivier 

van de Schelde), is de herkomst van vele later toe-

gevoegde voorwerpen aan deze collectie obscuur 

(De Laet 1970). 

 

Voor de Maasstreek tussen Geulle tot Stokkem, in 

vogelvlucht slechts een zestal kilometer van elkaar 

verwijderd, zijn op heden in totaal negen bijlen van 

het Wheeler type II bekend (figuren 10 en 11), een 

concentratie die ongeëvenaard is in geheel noord-

westelijk Europa. Zes daarvan zijn gevonden tus-

sen Geulle en Elsloo langsheen de huidige Maas, 

dus nabij de vroegere loop van de Geul. Opmerke-

lijk daarbij is ook de grote overeenkomst tussen de 

exemplaren uit de verzamelingen Van Haelst en 

Jacobs enerzijds, en het exemplaar gevonden te 

Hedeby anderzijds. Zeer recent is te Grevenbicht 

nog een bijkomende bijl van het korte Wheeler type 

II gevonden, eveneens ten gevolge van het Grens-

maas project. Deze bijl bevond zich in de nabijheid 

van de houten restanten van een rivieraak die 

Figuur 10: zeven bijlen van het Wheeler lange type II ge-
vonden in de wijde omgeving van Elsloo (foto’s van Stok-
kem en Berg exemplaren gepubliceerd met toestemming 
eigenaars, PAN exemplaren: www.portable-antiquities.nl)  

Boven vlnr: collectie Van Haelst 
#23 (Stokkem), collectie Jacobs 
(Berg), PAN 55417 (Meerssen), 
PAN 55411 (Meerssen).  
 
Onder vlnr: PAN 54824 (Meers-
sen), PAN 54815 (Meerssen), 
PAN 54476 (Meerssen).  

http://www.portable-antiquities.nl/
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voorlopig gedateerd wordt in de 11de tot 13de eeuw 

(Overmeer 2021).  

 

Een aantal andere bijlen die gevonden worden te 

Elsloo/Geulle, in de Oude Maas te Stokkem en te 

Berg a/d Maas vertonen eveneens een sterke ge-

lijkenis met gedocumenteerde vondsten uit het 

Verenigd Koninkrijk en Scandinavië, maar de be-

wijsvoering om ze toe te kennen aan de activiteiten 

van de Noormannen op de Maas is minder eendui-

dig. Uitzondering daarop is een bijl die deel uit-

maakt van de vondsten tussen Elsloo en Geulle 

(Kusters 2020), hierna kortweg benoemd als de 

EG-bijl (figuur 13). Deze bijl is vrij uniek, omdat het 

een exemplaar betreft dat de transitie aangeeft 

tussen de eerder vermelde Merovingische bijlen 

(Siegmund 1989) en de Petersen type M bijlen die 

courant worden waargenomen vanaf de tweede 

helft van de 10de eeuw (Petersen 1919, figuur 12). Dit 

type M wordt steeds gekenmerkt door de scherpe 

hoek van het blad aan beide uiteinden van de snede, 

terwijl dat voor het EG-exemplaar een dubbele 

stompe hoek is, met daartussen een korte horizon-

tale rand. Verder is de raaklijn aan de snede bij de 

Petersen type M bijlen dikwijls niet parallel aan de 

as van de schacht, iets wat bij de EG-bijl wel het 

geval is. Tenslotte zijn de Petersen type M exem-

plaren quasi zonder uitzondering groter dan de EG-

bijl. Anderzijds onderscheidt de EG-bijl zich van de  

Merovingische bijlen door een langere nek en slan-

ker blad. Op basis van deze transitiestatus moet de 

EG-bijl bij voorkeur in de 9de of 10de eeuw worden 

geplaatst. De enige bijl met enigszins vergelijkbare 

bladvorm die bij de auteur gekend is, werd gevon-

den in Wijk bij Duurstede, het vroegere Dorestad 

(Van Esch 1980). Deze bijl heeft evenwel niet de op-

staande kraag rond de schachtopening zoals de 

EG-bijl. Vermits de occupatie van Dorestad ten-

einde loopt omstreeks 875, is een datering in de 

9de eeuw de meest recent mogelijke voor die bijl. 

Dit suggereert op zijn beurt om ook de EG-bijl ook 

in die eeuw te plaatsen. 

 

16.2. HOEFIJZERS (FIGUUR 14) 
In zijn referentiewerk over paardentuigage in de 

middeleeuwen beschrijft John Clark vier catego-

rieën van hoefijzers. Interessant is hierbij catego-

rie IIA, voorheen gekend als het Normandische 

hoefijzer type. Die associatie met Normandië heeft 

alles te maken met een aantal exemplaren van dit 

type die aldaar gevonden werden in de vroeg 20ste 

eeuw, waaronder een vondst van niet minder dan 

twaalf hoefijzers uit het dorp Grimbosq (Halbout 

1987, Joly 1910), die gedateerd werden in de vroege 

11de eeuw. Andere exemplaren werden gevonden in 

Notre-Dame-

de-Gravenchon 

Figuur 11: twee bijlen van het Whee-
ler korte type II gevonden in de wijde 
omgeving van Elsloo (foto’s van 
Stokkem exemplaar gepubliceerd 
met toestemming eigenaar, PAN 
exemplaar: www.portable-antiqui-
ties.nl). Links: collectie Van Haelst 
#22 (Stokkem), rechts: PAN 54487 
(Meerssen). 

Links, figuur 12: bijl van 
het Petersen type M 
(foto afkomstig uit re-
ferentiewerk van Pe-
tersen 1919, figuur 44), 
gevonden te Hal-steins-
hov.  
Rechts, figuur 13: EG-bijl 
(vondst online con-sul-
teerbaar via www.por-
table-anti-quities.nl 
#55305). 

http://www.portable-antiquities.nl/
http://www.portable-antiquities.nl/
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(2), Le Plessis-Girmoult en Cany-Barville. Type IIA 

onderscheidt zich van type IIB door de ronde, res-

pectievelijk vierkante nagelgaten. Type IIA komt in 

England frequent voor vanaf de Normandische ver-

overing in 1066, sporadisch ook in een vroegere 

context (Clark 2011). Clark geeft een vroegste da-

tum voor type IIA omstreeks eind 9de of begin 10de 

eeuw. De datering in de 11de eeuw is voornamelijk 

gebaseerd op vondsten in England, niet op het 

voorkomen van dit hoefijzer op het continent. Ver-

mits het type IIA geïmporteerd werd in England via 

de Normandische invasie, moet het in Normandië 

zelf al veel eerder in gebruik zijn gekomen. Type II 

hoefijzers zijn zeer licht (100 – 130 gram) en hebben 

3 (soms 4) nagelgaten aan elke zijde. Het gelobde 

profiel van deze hoefijzers is een gevolg van de ge-

ringe breedte van de ijzerbaan, waarbij het uitham-

eren van de verzonken gaten voor de nagelkoppen 

het ijzer naar buiten duwt. Het streven naar een mi-

nimaal gebruik van ijzer per hoefijzer kan gezien 

worden als een typisch gevolg van een tekort aan 

ruwijzer, een situatie waar het Groot Heidens Le-

ger en het Grote Leger ongetwijfeld mee gecon-

fronteerd werden. De vraag blijft dan of type IIA 

effectief in gebruik was bij het Groot Heidens Leger 

en Grote Leger. Een deel van het antwoord komt 

weer vanop de Charente, waar in Taillebourg ook 

een hoefijzer van het type IIA werd gevonden 

(Dumont 2013). Dit bevestigt op zijn minst het ge-

bruik van dit type hoefijzer in de een 9de of 10de eeuw 

op het vasteland, en levert tevens een connectie 

met activiteiten van de Noormannen.  

 

Ondanks het gegroepeerde voorkomen van niet 

minder dan zeven exemplaren van dit vroege type 

tussen de Elsloo/Geulle vondsten uit 2018 blijft een 

associatie van hoefijzer type IIA met het Grote Le-

ger uiteraard in zekere mate speculatief. Ander-

zijds is er het gegeven zoals bovenstaand reeds 

vermeld dat de enige andere belangrijke concen-

tratie van dit type hoefijzer is aangetroffen op een 

tiental kilometer ten zuiden van Caen, in een dorp 

waarvan de plaatsnaam (Grimbosq) bovendien 

weinig ruimte laat voor een andere oorsprong dan 

een Scandinavische. De signatuur van het Grote 

Leger voor de verspreiding van dit type hoefijzer 

wordt daardoor toch wel zeer aannemelijk. Tussen 

de vondsten uit 2018 werd verder nog een middel-

eeuws ruiterspoor gevonden (PAN 54493). Het 

prikspoorpunt is dubbel piramidevormig en classi-

ficeert volgens Ward-Perkins als type 7, op basis 

waarvan standaard een datering in de 12de eeuw 

kan worden voorgesteld (Ward-Perkins 1967). De 

beugeluiteinden zijn niet gepreserveerd, wat een 

verdere classificatie onmogelijk maakt. Net zoals 

bij de hoefijzers van het Clark type II moet het 

 
 

Links, figuur 11: bijl van 
het Petersen type M 
(foto afkomstig uit re-
ferentiewerk van Pe-
tersen 1919, figuur 44), 
gevonden te Hal-
steinshov. 
Rechts, figuur 12: EG-
bijl (vondst online con-
sulteerbaar via 
www.portable-anti-
quities.nl #55305). 

