PERSONAGES in DE VERGETEN ZOON VAN WILLEM VAN ORANJE
Tafel van Vijf, 2018
TIP: rechtsboven wordt geprojecteerd om wie het gaat en waar de scene zich
afspeelt

WILLEM VAN ORANJE (gespeeld door Anne Prakke)
Leider van de opstand van de Nederlanden tegen de Spaanse
overheerser. Hij staat ook bekend als Vader des Vaderlands of Willem
de Zwijger. Meningsverschillen met de heerser van het Spaanse rijk,
Filips II, zouden vanaf 1568 leiden tot de Tachtigjare Oorlog.

FILIPS WILLEM (gespeeld door Pieter Verelst)
De oudste zoon van Willem van Oranje, geboren op 19 december 1554
en op dertienjarige leeftijd ontvoerd naar Spanje. Daar werd hij 30
jaar lang gevangen gehouden. Elke poging van zijn vader om hem te
bevrijden mislukte.

DE GEEST VAN DON CARLOS (gespeeld door Wessel Schrik)
Geest van de oudste zoon van Filips II, die (misschien in opdracht van
zijn vader) werd vermoord op 23-jarige leeftijd. Hij was een beetje gek
en fysiek misvormd.
Zijn vader achtte hem ongeschikt voor het koningschap.

ANNA (gespeeld door Sterre Konijn)
Bakkersdochter en liefje van Filips Willem, in dienst van Filips II. In
opdracht van de Spanjaarden moest ze met hem slapen.

CHARLOTTE DE BOURBON (ook gespeeld door Sterre Konijn)
De derde vrouw van Willem van Oranje en moeder van zes van zijn
dochters. Oorspronkelijk was ze een non, maar ze vluchtte uit het
klooster en werd protestant.

STEM VAN HET VOLK (gespeeld door Tjalling Schrik)

FILIPS II (gespeeld door Maarten Hutten)
De koning van Spanje, Heer der Nederlanden. Filips was de zoon van
keizer Karel V.
Filips groeide op in Spanje en Portugal en voelde geen band met de
Nederlanden.

ISABELLA (gespeeld door Dorien van Gent)
De oudste dochter van Filips II. Ze verzet zich tegen haar vaders plan
om Willem van Oranje vogelvrij te verklaren. Zij beschouwt Willem van
Oranje als een broer van haar vader.

GRANVELLE (gespeeld door Jan-Willem van der Ham)
Kardinaal en voornaamste adviseur van Filips II.

JEAN JAUREGUY (ook gespeeld door Tjalling Schrik)
De pleger van een moordaanslag op Willem van Oranje in 1582.

BALTHASAR GERARDS (ook gespeeld door Tjalling Schrik)
De moordenaar van Willem van Oranje in 1584.

