Thema ‘Hofje van Staats en Noblet’

Kijkwijzer

Deze kijkwijzer gaat over bronnen van het hofje
van Noblet. Het hofje van Noblet werd gebouwd
met de erfenis van Leonard, Sara en Geertuyd
Noblet. In het hofje mochten tien Haarlemse en
tien Amsterdamse vrouwen wonen. Het hofje
(gebouwd in 1761) bestaat nog steeds.
Iedere vraag gaat over een andere bron. Kijk goed
naar de bron.
Succes en veel plezier!

1. Ga naar het thema ‘Hofje van Staats en Noblet’. Na het overlijden van Leonard, Sara en
Geertruyd werd een boedelinventaris gemaakt. Een boedelinventaris is een lijst met alle
spullen die iemand heeft. Bekijk de bron ‘Inventaris familie Noblet’.
a. Wanneer is deze inventaris gemaakt?
b. Kijk op de achterkant van bladzijde 52. Kun je het lezen? Probeer het laatste woord
van regel twee en vier te lezen. Over welke kamer gaat deze bladzijdes denk je?
c. Kun je nog een voorwerp lezen die in de kamer past?

2. Soms werden er klusjes gedaan om het gebouw schoon te houden. Hiervoor had de
schoonmaakster spullen nodig. Bekijk de bron ‘Rekening schoonmaakster’.
a.
b.
c.
d.

Wanneer is deze rekening gemaakt?
Wie heeft deze rekening gemaakt?
Kun je één van de spullen op de lijst lezen?
Wat kostte het meest op de rekening?

3. In 1759 werden er twee marmeren wapens naar het hofje van Noblet vervoer met een
trekschuit. Bekijk de bron ‘Marmeren wapens’.
a. Van welke stad waren deze wapens? (tip: het antwoord staat geschreven op de
achterkant)

4. In 1763 kocht het hofje van Noblet goudleren behang. Bekijk de bron ‘Goudleren behang’.
a. Hoeveel banen behang werden er gekocht?

b. Wat was het totale bedrag van het behang? Hoeveel euro zou dat vandaag de dag
ongeveer zijn? Reken het uit via deze website (bij nummer 1).
5. Vrouwen die in het hofje woonden moesten zich houden aan een reglement. Een reglement
is een lijst met regels. Bekijk de bron ‘Reglement hofje van Noblet’.
a. Probeer te lezen wat er staat bij nummer II. Wat mochten bewoners niet doen? Als
het lezen niet lukt, vraag je hulp van je juf of meester!

6. Alle bewoonsters van het hofje werden bijgehouden in een boek. Bekijk de bron
‘Bewoonsters hofje van noblet’. Let op: er is een linker én een rechterpagina.
a. Wie woonde er vanaf 1776 op nummer 16 (Hint: tweede stukje).
b. Wie kwam er na haar (in 1798) wonen? Waar was deze mevrouw geboren? Hoe lang
woonde ze al in Haarlem?

7. Vrouwen bleven in het hofje wonen tot hun dood. Het hofje van Noblet huurde een paar
graven waarin de vrouwen begraven werden. Bekijk de bron ‘Huurcontract graf (Noblet)’.
a. Op welke datum is het huurcontract ingegaan?
b. Waar werd het graf gehuurd?
c. Weet je wie het graf heeft gehuurd? Kijk naar de handtekeningen. Tip: kijk naar de
namen van de regenten in deze lijst.
d. Onthoud de nummers van het graf en ga naar vraag 7.

8. Bekijk de bron ‘Graven hofje van Noblet’. In dit boek werd bijgehouden wie er in welk graf
ligt. Het boek ligt open op het nummer die je bij vraag 6 hebt onthouden.
a. Hoeveel is er betaald voor dit graf. (Hint: kijk naar de tweede regel van de tekst).
b. Hoe heette de vrouw die hier op 21 februari 1807 werd begraven? (Hint: linker
pagina)

9. Bekijk deze ‘Gravenlijst’. Op de lijst staan de namen van overleden vrouwen en het nummer
van het graf in de Grote Kerk. Sommige grafstenen liggen nog steeds in de Grote Kerk.
a. Rechts staan leeftijden. Wie is het oudst geworden? Wie is het jongst geworden?

KLAAR? Wat kun jij vertellen over het hofje van Noblet? Vergelijk je verhaal
met een klasgenoot die de kijkwijzer van het hofje van Staats heeft gedaan.