Figuur 14: zeven hoefijzers van het Clark type IIA - vondsten online consulteerbaar via www.portable-
antiquities.nl.  
Boven vlnr: PAN 54641 (Meerssen), PAN 54639 (Meerssen), PAN 54633 (Meerssen), PAN 54466 (Meerssen) 
en onder vlnr: PAN 54449 (Meerssen), PAN 54445 (Meerssen), PAN 54437 (Meerssen). 
 

http://www.portable-antiquities.nl/
http://www.portable-antiquities.nl/
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bewijs voor een vroeger gebruik van dit type rui-

terspoor in Normandië gezocht worden. In het 

Musée de Normandie (Caen) bevinden zich drie 

exemplaren van dit type, alle gevonden in de ver-

sterking van Le Plessis-Grimoult en gedateerd in 

de 10de tot 11de eeuw (Halbout 1987, Zadora-Rio 1973). 

Een associatie met het Grote Leger kan ook hier 

niet worden uitgesloten. 

 

16.3. SPEERPUNTEN (FIGUUR 15) 
Tussen de speerpunten gevonden te Elsloo/Geulle 

bevinden zich twee vleugellansen van het Petersen 

type D1, te dateren in de 9de eeuw, en een exemplaar 

van het type C, uit de periode 850 - 950 (Petersen 

1919, Solberg 1984). Deze speerpunten waren in 

heel West en Noord-Europa in gebruik. Het is 

vooral een eventuele goud- of zilverincrustatie die 

kan duiden op een Frankische, dan wel Scandina-

vische herkomst (Hjardar 2016). Frankische speer-

punten zijn dikwijls op het blad zelf gedecoreerd, 

terwijl dat voor Scandinavische speerpunten bijna 

steeds de hals is. Vermits voor de drie vermelde 

speerpunten geen decoratie werd aangetroffen, 

blijven beide opties open. Twee andere exemplaren 

met koperincrustatie op het blad hebben naar alle 

waarschijnlijkheid een Frankische oorsprong, 

maar moeten op basis van hun karakteristieken 

eerder in de 6de of 7de eeuw gesitueerd worden 

(Koch 1977). Bovendien tonen de uitgebreide  Mero-

vingische grafvelden te Stei   n en Obbicht het 

belang aan van deze plaatsen in de periode van 450 

tot 750 (Beckers 1940), wat een bijkomend argu-

ment levert om de vondst van deze twee speerpun-

ten eerder binnen die context en tijdsperiode te 

plaatsen. 

 

16.4. ZWAARDEN 
Voor zover bekend bij de auteur bevatten de vond-

sten te Elsloo/Geulle uit 2018 geen vroegmiddel-

eeuwse zwaarden of onderdelen daarvan, maar het 

Grensmaasproject heeft wel een zwaardvondst op-

geleverd te Bosscherveld nabij Maastricht (Geerts 

2017, PAN 55521). De enige andere vroegmiddel-

eeuwse vondst uit de omgeving van Elsloo met een 

mogelijks Scandinavische oorsprong betreft het 

zwaard van Grevenbicht (Ypey 1964). Beide zwaar-

den zijn van het Petersen type X, gangbaar vanaf 

het begin van de 10de eeuw en courant vanaf 950 

(Petersen 1919). Voor de latere Viking periode en de 

overgang naar de hoofse periode is het evenwel 

aangeraden om ook alternatieve en meer gedetail-

leerde classificaties te bekijken. In praktijk zijn de 

belangrijkste classificaties deze van Ewart 

Oakeshott, wat eigenlijk een uitbreiding is van de 

oorspronkelijke Wheeler classificatie uit 1927, en 

de classificatie van Alfred Geibig.  

 

Het zwaard van Grevenbicht heeft een pommel in 

de vorm van een paranoot, en ondanks het ontbre-

ken van de pareerstang kan het gecatalogeerd 

Figuur 15: twee Petersen type D1 (A en B), een 
Petersen type C (C) en twee Frankische speer-
punten (D en E) - vondsten online consulteer-
baar via www.portable-antiquities.nl, vlnr: PAN 
54823 (Meerssen), PAN 54833 (Meerssen), PAN 
54157 (Meerssen), PAN 54448 (Meerssen) en 
PAN 54796 (Meerssen).  

A                                         B                            C                                          D            E  

http://www.portable-antiquities.nl/
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worden als Oakeshott type VIII met pommeltype A, 

te dateren vanaf circa 950 (Oakeshott 1964). Ook het 

feit dat de kling niet gedamasceerd is, alsmede de 

geïncrusteerde inscriptie DomiNE LIP ERA ME A 

MALO (Heer verlos mij van het kwade) duiden op 

die latere datering. Bijgevolg is een connectie met 

het Grote Leger niet mogelijk voor dit zwaard.  

 
Figuur 16: Bosscherveld zwaard (vondst online 
consulteerbaar via www.portable-antiquities.nl 
#55521) 
 

Het zwaard van Bosscherveld (figuur 16) behoort 

tot het Oakeshott type VIII, pommeltype B1 (pommel 

in de vorm van een liggende D) en pareerstangtype 

3, en moet in principe ook gedateerd worden vanaf 

de tweede helft van de 10de eeuw. 

 

Hier lijkt een connectie met het Grote Leger dus 

eveneens uitgesloten. Echter, gebaseerd op de 

classificatie van Alfred Geibig moet toch een iets 

genuanceerder standpunt worden ingenomen. Op 

basis van de pommel en pareerstang kan het Bos-

scherveld zwaard gecatalogeerd worden als Geibig 

combinatietype 12, variant I, waarbij Geibig uitvoe-

rig argumenteert dat type 12 (var I) kan gedateerd 

worden vanaf circa 850 (Geibig 1991), gestaafd door 

grafvondsten uit Slovakije. Geibig vermeldt trou-

wens twee exemplaren uit Duitse verzamelingen 

met een karakteristiek van pommel en pareerstang 

(12-11-6-11) die volledig identiek is aan het Bos-

scherveld zwaard. Het betreft vondsten uit Schell-

horn (nabij Kiel) en Wissel (Kalkar) langsheen de 

Rijn. Verder dient opgemerkt dat Geibig zwaarden 

bijkomend catalogeert volgens het klingtype, waar-

bij de kling van het Bosscherveld zwaard tot type 5 

moet gerekend worden, althans gebaseerd op de 

beschikbare afbeeldingen van dit zwaard. Indien dit 

correct blijkt, dan kan het zwaard pas vanaf circa 

1050 worden gedateerd. Minder waarschijnlijk is 

dat het toch een kling van type 3 betreft, dewelke 

een datering vanaf 875 toelaat. Het Geibig type 12 

variant I is eigenlijk equivalent aan het Petersen 

type X variant 2, en alhoewel dit zwaardtype veel-

vuldig voorkomt in Noorwegen, wees Petersen 

reeds op de vermoedelijk Germaanse oorsprong 

ervan (Petersen 1919). Verder suggereert ook Ste-

phen Harrison een laat 9de of vroeg 10de-eeuwse 

datering voor de exemplaren van het Petersen type 

X variant 2 die gevonden werden in Ierland (Harri-

son 2014), wat aantoont dit zwaardtype wel degelijk 

courant was in Scandinavië en delen van Noord-

West Europa die zich in de Scandinavische invloed-

sfeer bevonden. Uiteindelijk moet geconcludeerd 

worden dat, alhoewel een laat 9de-eeuwse datering 

voor het Bosscherveld zwaard niet geheel onmo-

gelijk is, een latere datering toch veel waarschijn-

lijker is. Een gedetailleerd onderzoek van dit 

zwaard kan ongetwijfeld meer licht werpen op de 

zaak.  

