En Vikingemarkedsplads
Dit boek is reeds in 1995 uitgegeven door de Deense "Skoletjeneste", vrij vertaald de "Nationale Educatieve
Dienst". Aangezien het in het Deens geschreven is, is het nog niet erg bekend buiten Denemarken. Reden
om het hier toch te bespreken is dat er veel ideeën uit te halen zijn die toe te passen zijn op de Nederlandse,
scholen, educatieve erven of musea. Met enige moeite is het best leesbaar, zeker voor degenen die ervaring
hebben met het onderwerp. Het boek is bedoeld om gebruikt te worden door groepen, met name door
schoolklassen.
De, vertaalde, ondertitel luidt: "ideeën voor activiteiten op educatieve erven, interdisciplinair thema's en
themadagen’. Met interdisciplinair wordt bedoeld dat hetzelfde thema zowel bij (bijvoorbeeld) biologie als
aardrijkskunde aan bod kan komen.
In het boek zijn ervaringen verwerkt uit het Historisk Arkæologisk Forsøgcenter Lejre, het Nationalmuseet in
Kopenhagen, het Vikingschipmuseum te Roskilde en het "Noords centrum ter bewaring van handwerk en
handenarbeid" te Kopenhagen.
"Vikingemarkedsplads" heeft veel ingangen. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:
de vikingtijd als thema, de markten, het leven op een markt, een school-vikingmarkt, de bouwsels op een
markt, koken met open vuur, in een kuil en in een oven, eetgerei, de houtwerkplaats, de beenwerkplaats, de
leerwerkplaats, de sieradenwerkplaats, loopbinding, kleding, wolverven met planten, wollen banden en
boorden, kleuren en schilderen, bordspelen, spel en sport, spelen met namen - naammagie -, runen,
vikingschepen als thema in de Deense les (een verhaal), theater, een bibliotheek in de klas, andere ideeen.
De zwart-wit tekeningen en kleurenfoto's werken bijzonder verduidelijkend en enthousiasmerend. Tekst en
illustraties samen doen het soms voorkomen alsof het wel heel makkelijk is bepaalde dingen uit te voeren,
zoals bijvoorbeeld het maken van een boogboor.
Achterin wordt per hoofdstuk een literatuurlijst gegeven, maar ook advies aan de groepsleiders. In de literatuurlijst wordt een onderverdeling gemaakt tussen literatuur voor groepsleiders, boeken voor in de
klassebibliotheek, stripboeken en video's. In het boek zijn ook adressen opgenomen van erven en centra die
men kan bezoeken naast adressen waar men terecht kan met vragen met betrekking tot de stof uit het boek.
Hoewel het boek gericht is op de Deense markt en de vikingtijd is het goed bruikbaar in het buitenland. De
ideeën die gegeven worden voor vroeg-middeleeuwse activiteiten zijn makkelijk over te zetten naar
bijvoorbeeld een ijzertijd situatie. Zoals gezegd is de Deense tekst met enige inspanning goed te begrijpen.
Bovendien is de opzet erg duidelijk en bijzonder goed geïllustreerd.
Wel moet opgemerkt worden dat de voorgestelde activiteiten af en toe behoorlijk in moeilijkheidsgraad
oplopen. Dat men deze simpel doet lijken is zowel de kracht als de zwakheid van het boek.
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