Late middeleeuwen
Opdrachtblad 1 Hof ter Weijde:
De rekeningen van de Johannieters.
Wist je dat?
Hof ter Weijde was het middelpunt van een groot landgoed van de Johannieters.
De Johannieters waren kruisridders van de orde van St. Jan. De paus riep in het
jaar 1094 West-Europese christenen op om Palestina te gaan bevrijden. Onder
leiding van ridders trokken grote groepen mensen naar Palestina. De
Johannieters verzorgden arme en zieke pelgrims op hun pelgrimstocht naar
Jeruzalem. Zij ontvingen daarvoor veel grond in Europa. Zo kwamen de
Johannieters aan het landgoed Hof ter Weijde. Hof ter Weijde was een
kloosterboerderij met daar omheen een groot landbouwgebied. Er werden allerlei
producten verbouwd, zoals: graan, tarwe, haver, (witte) bonen en erwten. Deze
werden vervolgens vervoerd naar Utrecht naar het Sint Catharijnegasthuis. Dit
was het eerste ziekenhuis van de Johannieters buiten Palestina. We weten dit
omdat er rekeningen zijn gevonden van het vervoer van deze producten naar de
stad Utrecht (het Sticht).
Wat ga je doen?
Aan de hand van gegevens uit de rekeningen van de Johannieters is een
jaarkalender van werkzaamheden samengesteld. Maak hierbij de opdrachten op
het werkblad. Er is ook nog een opdrachtblad met een recept voor het “inleggen”
van komkommers.
Wat
-

heb je daarvoor nodig?
werkblad 1: De rekeningen van de Johannieters
werkblad 2: De rekeningen van de Johannieters
opdrachtblad 2: Komkommers “inleggen”
1 grote komkommer
1 eetlepel zout (15 gram)
1 eetlepel suiker (15 gram)
½ kopje azijn
kleine, afdekbare schaal, kom of pot
1 eetlepel peterselie (is niet echt nodig)
vork, mes, lepel
klein bord (dat in de schaal, kom of pot past) en iets zwaars

Hoe ga je dat doen?
Bekijk beide werkbladen en maak de opdrachten. Daarna kun je het opdrachtblad
komk ommers “inleggen” gebruiken om uit te proberen hoe het inleggen van
groente werkt. De komkommers worden op deze manier veel langer houdbaar.