 

Uit bovenstaande volgt dat er geen enkele zwaard-

vondst bekend is uit de Maasstreek van Maastricht 

tot Maaseik die met voldoende waarschijnlijkheid 

kan gedateerd worden in de 9de eeuw. Dan is de si-

tuatie voor Asselt wel enigszins anders, want in de 
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weide omtrek van Roermond zijn drie zwaarden 

bekend die hun oorsprong kunnen vinden in de 

tweede helft van de 9de eeuw. Het bekendste daar-

van is ongetwijfeld het zwaard van Wessem, een 

Petersen type L (subtype II) zwaard met zilverbe-

slag op de pommel (Willems 1985). Dit zwaard 

wordt door verscheidene auteurs in verband ge-

bracht met het Grote Leger en de activiteiten op de 

Maas in 881 - 882 (Hendrix 1998, Mostart 2019). 

Wessem ligt ongeveer 10 km stroomopwaarts van 

Asselt, en 30 km stroomafwaarts van Elsloo. Hier-

bij dient opgemerkt dat Wessem de verwerkings-

plaats van het grind was, maar niet noodzakelijk de 

vindplaats. De bewuste grindwinningsplaats waar-

bij het zwaard van Wessem werd gerecupereerd 

kan zich dus ook een stuk zuidelijker of noordelij-

ker gesitueerd hebben. Zoals reeds vermeld moet 

dit zwaardtype in de tweede helft van de 9de eeuw 

of vroege 10de eeuw geplaatst worden. Minder be-

kend is het zwaard gevonden bij de monding van de 

Neerbeek in de Maas, een Petersen type M zwaard 

met zilver inlegwerk over de gehele lengte van de 

kling (Willemsen 2004). De datering van type M 

zwaarden loopt gelijk met die van het type L zwaar-

den. Verder is een Petersen type H zwaard bekend 

uit Kessel, met een datering uit de tweede helft van 

de 9de of de 10de eeuw (Ypey 1984). Zowel Neer als 

Kessel situeren zich stroomafwaarts van Roer-

mond. Voor elk van deze zwaarden is een datering 

in de tweede helft van de 9de eeuw dus plausibel en 

zelfs waarschijnlijk, maar vermits het telkens om 

singuliere riviervondsten gaat, is er geen verder 

bewijsmateriaal beschikbaar om ze effectief in de 

periode 881- 891 te plaatsen.  

 

 

16.5. HANGSLOTEN 
Net zoals de vondsten van het Grensmaas project 

bevat de collectie Van Haelst een aantal bijko-

mende voorwerpen die een potentiële connectie 

hebben met het Grote Leger, maar waarbij de tijd-

spanne waarin deze voorwerpen in gebruik waren 

zodanig groot is dat er geen noemenswaardige be-

wijskracht bestaat voor die connectie. Mogelijke 

uitzondering hierop zijn twee hangsloten (objecten 

#121 en #122, figuur 17) in de collectie Van Haelst, en 

verder nog een sleutel (#126) voor dit type hang-

slot. Patrick Ottaway beschrijft het voorkomen van 

hangsloten in de 9de tot 11de eeuw met balkvormige 

en cilindervormige behuizing (Ottaway 1989). Vele 

exemplaren hebben een U-vormige beugel waar-

van beide parallelle uiteinden in de behuizing pas-

sen. Het mechanisme berust op een 

spreidveersysteem aan een uiteinde van de beugel, 

dewelke deze laatste vergrendelt in de behuizing. 

De sleutel die langs het andere uiteinde (of zijwand 

van de behuizing) wordt ingebracht drukt deze veer 

samen zodat de beugel kan verwijderd worden. De 

Stokkem exemplaren #121 en #122 differentiëren 

zich hiervan doordat een oogvorming uiteinde van 

de beugel scharniert op de behuizing, terwijl zich 

aan het andere uiteinde van de beugel ook een 

kleine oogvormige lus bevindt. Dit oog wordt ver-

grendeld in de behuizing met behulp van een pin en 

bijhorend spreidveersysteem. Stokkem exemplaar 

#121 heeft een balkvormige behuizing, dewelke 

zeldzamer is dan de cilindrische vorm. De zeer 

specifieke trompetvormige behuizing van exem-

plaar #122 vormt een bijkomende afwijking op de 

traditionele cilindrische vorm. Beide exemplaren 

uit Stokkem vertonen opvallende gelijkenissen met 

een cilindervormig hangslot gevonden te Dublin 

Figuur 17: twee hangsloten uit de Van Haelst collectie (foto’s 
gepubliceerd met toestemming eigenaar) 
Links: Stokkem, collectie Van Haelst #121 en boven: Stok-
kem, collectie Van Haelst #122.  
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(Wallace 2016). Ook in de collectie Van Bogaert-

Wouters, bevindt zich een gelijkaardig cilindervor-

mig hangslot (Van der Tuuk 2016). Zoals reeds eer-

der aangegeven is de herkomst van op zijn minst 

een deel van deze collectie obscuur (De Laet 1970), 

zodat geen sluitende gegevens bekend zijn over de 

vindplaats van dit hangslot. Bijgevolg is er ook geen 

aantoonbaar verband met andere voorwerpen uit 

deze collectie die wel met grote waarschijnlijkheid 

aan de Noormannen kunnen worden toegewezen. 

Een ander exemplaar van dit type bevindt zich in 

het Nationaal Museum van IJsland (object 

7714/1918-109), maar wordt gedateerd in de late 

middeleeuwen volgens de online-database van de 

IJslandse musea (https://sarpur.is). Meer recente 

exemplaren uit deze database tonen tevens aan dat 

dit type hangslot plaatselijk gedurende vele eeu-

wen in gebruik moet zijn geweest. Een waarschijn-

lijk laat-middeleeuws exemplaar in het Musée du 

Bocage normand (https://collections.musees-nor-

mandie.fr) laat vermoeden dat dit ook voor Nor-

mandië het geval moet zijn geweest. 

 

Een mogelijke functie van deze draagbare sloten is 

het afgrendelen van een koffer met persoonlijke 

bezittingen zoals die door scheepsbemanningen 

werd meegenomen. Het aantreffen van vergelijk-

bare exemplaren te Dublin en in IJsland suggereert 

tevens dat het type hangslot met scharnierende 

beugel kan verbonden worden met nautische acti-

viteiten tijdens de Viking expansieperiode. Het is 

echter ook duidelijk dat een uitgebreide zoektocht 

in privéverzamelingen en museumcollecties naar 

dit type hangslot noodzakelijk is om de versprei-

ding en datering ervan beter in kaart te brengen. 

Voor zover bij de auteur bekend is er geen enkel 

referentiewerk beschikbaar dat een bevattelijk 

overzicht biedt van het geografische voorkomen en 

de tijdlijn van dit type hangslot. Bijgevolg blijft een 

meer precieze datering van de exemplaren uit 

Stokkem, en een eventuele associatie met het 

Grote Leger, zuiver speculatief. 

 

Meldenswaard zijn verder de lepelboren #30 tot 

#35 in de collectie Van Haelst en het exemplaar ge-

vonden tussen Elsloo en Geulle (PAN 54325), 

waarbij vooral exemplaar #32 gelijkenissen ver-

toont met het exemplaar uit de Hurbuck vondsten 

(Smith 1923), alsook met een exemplaar gevonden 

op de Aldewark site (Williams 2020). Ook is er een 

merkwaardige synergie tussen enkele werktuigen 

gevonden bij respectievelijk de opgravingen van de 

Coppergate site in York (Hall 2009) en het Grens-

maas project. Dat betreft in eerste instantie een 

langwerpige smidshamer met een puntig uiteinde 

en een plat slagvlak aan het andere uiteinde, waar-

bij het exemplaar uit York een quasi identieke vorm 

heeft als PAN object 55182. Tenslotte is er de sterke 

gelijkenis tussen een smidstang die gevonden 

werd te York en PAN object 54691. In alle voorge-

noemde gevallen gaat het om werktuigen die door 

de eeuwen heen in gebruik bleven in vergelijkbare 

vorm, maar de sterke correlatie tussen voorge-

noemde vondsten langs de Maas enerzijds, en de 

vondsten in het noordwesten van England (York, 

Figuur 18: Maastrichter hoorn (foto uit de publicatie van Anna Roes 1940) 
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Aldwark en Hurbuck) anderzijds, is op zijn minst 

toch merkwaardig te noemen.  

 

16.6. MAASTRICHTER HOORN 
Tussen de voorwerpen in de schatkamer van het 

O.L.V.-kapittel te Maastricht bevindt zich een oeros 

hoorn met sierbeslag van verzilverd lood (De Kreek 

1994, figuur 18). Deze hoorn wordt voor het eerst 

vermeld in de 17de eeuw en fungeerde toen en tot op 

de dag van vandaag als reliekhouder. Over de vroe-

gere geschiedenis van de hoorn is niets bekend. De 

in het loodbeslag gestempelde motieven bevatten 

viervoeters (vermoedelijk paarden), maskerkop-

pen en bandvlechtwerk. In een eerste wetenschap-

pelijke publicatie over deze hoorn blijft Bjorn 

Hougen, toenmalig conservator Oslo museum, ui-

termate vaag in zijn classificatie naar datering, stijl 

en mogelijke plaats van herkomst (Hougen 1939). 

