Anna van de schapen
Spelgroep: Volk
Gespeeld door: Anita Helman
Over mezelf:
Ik heet Anna van de schapen van Nelly, dit
is meer een bijnaam dan mijn echte naam die
ik niet ken. Mijn moeder was net als ik
schaapsherderin en werd Nelly van de
schapen genoemd, vandaar mijn naam.
Familie
Ik ben niet getrouwd. Heb wel een zoon van
een visserman Pieter Kalk. Mijn zoon werkt
als timmerman. Voorheen bij de Abdij en nu
als los werkman hier op de Hoef. Hij heeft
een vrouw en dochter, die heel goed zijn
voor mij.
Werk/Bezigheden
In de zomer laat ik de schapen grazen in de
duinen en trek rond tussen het gebied van het
Kennemerland en De Hoef, tot West
Friesland.
In de winter verwerk ik zoveel mogelijk de
wol, zodat ik deze op de voorjaarsmarkt ter
ere van het feest van Sint Adelbertus kan
verkopen. Verder werk ik in de winter wel eens als meid, bij een van de Heren rond de Hoef,
voor een hap eten.
Karakter
Ik ben een blijmoedige zelfstandige en tot voor kort sterke vrouw, die na een vrij eenzame
zomer, in de wintermaanden behoefte had aan het gezelschap van andere mensen. Vandaar
mijn werk in de huizen van de Heren. Ook met mijn vriendinnen is het goed toeven en kletsten
wij graag bij over alle nieuws dat wij hier en daar hebben opgepikt.
Trek mij niets aan van wat de anderen rond de Hoeve hiervan vinden. Ik ben best wel gelukkig
met dit vrije bestaan in de duinen. Alleen nu ik ouder wordt valt me dit alles zwaar en ben ik
vaak bij de vrouw van mijn zoon op de Hoef.

Mijn personage is:
◊historisch ◊uit het ‘Slot op den Hoef’ ◊geënt op de historie ◊ veel is waar ◊veel is verzonnen

Portrettengalerij

Historische achtergrond
Wij zijn al rondtrekkend met de schapen in het gebied rond de Abdij blijven wonen, omdat het
daar goed leven is voor mij. Een rijke natuur en de visserij dichtbij. Ik woon ’s winters in een
hutje in de duinen samen met mijn honden. De schapen zijn eigendom van de Heren van op de
Hoef en ik krijg een deel van de opbrengst van de wol als beloning.
Mijn vader zou een herder of een monnik kunnen zijn. Mijn moeder heeft mij dit nooit verteld.

