
 

 

 

Op het kasteel 
Een dag bij graaf Willem 

 
Hoe was het leven op een kasteel? Wat voor werkzaamheden hadden de mensen die in het kasteel 

werkten voor de Graaf? 

  

Zijn eerste lessen beginnen om 8 uur ‘s ochtends dus daarvoor moet u zorgen dat hij zijn bad heeft gehad. Dan 

wordt hij opgehaald door Meester Jacob. Ja mevrouw. Zijn lessen nemen de hele dag in beslag dus ‘s middags 

heeft u taken in de huishouding en dan moet u er voor zorgen dat zeven uur ‘s avonds het bed van heer Willem 

is opgemaakt. Dus de dag van heer Willem zit vol met dingen die hij moet doen.  Zitten daar ook leuke dingen 

bij? Graaf zijn, brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee, ongeacht de leeftijd van de graaf.  

Didwein, waar ga je heen? Even rondkijken mama, ik kom zo terug. Goed, heer Willem, tijd voor de 

middagles? Om onze gebieden te beschermen moeten we ons goed verdedigen en dan is oorlog eigenlijk niet 

uit te sluiten. Ja, het is zoals Aristoteles al zei, “In de arena des levens, wie goed doet, goed ontmoet”. We zijn 

hier niet om te klooien. Het gaat om belangrijke zaken, van levensbelang voor uw familie. Zoals Aristoteles al 

zei….  Het bad is klaar, heer graaf. Tsja, graaf. Mag u daarom niet spelen? Nee, ik moet leren ons het kasteel 

en de landerijen te besturen. En bevelen te geven aan horigen en dienaren.  

Ja, wow, dit is ijskoud water. Ja, u dacht toch niet dat ik een beetje met heet water heen en weer ging zeulen? 

Ik had me wel kunnen verbranden! Nou ja, geeft niks hoor. Geeft niks? Wat bent u voor een graaf. U moet 

toch leren te zeggen wat u wilt? U moet toch leren orders te geven? Of wilt u altijd een koud bad? Nee! Ja, je 

hebt gelijk. Wat wilt u dan? Ik wil heet water. En wat nog meer? En ik wil spelen!  

Mooi zo. Maar, heer Willem, we moeten nu echt aan hoofdstuk… Jacob, u bent mij toch aan het leren om 

orders te geven? Correct. Dan moet ik dat toch oefenen. Ja, dat zou niet geheel onverstandig zijn heer Willem. 

Mooi, dan benoem ik deze dag tot speeldag en beveel ik de hele huishouding mee te spelen. Maar, heer 

Willem. Graaf Willem bedoelt u en vandaag is speeldag. Speeldag, graaf Willem.  

Wie er hoger springt krijgt een appeltaart. Appeltaart? Hoger, hoger, kom op, hoger. Dus we beginnen met 

Parcifal, dan Walewein en Keye en als we tijd hebben nog even Lancelot. Prima, moeten we niet even op uw 

speelkameraadje wachten, graaf Willem? Oh nee, die is nog even bezig met het uitvoeren van mijn orders. 

Goed.   

Stomme graaf, met zijn stomme orders. 
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