De Utrechtse archeologe Anna Roes daarentegen 

is duidelijker en classificeert de hoorn als 10de-

eeuws en behorende tot de Jelling stijl, met de ver-

melding dat ze een connectie met 9de eeuw en de 

Noormannen van Elsloo niet hard kan maken we-

gens geen vergelijkingsmateriaal voorradig uit die 

eeuw (Roes 1940). Sindsdien en tot op heden wordt 

de classificatie van Roes haast blindelings gevolgd, 

reden waarom in de literatuur nooit een verband 

wordt gelegd tussen deze hoorn en het Grote Le-

ger, althans voor zover bij de auteur bekend. 

 

 
Figuur 19: detail van het sierbeslag op de Maas-
trichter hoorn (foto uit de publicatie van Anna Roes 
1940) 
 

Maar is die datering wel correct, en moeten de mo-

tieven op het loodbeslag effectief als behorende tot 

de Jelling stijl gecatalogeerd worden? Op basis van 

verschillende archeologische ontdekkingen die 

plaatsgrepen na de publicatie van Roes in 1940 

moet alleszins een meer genuanceerd standpunt 

worden ingenomen. 

 

Vooreest leunt een aantal motieven op het hoorn-

beslag figuur 19 en 21) dichter aan bij de Borre stijl 

(840 – 970). Kenmerkend voor deze stijl zijn bij-

voorbeeld de maskers en knopen doorheen een 

ringvorm in het bandvlechtwerk (Fuglesang 1982). 

Identieke knopen worden aangetroffen op een  

Figuur 20: bewerkte walvisbeen plaat uit het graf van Loppa (foto Mari Karlstad, Artic University Mu-
seum of Norway en.uit.no/tmu) 
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Figuur 21: mo-
tieven op het 
sierbeslag 
van de Maas-
trichter Viking 
hoorn (teke-
ning uit de pu-
blicatie van 
Bjorn Hougen 
1939).  
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Figuur 22: Snaptun speksteen (foto Jacob Christen-
sen Ravn, moesgaardmuseum.dk) 
 
viertal broches uit Gotland (Thunmark-Nylen 1998) 

en een vijfde broche gevonden te Fyrkat in Dene-

marken, maar waarschijnlijk ook afkomstig uit Got-

land (Hedegaard 2016). Ook de typische ijle 

representatie van slangvormige dierenlichamen op 

een verder niet ingevulde achtergrond, die zo ken-

merkend is voor de Jelling stijl, conflicteert met het 

beslag van deze hoorn. Een tweede observatie be-

treft de naar elkaar toegekeerde paardenlichamen 

met afgewende hoofden. In 1962 werd op het 

Noorse eiland Loppa een vrouwelijk Viking graf uit 

de 9de eeuw ontdekt. Onder de grafgiften bevindt 

zich een plaat in walvisbeen, met daarin uitgewerkt 

een koppel paarden in bijna exact dezelfde pose als 

op het hoornbeslag (Ellingsen Hálfdanarson 2017, 

figuur 20).  

 

In beide gevallen ook met een vergelijkbare vorm 

van de snuit en een vergelijkbaar ribpatroon op de 

romp. De maskerkoppen op het sierbeslag moeten 

naar alle waarschijnlijkheid geïnterpreteerd wor-

den als een voorstelling van Loki met toegenaaide 

lippen, naar het verhaal uit de Edda. De overeen-

komsten met de speksteen die in 1950 te Snaptun 

(Denemarken) werd gevonden zijn sprekend (Glob 

1959, figuur 21). De toegenaaide lippen worden in 

beide gevallen weergegeven met een viertal verti-

cale strepen, terwijl gebogen lijnstukjes de haarlijn 

voorstellen.  

 

De Maastrichter hoorn is zonder meer uniek voor 

de Lage Landen. Bovendien rijst de vraag hoe dit 

voorwerp met duidelijk heidense motieven 

uiteindelijk een nieuwe bestemming kreeg 

als reliekhouder binnen de Rooms-Katho-

lieke kerk, en hoe deze hoorn in Maastricht 

terechtkwam. Anderzijds is het duidelijk 

dat deze drinkhoorn van Scandinavische 

oorsprong is en moet hebben toebehoord 

aan een persoon met adellijke status. Het 

is dan inderdaad verleidelijk om een ver-

band te leggen met het zich vestigen van 

een fractie van het Grote Leger in de streek 

rondom Elsloo.  

 
De noodzaak om deze streek opnieuw te 

kerstenen in de 10de of 11de eeuw kan een 

verklaring leveren voor een eventuele 

schenking van deze drinkhoorn aan een lokale kerk 

en het incorporeren ervan binnen een vroege fase 

van de liturgie, in een overgangsproces vanuit de 

heidense riten. Maar in tegenstelling tot bijvoor-

beeld het Sint-Servaas kapittel waarvan geweten 

is dat Mechelen aan de Maas met kerk 

reeds in de 11de eeuw tot de be-

zittingen behoorde (Hackeng 

2006), is weinig bekend over 

de vroege bezittingen van het 

O.L.V.-kapittel. Het kan bijge-

volg niet aangetoond worden 

dat het O.L.V.-kapittel in de 10de 

of 11de eeuw eveneens kerken in 

bezit had in de wijde omgeving 

rond Elsloo. Deze ontbrekende 

schakel maakt dat een connec-

tie van de Maastrichter hoorn 

met het Grote Leger, alhoewel 

zeker mogelijk op basis van het 

hogervermelde vergelijkend ar-

cheologisch materiaal, vooralsnog 

een hypothese blijft. 

 

16.7. METAALDETECTIE 
In 2013 werd de vondst van een Odin 

pin gemeld bij het Vlaamse Agent-

schap Onroerend Erfgoed. Dit ob-

ject (figuur 23) werd gevonden met 

behulp van metaaldetectie, een 

paar kilometer ten noorden van de 

vermeende kampsites bij Meche-

len aan de Maas en Vucht.  

 

Figuur 23: Odin pin foto Marco Mar-
iotti www.oadm.be, vondst Rosario Gucciardi) 
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Het betreft een 6 cm lang bronzen object met de 

dubbele gestileerde vorm van een hoofd tussen 

beugel en stift, vermoedelijk een representatie van 

Odin (Van Impe 2015). Luc Van Impe en Dries Tys 

poneren een direct verband met het Grote Leger, 

maar worden hierin niet bijgetreden door de IJs-

landse onderzoeker Nicolai Lanz, omdat deze Odin 

pin moet toegevoegd worden aan een select gezel-

schap van een 5-tal gerelateerde vondsten die door 

Michaela Helmbrecht gecatalogeerd worden als 

subgroep 6 (Helmbrecht 2007, Lanz 2021). De bena-

ming Odin pin wordt ontleend aan het feit dat voor 

de objecten uit deze subgroep boven het hoofd 

steeds twee uit elkaar gekeerde vogelkoppen (ra-

ven?) worden aangetroffen. Probleem hierbij is dat 

deze Odin pinnen uitsluitend in de Vendel periode 

(550-790) gedateerd worden. Bijkomend moet 

worden vastgesteld dat de metaaldetectievondsten 

van de Groot Heidens Leger-kampsites te Fore-

mark, Torksey and Aldwark geen vergelijkbare 

vondsten met religieuze of mythologische symbo-

liek hebben opgeleverd, met uitzondering dan van 

de zilveren hangers met Thor hamer vorm te Fore-

mark en Aldwark. Hierdoor wordt een direct ver-

band tussen de Limburgse Odin pin en het Grote 

Leger veel minder waarschijnlijk, maar niet geheel 

onmogelijk. Er bestaan immers ook bijkomende 

elementen om de hypothese van Van Impe en Tys 

te versterken. Het is namelijk niet erg plausibel dat 

de gestileerde vorm van het object een direct ge-

volg is van corrosie, omdat corrosie in bodems 

doorgaans niet uniform optreedt, en er in dat geval 

plaatselijk meer details gepreserveerd zouden 

moeten blijven. Bijgevolg moet het gebruik van een 

minder gedetailleerde gietvorm de gestileerde 

vorm van de pin te verklaren. Van Impe en Tys ver-

melden ook het voorkomen van enkele gietfouten. 

Beide observaties suggereren dat dit object niet uit 

het atelier van een ervaren edelsmid kwam, maar 

op een meer rudimentaire manier vervaardigd 

werd, bijvoorbeeld op een kampsite bij het her-

smelten van hakmetaal.  

