TIJD VAN DE WERELDOORLOGEN
Homeopathisch ziekenhuis Oudenrijn
Opdrachtblad: Mijn moestuin
Wist je dat?
Het ziekenhuis had het zwaar in de Eerste Wereldoorlog. De meeste patiënten
die wat verder weg woonden gingen naar huis. Er werden 36 Belgische
oorlogsvluchtelingen opgevangen in het ziekenhuis op verzoek van de
burgemeester van Utrecht. Er waren hoge kosten en bijna geen inkomsten.
Dokter Voorhoeve bedacht van alles om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis kon
blijven bestaan. In 1916 had hij het plan om een kruidentuin aan te leggen. In
deze kruidentuin zouden geneeskrachtige kruiden geplant worden. De kruiden
konden gebruikt worden om homeopathische medicijnen van te maken. Hij
verwachtte hierbij hulp van de Vereeniging tot Bevordering der Homoeopathie,
maar de hulp viel tegen. De tuin werd in de eerste wereldoorlog gebruikt om
aardappelen en kool te planten. Het idee was dat de patiënten van de oogst van
deze moestuin konden eten. Helaas viel de oogst tegen. Er was geen geld om
mest te kopen. Uiteindelijk werd de tuin verhuurd aan een ander voor vijf jaar.
Moeilijke woorden bij dit onderwerp:
neutraal – oorlogsvluchteling – goederen – economie – afhankelijk – particulieren
– naaikrans – huishouding – vermogen – kwaliteit – inkomsten – behoeften – plicht
– deugdelijk – chirurg – bezetting – verzwakking – moestuin

Heb
•
•
•

je het begrepen?
Hoe ging het met het ziekenhuis in de eerste wereldoorlog?
Wat bedacht dokter Voorhoeve daarop?
Lukte dat?

OPDRACHT

Wat ga je doen?
Dr. Voorhoeve hoopte met het planten van aardappelen en kool dat de patiënten
van de oogst konden eten. Helaas lukte dit niet. De grond was niet vruchtbaar
genoeg voor het verbouwen van groenten.
Zou jij een moestuin kunnen ontwerpen waarbij je van de oogst je maaltijd zou
kunnen samenstellen? Probeer het maar eens!
Wat heb je daarvoor nodig?
- werkblad: Mijn moestuin
- potlood
- kleurpotloden, stiften
- evt. tuinboeken
- evt. internet

Hoe ga je dat doen?
Je bedenkt welke groenten in een tuin in ons klimaat kunnen groeien. Dat is
misschien best lastig………Je kunt dit bijvoorbeeld in een tuinboek of op internet
opzoeken. Je zou het ook kunnen vragen aan iemand die veel verstand heeft van
tuinieren. Op het werkblad teken je waar je welke groenten zou willen planten.
Je schrijft erbij wat het is, wanneer het groeit en hoe je het plant.
Bijvoorbeeld: zijn het zaadjes, bolletjes of plantjes? Als je het weet kun je er
ook nog bijschrijven of de groente juist goed groeit in de zon of in de schaduw.
Misschien kun je ook nog een lekker recept vinden om met groenten uit jouw tuin
te bereiden.
Als je klaar bent, bekijk dan elkaars tuinen. Hebben jullie veel dezelfde
groentesoorten geplant?

