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Inhoud
1. Waarom zit Filips Willem gevangen in Spanje?

2.

Waarom wil Filips Willem in de eerste scene zelfmoord plegen?

3.

Wat wil Willem van Oranje bereiken?

4.

Wat wil Filips II bereiken?

5.

Wie was kardinaal Granvelle?

6.

Wat wil kardinaal Granvelle bereiken?

7.

Charlotte de Bourbon, de vrouw van Willem van Oranje, sterft in het stuk. Hoe kon
dat gebeuren?

8.

Prinses Isabella is verliefd op Filips Willem. Wat is haar toekomstdroom?

9.

In de laatste scene van het stuk bezoekt de geest van Willem van Oranje zijn zoon in
de gevangenis. Wat wordt dan duidelijk?

10. Tot welk genre reken je de voorstelling?
 komedie, blijspel
 tragedie
Licht je antwoord toe:

Beeld
11. Hoe begint het toneelstuk?
 doek gaat op
 geen doek, spelers komen op
 geen doek, spelers staan al op toneel

12. Waar wordt gespeeld?
 op een podium
 op een bijzondere locatie
 gelijkvloers ('vlakkevloertheater')
13. Omschrijf het decor, wat zie je?

14. Wat is de functie van het decor? Wat beeldt het uit?

15. Hoe karakteriseer je decor, kostuums en rekwisieten?
 realistisch
 deels realistisch
 vrije interpretatie
Licht je antwoord toe:

Techniek
16. welke rol speelt de belichting?
 speelt belangrijke (eigen) rol
 ondersteunt stemming op toneel
 sobere en neutrale rol
17. Welke informatie geven de tv’s?

18. Welke informatie wordt met de teksten geprojecteerd?

Spel
19. Welke speelstijl overheerst?
 (melo)dramatisch
 naturalistisch
 karikaturaal, typetjes
Licht je antwoord toe:

20. Er wordt tot tweemaal toe een aanslag gepleegd op Willem van Oranje. Hoe wordt
dat verbeeld?

21. Er wordt ook een jonge vrouw vermoord. Hoe wordt dat verbeeld?

Eigen mening
22. Het is een abstract decor, waarom denk je dat de ontwerpers hiervoor hebben
gekozen?

23. Waarom denk je dat de ontwerpers voor deze kostuums hebben gekozen?

24. In het stuk vertelt Filips II dat het volk het katholieke geloof moet aanhangen.
Kun je mensen dwingen iets te geloven?

25. Willem van Oranje vindt dat iedereen zelf moet weten wat hij gelooft.
Zou iedereen vrij moeten zijn om te geloven wat ze willen?