 

Op de voorgestelde kamplocaties bij Mechelen aan 

de Maas (Mestdagh 1989) en Vucht (dit werk) zijn bij 

de auteur enkele metaaldetectievondsten bekend 

waarbij een connectie met het Grote Leger niet uit-

gesloten is. Door het singuliere karakter van deze 

vondsten is het voorlopig evenwel onmogelijk om 

er enige verdere conclusies aan te verbinden. 

 

17. CONCLUSIE 
Op basis van een analyse van de primaire bronnen, 

de lokale topografie en toponymie, patroniemen en 

de studie van archeologische vondsten werden in 

deze bijdrage een aantal indirecte maar niettemin 

duidelijke indicaties gepresenteerd voor het ver-

eenzelvigen van Hasloa met het vroegmiddel-

eeuwse Elsloo. Voor sommige van de voorgestelde 

disciplines, zoals bijvoorbeeld de studie van patro-

niemen en lokale dialecten, zou een verdere ver-

dieping door specialisten ter zake het 

bewijsmateriaal kunnen versterken of nuanceren. 

Een vergelijkbare analyse werd tot heden niet ge-

maakt voor Asselt. Verhart biedt wel een overzicht 

van enkele archeologische vondsten te Asselt die 

vermoedelijk aan de Noormannen kunnen worden 

toegewezen. Behoudens voorgenoemde zwaarden 

vermeldt hij onder andere een vleugellans en een 

kleine zilver baar (Verhart 2019). Verder verdienen 

plaatsnamen in de buurt van Roermond zoals Liet-

horp (Lerop) en Flothorp (Vlodrop) langsheen de 

Roer verdere aandacht, alsook microtoponiemen 

zoals bijvoorbeeld Op den steen, Aan het nat gat (te 

Herten) en Dingbank (te Leeuwen). Vooral Liethorp 

en Flothorp zijn hierbij merkwaardig, omdat de         

-thorp plaatsnaam zoals reeds vermeld instaat 

voor ongeveer 30 percent van alle Scandinavische 

nederzettingsnamen (Fellows-Jensen 1972) in 

Yorkshire, maar ook omdat nu net die plaatsnamen 

in voorgenoemde schenkingsakte uit 943 opduiken, 

samen met Assclon. In zijn totaliteit kan echter ge-

steld worden dat het indirect bewijsmateriaal voor 

Elsloo veel sterker is dan voor Asselt, onder voor-

behoud uiteraard van een vergelijkbare multidisci-

plinaire studie voor Asselt die het tegendeel zou 

bewijzen. 

 

Deze publicatie heeft ook getracht om een gedeel-

telijk antwoord te geven op een bijkomende uitda-

ging met betrekking tot de archeologische 

vondsten die met het Grote Leger kunnen worden 

verbonden. Zoals hogerop reeds besproken heeft 

het archeologisch onderzoek te Torksey, Foremark 

en Aldwark aangetoond dat er een duidelijke sig-

natuur bestaat aangaande kleine metalen voor-

werpen die verloren gingen binnen de afbakening 

van een winterkampsite van het Groot Heidens Le-

ger. Maar dat referentiekader is vooralsnog ner-

gens in de literatuur beschreven voor grotere 

metalen voorwerpen die buiten de kampsite en dan 

voornamelijk in de toenmalige rivierenlopen 
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werden verloren, of er misschien moedwillig in 

werden gedeponeerd. Voor de zwaarden bijvoor-

beeld overspant het voorkomen van de Petersen 

types H en M de activiteiten van het Groot Heidens 

Leger en Grote Leger in de periode van 865 tot 895, 

maar het is voornamelijk het L-type (subtype I en 

II) waarbij de vondstpatronen een merkwaardige 

overeenkomst vertonen met de inplanting van de 

winterkampen. Bovenstaand werd die argumenta-

tie ook voor de Wheeler type II bijlen en Clark type 

IIA hoefijzers gemaakt, met dien verstande dat de 

wijde verspreiding ervan in de hand werd gewerkt 

door de enorme mobiliteit van het Groot Heidens 

Leger en Grote Leger, maar ook dat die types na-

dien nog twee tot drie eeuwen in gebruik zijn ge-

bleven. Ongetwijfeld zijn er andere metalen 

gebruiksvoorwerpen die tot deze signatuur kunnen 

toetreden, maar tot heden ontbreekt daarvoor vol-

doende bewijsmateriaal.  

 

Bovenstaand werd ook aangetoond dat de bipolaire 

discussie over Asselt versus Elsloo als de eigen-

lijke locatie van het 881 – 882 winterkamp een te 

enge benadering van het probleem is. De zaak 

Hasloa – om ze zo maar eens te noemen – gaat 

over veel meer dan enkel de locatie van een win-

terkamp. Hadley en Richards bespreken uitvoerig 

de impact die de installatie van een winterkamp van 

het Groot Heidens Leger had op de wijde omgeving 

(Hadley 2018 en 2021) en de eventueel daaruit 

voortvloeiende vestiging van fracties van dat leger. 

Dit betreft niet zozeer de plundertochten over een 

afstand van tientallen, zo niet honderden kilome-

ters, maar eerder het monopoliseren van het vol-

ledige riviergebied rond de kampsite. Alleen al voor 

het aanmeren of landen van een paar honderden 

schepen zijn trouwens een aantal lopende kilome-

ters aan rivieroever vereist, temeer omdat slechts 

bepaalde locaties praktisch voldoen. En alhoewel 

het winterkamp een ongetwijfeld coördinerende en 

controlerende functie had, en bovendien bescher-

ming bood bij een eventuele belegering, is het wei-

nig realistisch om te veronderstellen dat het gros 

van het Groot Heidens Leger of Grote Leger over-

wegend binnen deze site resideerde. 

 

Alhoewel voorgaande uiteenzetting het relaas is 

van een zoektocht naar de vingerafdrukken die het 

Grote Leger heeft nagelaten in de Maasvallei, en de 

gedeeltelijke identificatie daarvan, blijven een aan-

tal vragen vooralsnog onbeantwoord. Meer zelfs, 

er rijzen verschillende nieuwe cruciale maar uiter-

aard ook deels speculatieve vragen met betrekking 

tot de zaak Hasloa, bovenop de reeds bestaande. 

Die vragen zullen in de toekomst via archeologisch 

onderzoek - en bij uitbreiding een meer multidisci-

plinair wetenschappelijk onderzoek – hopelijk ge-

heel of gedeeltelijk kunnen worden beantwoord. Zo 

rijst ten eerste de vraag welk gebied langsheen de 

Maas daadwerkelijk gemonopoliseerd werd in 881 

– 882, respectievelijk 891 door het Grote Leger. Het 

is best mogelijk dat dit gebied zich uitstrekte van 

boven Maastricht tot Roermond of zelfs verder 

stroomafwaarts.  

 

De tweede cruciale vraag is dan in hoeverre de 

aanwezigheid van het Grote Leger aanleiding heeft 

gegeven tot permanente vestiging, en of die van 

een zodanige schaal was dat een lokale machts-

structuur werd gecreëerd, inclusief Noormannen 

adel aan de top daarvan. Zoals hogerop beschreven 

bestaan hiervoor inderdaad verscheidene indica-

ties. Het aantreffen van het hal toponiem zowel in 

Stein als in Elsloo, op nauwelijks 1,5 km afstand van 

elkaar, is zonder meer enigmatisch. Maar de aan-

wezigheid van Grote Leger te Elsloo met zijn ver-

schillende fracties, in combinatie met de hogerop 

vermelde passage in de Annalen van Sint-Bertijns 

over de mogelijke vestiging van sommige fracties, 

levert een volkomen logische verklaring voor deze 

observatie. Tot heden is voor dit duale voorkomen 

van het hal toponiem geen enkele andere plausi-

bele verklaring geformuleerd en gepubliceerd. 

Verder levert die permanente vestiging een verkla-

ring voor de waargenomen toponymie en het veel-

vuldig voorkomen van de -son patroniemen. 

 

De derde, en klassieke vraag is uiteraard waar het 

winterkamp zich exact bevond. Een eerste fase om 

daarop een antwoord te geven kan erin bestaan om 

de voorgestelde sites bij Mechelen aan de Maas en 

Vucht te prospecteren met grondboringen of proef-

putten, gericht op het opsporen van afgedekte cul-

tuurlagen die geassocieerd kunnen worden met 

een kampsite, eventueel in combinatie met fosfaat-

analyses en ouderdomsdateringen. Het is ook van 

cruciaal belang om de eindfase van de restgeulen 

van de Maas langsheen deze kampen te dateren. De 

mogelijkheden tot metaaldetectie zijn gecompro-

mitteerd omdat uit een archeologisch onderzoek in 

2019 op een locatie nabij de Vucht site is gebleken 

dat een (vermoedelijk) 18de-eeuwse stenen 
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grenspaal zich reeds meer dan een halve meter 

onder het huidige maaiveld bevindt. Deze locatie 

grenst onmiddellijk aan de oude Maasarm ten wes-

ten van de kampsites, en is dus lager gelegen dan 

het centrale deel van de eigenlijke kampsites. Bij-

gevolg zijn voor de kampzones die het dichtst bij 

deze oude Maasarm liggen de mogelijkheden tot 

metaaldetectie beperkt, uitgezonderd dan voor 

percelen die door de eeuwen heen continu be-

ploegd werden en waarbij metalen artefacten zich 

toch in de toplaag van de bodem kunnen bevinden. 

