Speleman Willem
Spelgroep: Volk (artiesten)
Gespeeld door: Wim van Bokhorst.
Over mezelf.
Ik ben Willem, een rondzwervende muzikant en
vader van twee zonen. Ik ben van alle markten thuis,
maar verdien m’n brood vooral met m’n stem.
Familie/vrienden
Geboren in Hallem als oudste zoon van een
schrijnwerker. Ik heb twee broers en twee zussen.
Mijn beste vrienden zijn Sjaerd en Ocke. Mannen uit
het leger van Graaf Willem en ook kunstenmakers.
Werk/Bezigheden
Ik ben speleman en reis rond om mijn verhalen te
vertellen en mijn liederen te zingen. Soms bij de adel
en vaak bij het volk, want die betalen beter.
Karakter
Ik ben een vrolijke, opgewekte kerel. Soms als er er
sprake is van onrecht kan ik me ontzettend kwaad
maken.
Eigenaardigheden
Ik ben lang en val dus nogal op. Dat heeft z’n voordelen, want als ik ergens ga staan en m’n
nogal stevige stem gebruik, komen de mensen al snel naar me toe.
Kleding, rekwisieten en andere bijzonderheden.
Het witte kapje draagt iedereen mijn tijd. Vaak heb ik ook nog een hoed op. In mijn beurs zit
mijn geld en een instrument kan ik helaas niet betalen en niet bespelen.

Het Slotfestijn
Ik ben naar het Slotfestijn toegekomen, omdat ik heb gehoord dat er markt is. Bovendien is er
van alles aan de hand op politiek gebied. Het is een spannende tijd voor de mensen in
Egmond aan den Hoef. Dat betekent dat ze graag luisteren naar verhalen en liederen over
grootse dingen uit het verleden. Daar knap je van op. Bovendien schijnt de vrouwe in zak en
as te zitten, dus misschien kan ik leuk verdienen door haar op te vrolijken en moed te geven.

Portrettengalerij

Historische achtergrond
Een speleman is een zanger en dichter. We zijn meestal niet vast verbonden aan het hof van
een vorst of edele zoals een menestrele, maar worden soms wel door hen betaald. En dan
vooral om hun heldendaden en grootsheid te bezingen. We trekken vaak rond en treden ook
op voor het volk. Niet alles wat we zingen en dichten is eigen werk. Vaak gebruiken we
bekende liederen en maken daar dan weer passende eigen teksten op. We hebben soms wel
een eenvoudig instrument mee om onszelf op te begeleiden, maar de stem is ons belangrijkste
instrument.

