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Vrouwelijke 
vikingstrijders?  

  
Algemeen 
 
Tijdvak 3: Tijd van monniken en ridders (500-1000) 
Kenmerkende aspecten: 

• De vrijwel volledige vervanging van in West-Europa van een agrarisch-
urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, 
georganiseerd via hofstelsel en horigheid. 

Niveau: 1 havo, vwo/ 4 havo, vwo 
Tijd: 25 min 
Leerdoelen: 

• Je leert over de manier waarop sommige vrouwen nu kijken naar 
vechtende viking vrouwen  

• Je leert over het feit dat vrouwen zelfs nu nog worden uitgesloten om 
te vechten.  
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OPDRACHT 
 
Bron 1 gaat over een re-enactment. Bij re-enactment komen mensen 
bij elkaar om een tijd uit de geschiedenis na te spelen. Lees de bron en 
beantwoord de vragen. 
 
a. Wat voor historische tijd wordt er nagespeeld bij dit weekend?  
b. Hoeveel vrouwen doen hier aan mee?  
 
De vrouwelijke organisator van het evenement zegt: ‘Eerst deed ik 
voornamelijk handwerk’.  
d. Waarom denk je dat zij als vrouw juist dit werk ging doen?  
e. Waarom begon ze toch met vechten?  
f.  Wat hoopt zij nu te bereiken met het naspelen van een vrouwelijke 
Viking strijder tijdens dit weekend?  
 
Lees nu bron 2 over het gevonden vikinggraf van vrouwelijke 
vikingstrijder.   
g. Waarom denk je dat wetenschappers er lang van uit gingen dat dit 
een man was?  
h. Nu je bron 2 hebt gelezen geef je antwoord op de volgende vraag: 
Wat vind je ervan dat de vrouwen op het festival soms niet mogen 
meedoen met de mannen? Leg je antwoord uit.  
 
 
Bron 1: De vikingvrouw van nu  
Tweehonderd Viking-krijgers: ingepakt in harnassen en uitgerust met 
speren en schilden, komen uit de sporthal aan het Femsjøenmeer in 
Noorwegen, waar ze de nacht hebben doorgebracht. 

Het is de tweede dag van Vinter, een jaarlijks georganiseerd re-enactment  (het 
naspelen van een historische tijd) weekend in Noorwegen. Je kunt hier leren 
vechten als een Viking. Meer dan een kwart van de krijgers is inmiddels vrouw.  
 
De 25-jarige Kristin Hage, de organisator, spreekt het hele weekend de Vikingen 
toe. Ze vecht zelf al bijna zes jaar. “Eerst deed ik voornamelijk handwerk, maar ik 
had veel vrienden die wilden dat ik als een Viking ging vechten”  
 
Toen Hage begon met vechten, waren er niet veel vrouwen die meededen. “Er 
waren een paar meisjes in mijn groep. Ik weet nog dat ik zo goed wilde zijn als zij 
waren. Nu wil ik een rolmodel zijn voor andere, nieuwe, vrouwelijke strijders. Ik wil 
ze laten zien dat vrouwen krachtige strijders kunnen zijn.” 
 
Op Vinter zijn de Viking mannen en vrouwen gelijk aan elkaar. Maar er zijn nog 
steeds dezelfde soort festivals die vrouwen verbieden om mee te vechten. Er zijn 
zelfs viking-vechtclubjes die een streng ‘geen vrouwen’-beleid hanteren.  
 
Bron: vrij vertaald: Artikel Vice, 2 maart 2018  - Matteo Congregalli  
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Bron 2: Vikinggraf blijkt van een vrouw 
Zweedse archeologen hebben een opvallende ontdekking gedaan in een 
Vikinggraf dat al een eeuw geleden werd gevonden. Al die tijd ging men ervan uit 
dat de resten van een man waren, maar nu blijkt het om een vrouwelijke strijder te 
gaan.  

Het graf werd aan het eind van de 19de eeuw ontdekt in Birka bij Stockholm. Het 
was overduidelijk de laatste rustplaats van een belangrijke krijger: archeologen 
vonden een zwaard, bijl, speer, schilden en pijlen. Wetenschappers waren er 
destijds gelijk van uitgegaan dat het om een man ging.  
Bron: vrij vertaald NOS 10 september 2017  

 
 
 

 
 

 

 