Een Torksey scenario waarbij in een eerste fase het 

bewijsmateriaal werd geleverd door metaaldetec-

tievondsten is bijgevolg minder evident, maar 

daarom nog niet uitgesloten. Er dient ook nog op-

gemerkt dat beide kampsites bij Vucht littekens van 

kleiwinning in de vroege 20ste eeuw vertonen. Daar-

bij moet uiteraard het vroegmiddeleeuwse maai-

veld doorbroken zijn geweest. 

 

De vierde vraag ligt ook voor de hand: waar vond 

de slag bij de Geul plaats? De site te Geulle/Elsloo 

tussen het Julianakanaal en de huidige Maas moet 

als een ernstige kandidaat worden weerhouden. De 

zes bijlen van het Wheeler type II die hier gevonden 

werden in 2018 kunnen wijzen in de richting van een 

scheepswerf, of in de richting van een slagveld, als 

op zijn minst de hypothese wordt aangehouden dat 

deze bijlen zowel als wapen en als werktuig fun-

geerden. Het enerzijds ontbreken van eenzelfde 

concentratie aan andere werktuigen zoals zaag-

bladen en hamers, en het anderzijds aantreffen van 

een a-typische dubbel bebaarde bijl en drie speer-

punten van het Petersen type C en D, duidt eerder 

in de richting van een slagveld. Het gedetailleerde 

relaas van Regino van Prüm (CRP) over deze slag 

levert een bijkomende en cruciale indicatie: Equites 

Nortmannorum audito clamore summa cumfesti-

natione advolant (Kurze 1890), de cavalerie van de 

Noormannen kwam dus te hulp. Dat kan een af-

doende verklaring zijn voor het aantreffen op de-

zelfde site van zeven hoefijzers van het Clark type 

IIA, alias het Normandische type. Het is bovendien 

merkwaardig dat alhoewel de collectie Van Haelst 

met de vondsten uit Stokkem ook een aantal mid-

deleeuwse hoefijzers bevat, het vroege type IIA - 

IIB daarin volledig ontbreekt. Nochtans bevat ook 

deze collectie, zoals hogerop beschreven, voor-

werpen die een mogelijke en zelfs waarschijnlijke 

connectie met de Noormannen hebben, en is het al-

gemene beeld van deze collectie vrij gelijkaardig 

aan de vondsten te Geulle/Elsloo. Een vergelijk-

bare analyse kan gemaakt worden voor de tiental-

len middeleeuwse hoefijzers die bij de 

Maaswerken te Maastricht werden gevonden (con-

sulteerbaar via de PAN database), waarbij het 

Clark type IIA – IIB ook volledig ontbreekt. Deze ob-

servaties versterken bijgevolg het unieke karakter 

van de concentratie aan hoefijzers van het type IIA 

gevonden te Geulle/Elsloo. Om een sluitende be-

wijsvoering te voeren voor de slag bij de Geul zijn 

uiteraard bijkomende vondsten nodig, maar op dit 

moment is het identificeren van deze vondsten met 

die veldslag de enige manier om een verklaring te 

vinden voor het aantreffen van zowel een concen-

tratie aan Wheeler type II bijlen als een concentra-

tie aan Clark type IIA hoefijzers die hun gelijke niet 

kennen in geheel Noord-West Europa, uitgezon-

derd dan de Clark type IIA hoefijzers gevonden te 

Grimbosq in Normandië. 

 

Aansluitend daarop volgt de vijfde vraag: is de to-

pografische bootstructuur van Opgrimbie een 

rechtstreeks gevolg van deze veldslag in 891, of 

eventueel van de uitbraak van besmettelijke ziek-

ten in 882, of zelfs beide? En zo ja, ging het dan uit-

sluitend over crematies of moet er toch naar 

inhumatiegraven gezocht worden binnen de boot-

structuur (zoals in Lejre het geval was)? In dat ge-

val zou er bij het ruimen van het kerkhof in 1970 

zeker bewijsmateriaal aan het licht moeten zijn ge-

komen, waarvan het belang op dat moment mis-

schien niet direct duidelijk was. Of moeten er 

eerder parallellen getrokken worden met de situa-

tie die zich voordeed langsheen de Trent in England 

in 873 - 874, waarbij zich binnen een afstand van 

een tweetal kilometer zowel een winterkamp van 

het Groot Heidens Leger (Foremark), een crematie 

site (Heath Wood, Ingleby) alsook een site met in-

humatiegraven (Repton) bevonden? Dit zou dan im-

pliceren dat er ergens in de omgeving van 

Mechelen aan de Maas of Opgrimbie ook nog inhu-

matiegraven van het Grote Leger op ontdekking 

wachten.  

 

18. OVER DE AUTEUR 
Bart Juul Wilhelmina Van den Bossche (1968) heeft 

een masterdiploma en doctoraat in de Toegepaste 

Wetenschappen specialisatie metallurgie en elec-

trochemie (Vrije Universiteit Brussel, 1991 en 1998). 

Binnen dit onderzoeksdomein is hij auteur of co-

auteur van een 30-tal publicaties. De interesse van 



36 

 

de auteur als onafhankelijk onderzoeker naar de 
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bewijsmateriaal, heeft er uiteindelijk toe geleid dat 

deze publicatie eerder tot stand is gekomen dan 

een mogelijke publicatie over de Noormannen op 

de Schelde.  

 

19. DANKWOORD 
Bovenstaand artikel zou er niet gekomen zijn zon-

der de vele discussies en e-mailcommunicatie met 

Guus Peters van het Historiehuis van de Maasval-

lei, en bij uitbreiding met de (lokale) archeologen 

Rob Paulussen, Sven Van Haelst en Wim Hendrix. 

Het is ook Guus die het basisidee aanbracht voor 

de bewijsvoering met betrekking tot de milliaria uit 

de Annalen van Fulda. Verder ook dank aan Stijn 

Heeren als verantwoordelijke van de PAN database 

(Portable Antiquities of the Netherlands) en aan 

alle andere personen die hebben geholpen bij het 

vergaren van het nodige referentiemateriaal. 

 

20. OPROEP AAN DE LEZER 
Het is onvermijdelijk dat bij de beschrijving van het 

omstandig bewijsmateriaal in deze bijdrage be-

paalde elementen alsnog over het hoofd werden 

gezien, wegens niet bekend bij de auteur of andere 

bovengenoemde personen. Lezers die menen aan-

vullende info te hebben met betrekking tot het on-

derwerp kunnen steeds reageren via de website 

van het Historiehuis van de Maasvallei 

https://streekmuseumelsloo.nl of direct via email 

op info@streekmuseumelsloo.nl.  

 

21. REFERENTIES 
Bately J.M. (Ed.), Anglo-Saxon Chronicle 3 MS A, 

D.S. Brewer, 1986. 

Beckers H.J., Beckers G.A.J., Voorgeschiedenis van 

Limburg, Publiciteitsbureau Veldeke Maastricht, 

1940. 

Biddle M., Kjolbye-Biddle B., Repton and the ‘Great 

Heathen Army’, 873-4, in Vikings and the Danelaw: 

select papers from the Proceedings of the Thir-

teenth Viking Congress, Nottingham and York, p. 

45-96. Oxford 1997. 

Blake N. F. (translator), The Saga of the Jomsvi-

kings, Thomas Nelson and Sons, 1962. 

Bloothooft, G., Opmerkelijke voornamen in de Ge-

meentelijke Basisadministratie (2). Patroniemen en 

familienamen, Burgerzaken en Recht, volume 15, 

2008. 

Brink S., Legal assembly sites in early Scandinavia, 

in Assembly Places and Practices in Medieval Eu-

rope, Dublin, Four Courts Press, 2004. 

Christensen T., Lejre Beyond Legend, Journal of 

Danish Archaeology volume 10, 1991. 

Christensen T., Lejre beyond the legend – the ar-

cheological evidence, in Settlement and Coastal 

Research in the Southern North Sea Region, vol. 33, 

p. 237-254, Vml Verlag Marie Leidorf, 2010. 

Claasen A., Uit het verleden van Maasmechelen, 

gemeente Maasmechelen, 1980. 

Clark J., The Medieval Horse and Its Equipment, 

C.1150-C.1450, Boydell Press, 2011. 

Crumlin-Pedersen O., Ships as indicators of trade 

in Northern Europe 600-1200. in Maritime topogra-

phy and the Medieval Town, PNM Studies 4, Copen-

hagen 1999. 

De Graeve A., Het vergeten deel van de collectie 

Maertens de Noordhout boven water gehaald. Stu-

die naar vroegmiddeleeuwse rivierdeposities in de 

Scheldevallei, master thesis UGent, 2010.  

De Kreek M., De kerkschat van het Onze-Lieve-

Vrouwekapittel te Maastricht, Architectura & Na-

tura Press, Amsterdam 1994. 

De Laet S.J., Collectionneurs naïfs et marchands 

astucieux, ou les pérégrinations d‟une manche de 

poêle gallo-romaine, Helinium X, 1970. 

De Vries J., Altnordisches Etymologisches Wörter-

buch, E.J. Brill, Leiden, 1961. 

De Winter W., Het verhaal van de riviervondsten uit 

de oude Maas, master thesis Vrije Universiteit 

Brussel, 2017.  

De Witt Huberts W. J. A., Wilhelm Tell, Tijdschrift 

voor geschiedenis, 4de jaargang, 1889. 



37 

 

Dumont A., Mariotti J.-F. (ed.), Archéologie et his-

toire du fleuve Charente, éditions universitaires de 

Dijon 2013. 

Dyggve E., Three sanctuaries of Jelling type, Scripta 

Minora, Hakan Ohlssons Boktryckeri, Lund, 1960. 

Ellingsen Hálfdanarson G., Loppa - An Iron Age 

settlement in the periphery of Hálogaland, Norwe-

gian University of Science and Technology, Thesis, 

2017. 

Elsner H., Wikinger Museum Haithabu: Schaufens-

ter einer frühen Stadt, Wachholtz, Neumünster, 

1989. 

Fellows-Jensen G., Scandinavian personal names 

in Yorkshire and Lincolnshire, Akademisk Forlag, 

Copenhagen, 1968. 

Fellows-Jensen G., Scandinavian settlement 

names in Yorkshire, Akademisk Forlag, Copenha-

gen, 1972. 

Fisher P. (translator), Davidson H.A. (editor), Saxo 

Grammaticus: The History of the Danes, Books I-IX, 

D.S. Brewer, 1979. 

Fuglesang S.H., Early Viking art, Acta ad archaeo-

logiam et artium historiam pertinentia, volume II, 

1982. 

Geerts J., Zeldzame archeologische vondst in Bos-

scherveld, artikel in De Limburger van 5 december 

2017. 

Geibig A, Beiträge zur morphologischen Entwick-

lung des Schwertes im Mittelalter: eine Analyse 

des Fundmaterials vom ausgehenden 8. bis zum 12. 

Jahrhunderts aus Sammlungen der Bundesrepub-

lik Deutschland, Wachholtz, Neumünster, 1991. 

Glob, P.V., Avlsten, nye typer fra Danmarks jernal-

der, in KUML - Arbog for Jysk Arkaeologisk Sels-

kab, 1959. 

Gorissen M., Hermans H., Geschiedenis van het 

Maasland – Opgrimbie, Het Oude Land van Loon, 

jaarboek XVIII, Hasselt, 1963. 

Gysseling M., Toponymisch woordenboek van Bel-

gië, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en 

West-Duitsland (vóór 1226), 1960. 

Hackeng R., Het middeleeuwse grondbezit van het 

Sint-Servaaskapittel te Maastricht in de regio 

Maas-Rijn, PhD thesis Universiteit van Amsterdam, 

2006. 

Hadley D., Richards J.D., In search of the Viking 

Great Army: beyond the winter camps, Medieval 

Settlement Research volume 33, 2018. 

Hadley D., Richards J.D., The Viking Great Army and 

the making of England, Thames and Hudson, Lon-

don, 2021. 

Hadley D., Richards J.D., The Winter Camp of the Vi-

king Great Army, 872-3, Torksey, Lincolnshire, The 

Antiquaries Journal volume 96, 2016. 

Halbout P., Pilet Ch., Vaudoir C., Corpus des objets 

domestiques et des armes en fer de Normandie du 

Ier au XVe siècle, Cahier des Annales de Normandie 

n° 20, Centre Archéologique de Normandie, 1987. 

Hall R., Viking Age York, Batsford, London, 1994. 

Hall R., Walker J., Andrews M., Celebrating Jorvik, 

York Archeological Trust, 2009. 

Harrison S. H., Viking Graves and Grave-Goods in 

Ireland, National Museum of Ireland, Dublin, 2014. 

Hedegaard K.R., The Gotlandic box brooch from 

Fyrkat grave IV. A research into the casting tech-

nique and work methods associated with multi-

piece brooches, Danish Journal of Archeology, vol-

ume 5, 2016. 

Helmbrecht M., Figures with Horned Headgear. A 

Case Study of Context Analysis and Social Signifi-

cance of Pictures in Vendel and Viking Age Scandi-

navia, Lund Archaeological Review volume 13-14, 

2007. 

Hendrix W.P.A.M., De Aschlokwestie; ofwel de loka-

tie van het Noormannenkamp aan de Maas in de ja-

ren 881 en 882, Historisch jaarboek voor het Land 

van Zwentibold XIX, 1998. 

Hendrix W.P.A.M., De burcht in de Maas bij Elsloo, 

Historisch jaarboek voor het Land van Zwentibold 

XVII, 1996. 

Hendrix W.P.A.M., Oudheidkundig onderzoek te 

Stein E.O. 18 (2013 en 2014), Historisch jaarboek 

land van Zwentibold, 2016. 

Hilberg V., Hedeby’s Demise in the Late Viking Age 

and the Shift to Schleswig, in New Aspects on Vi-

king-age Urbanism c. AD 750-1100, proceedings of 

the international symposium at the Swedish His-

tory Museum, April 17-20th 2013, Archaeological 

Research Laboratory, Stockholm University, 2016. 



38 

 

Hjardar K., Vike V., Vikings at War, Casemate, Ox-

ford, 2016. 

Holst M. K., Dengsø M., Steen J., Andersen W., 

Pedersen A., The Late Viking-Age Royal Construc-

tions at Jelling, central Jutland, Denmark. Recent 

investigations and a suggestion for an interpreta-

tive revision, Praehistorische Zeitschrift, volume 

87, 2012. 

Holwerda J. H., Ascloa, Oudheidkundige 

Medede(e)lingen uit het Rijksmuseum van 

Oudheden te Leiden, Nieuwe Reeks nr. 11, 1930. 

Hougen B., An Anglo-Nordic drinking horn from 

Holland, Viking 3, 1939. 

Insley J., Scandinavian Personal Names in Norfolk, 

Almqvist and Wiksell International, Stockholm, 

1994. 

Iversen F., Concilium and Pagus—Revisiting the 

Early Germanic Thing System of Northern Europe, 

in special volume 5: Debating the Thing in the North 

I: Selected Papers from Workshops Organized by 

The Assembly Project, Journal of the North Atlantic 

2013. 

Jarman C., Resolving Repton, A Viking Great Army 

winter camp and beyond, Current Archaeology vol-

ume 352, 2019. 

Jarman C., River Kings.  A new history of the Vi-

kings from Scandinavia to the Silk Roads, Harper-

Collins, Dublin, 2021. 

Jeuken H., Geschiedenis uit de bodem van de Maas, 

artikel in De Limburger van 6 juli 2018. 

Joly, Tasset, Etude sur les fers ondulés, in Revue 

générale de médecine vétérinaire n°184, 1910. 

Jørgensen L., Pre-Christian cult at aristocratic 

residences and settlement complexes in southern 

Scandinavia in the 3rd-10th centuries AD 2009, in 

Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Reli-

giösen im 1. Jahrtausend n. Ch., Akten des 59. In-

ternationalen Sachsensymposions und der 

Grundprobleme der Frühgeschichtlichen Entwick-

lung im Mitteldonauraum, Bonn, 2009. 

Kemp P., Limburgs Sagenboek. Gebrs van Aelst, 

Maastricht, 1925. 

Kluge F., Etymological dictionary of the German 

language, London, translated from German by John 

Francis Davis, George Bell & Sons, 1891. 

Koch U., Das Reihengräberfeld bei Schretzheim, 

MannVerlag, Berlin, 1977. 

Kurze F. (ed.), Annales fuldenses sive Annales re-

gni Francorum orientalis, 1891. 

Kurze F. (ed.), Reginonis abbatis Prumiensis Chro-

nicon cum continuatione Treverensi, 1890. 

Kusters S., Bijl van de Vikingen, De Vondst, Heerlen, 

https://www.devondst.nl/verhaal/bijl-van-de-vi-

kingen, 2020. 

Lanz N. G., The Enigma of the Horned Figure, PhD 

Thesis, University of Iceland, 2021. 

Maquet J., Faire Justice Dans le Diocese de Liege 

Au Moyen Age (VIIIe-XIIe Siecles), Droz, Genève, 

2008. 

Margaryan A., Population genomics of the Viking 

world, Nature, DOI: 10.1038/s41586-020-2688-8, 

2020. 

Mazet L., The Incursion of the Vikings into the Nat-

ural and Cultural Landscape of Upper Normandy, in 

Viking trade and settlement in continental Western 

Europe, Museum Tusculanum press, Copenhagen 

2010.  

Mestdagh M., De Vikingen bij ons, Stichting Mens en 

Cultuur, Gent, 1989. 

Meulleners J. L., Geschiedenis van de heerlijkheid 

en heeren van Obbicht en Papenhoven, voorname-

lijk van jonker Filips van Bentinck: eene bijdrage tot 

de geschiedenis van het overkwartier van Gelder-

land, Roermond, 1883. 

Mostart V., Godfried’s sword, in Hugin & Munin 

online magazine, issue 4 https://www.followthevi-

kings.com/library/magazine, 2019. 

Oakeshott R. E., The Sword in the Age of Chivalry, 

Lutterworth Press, London, 1964. 

Opdenacker M., De Judde van Boorsem, eigen be-

heer, 2001. 

Opdenacker M., Maaslands uit Boorsem, eigen be-

heer, 2000. 

Orchard A., Dictionary of Norse Myth and Legend, 

Cassell, 1997. 

Ottaway P., Anglo-Scandinavian ironwork from 16-

22 Coppergate, York : c.850-1100 AD, PhD thesis, 

University of York, 1989. 



39 

 

Overmeer A., https://grensmaas.nl/oudste-boot-

resten-van-limburg-opgegraven, 2021. 

Paulissen Et., Het landschap van de Romeinse 

Maasvallei in Belgisch Limburg, Het Oude Land van 

Loon, jaarboek XXVIII, Hasselt, 1973. 

Pedersen A., Dead Warriors Living Memory, Uni-

versity Press of Southern Denmark, 2014. 

Petersen J., De Norske Vikingesverd, Jacob 

Dybwad, Kristiania,1919 

Ramskou Th., Lindholm Høje, Copenhagen: Na-

tionalmuseet, 1960. 

Ridel E., Les Vikings et les mots.  L'apport de l'an-

cien scandinave à la langue française, Editions Er-

rance, 2009. 

Roes A., A drinking horn of the Viking period, in Me-

dedeelingen der Koninklijke Nederlandse Acade-

mie van wetenschappen, Afdeling Letterkunde, 

Nieuwe Reeks, deel 3, 1940 

Sanmark A., Patterns of Assembly: Norse Thing 

Sites in Shetland, Journal of the North Atlantic, 

special volume 5, 2013. 

Sanmark A., Semple S., Places of assembly: new 

discoveries in Sweden and England, Fornvännen, 

Journal of Swedish Antiquarian Research, 2008. 

Sanmark A., Viking Law and Order, Places and Rit-

uals of Assembly in the Medieval North, Edinburgh 

University Press, 2017 

Semple S., Sanmark A., Iversen F., Mehler N., Ne-

gotiating the North.  Meeting-Places in the Middle 

Ages in the North Sea Zone, Routledge, 2020. 

Siegmund F., Fränkische Funde vom deutschen 

Niederrhein und der nördlichen Kölner Bucht. PhD 

University Köln, 1989. 

Smith R. A., British Museum Guide to Anglo-Saxon 

Antiquities, 1923. 

Solberg B., Norwegian spear-heads from the Mer-

ovingian and Viking periods, PhD thesis, university 

of Bergen, 1984. 

Sørensen J. K., Patronymics in Denmark and Eng-

land, Viking Society for Northern Research, 1983. 

Stein S., Understanding Torksey, Lincolnshire. A 

geo-archeological and landscape approach to a Vi-

king overwintering camp, University of Sheffield, 

PhD Dissertation, 2014. 

Thunmark-Nylen L., Die Wikingerzeit Gotlands, 

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade-

mien, Stockholm 1998. 

Tschan F. J., Reuter T. (translators) 2002, Adam of 

Bremen, History of the archbishops of Hamburg-

Bremen, Columbia University Press, 2002 

van der Borgh, H., De “stille getuigen”, de globale 

ruimtelijke geschiedenis van Stein, versie 2, Ge-

meente Stein afdeling Erfgoedbeleid, 2019. 

Van der Tuuk L., De eerste Gouden Eeuw, Omni-

boek, Utrecht, 2016. 

Van der Tuuk L., Markante plaatsnamen: Asselt, 

http://gjallar.nl/plaatsen_Asselt.html, 2005 – 2022. 

Van der Tuuk L., Vikingen.  Noormannen in de Lage 

Landen, Omniboek, Utrecht, 2015. 

Van Doesburg J., Roofridders, boze boeren en 

bronzen kanonnen.  Archeologisch onderzoek   

naar   de   mysterieuze   kasteelheuvels   borgbar-

chien   bij   Rheebruggen   en   de Klinkenberg bij  

Gees, in Nieuwe Drentse Volksalmanak, 2003. 

Van Es W.A., Verwers W.J.H., Kromme Rijn Project 

1 Excavations at Dorestad 1 The Harbour: Hoog-

straat I. Nederlandse oudheden 9. Rijksdienst voor 

het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort, 

1980. 

Van Impe L., Tys, D., Een zgn. 'Odinpin' uit Limburg: 

een vreemde eend in de bijt? (LIM), Archaeologia 

Mediaevalis volume 38, 2015. 

Vanblaere S., Beheersplan Sint-Christoffel koor en 

omgeving, Architectuur Depot cvba, Maasmeche-

len, 2019. 

Verbois R., Geschiedenis der kerken, kloosters en 

kapellen van Rekem, Gemeentebestuur Rekem, 

1965 

Verbois R., Maesen M., Geschiedenis der keizerlijke 

baronie Boorsem, 1977. 

Verhart L., De opgravingen rond het kerkje van As-

selt door J.H. Holwerda in de jaren 1928-1929: een 

kritische analyse, Swalmen, acade-

mia.edu/34663718, 2017. 

Verhart L., Geen Noormannen te bekennen. De ar-

cheologische bewijzen voor hun aanwezigheid bij 

het Dionysiuskerkje in Asselt, Spiegel van Roer-

mond, 2019. 



40 

 

Waitz, G. (ed.), Annales Bertiniani, Scriptores rerum 

Germanicarum (Monumenta Germaniae Historica), 

5, Hannover: Impensis bibliopolii Hahniani, 1883. 

Wallace P.F., Viking Dublin. The Wood Quay Excava-

tions, Irish Academic Press, Sallins, 2016. 

Ward-Perkins J.B., Medieval Catalogue, London 

Museum, 1967. 

Wheeler R.E.M., London and the Vikings. London 

Museum Catalogues: No 1, 1927 

Whitelock D. (ed.) The Anglo-Saxon Chronicle, a re-

vised translation, Eyre and Spotiswoode, London, 

1961. 

Willems W.J.H., Ypey J., Ein angelsächsisches 

Schwert aus der Maas bei Wessem, Provinz Lim-

burg (Niederlande), Archäologisches Korrespon-

denzblatt, volume 15, 1985. 

Willemsen A., Vikingen! Overvallen In Het Stroom-

gebied Van Rijn En Maas, 800-1000, Toth, 2004. 

Williams G., A Riverine Site Near York: A Possible 

Viking Camp?, British Museum Research Publica-

tions #224, 2020. 

Williams G., Viking camps and the means of ex-

change in Britain and Ireland in the ninth century, 

in The Vikings in Ireland and Beyond. Four Courts 

Press, Dublin, 2015. 

Ypey J., Einige wikingerzeitliche Schwerter aus den 

Niederlanden. Offa volume 41 (ROB sonderdruck 

247), 1984. 

Ypey J., Vroeg-middeleeuwse zwaarden uit Neder-

landse musea, Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

onderzoek, volume 14, 1964. 

Ypey J., Wapen of werktuig, in Liber Castellorum, 

De Walburg Pers, Zutphen 1981. 

Zadora-Rio E., L'enceinte fortifiée du Plessis-

Grimoult (Calvados). Contribution à l'étude histo-

rique et archéologique de l'habitat seigneurial au 

XIe siècle, Archéologie médiévale, tome 3-4, 1973. 

  



41 

 

 

 


