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 ‘Don Carlos’: pittig maar prachtig 
 
27 september 2005 – Recensie door Gigi Schuiten 
 
‘Don Carlos’, de eerste gezamenlijke productie van Toneelgroep Amsterdam en de 
Theatercompagnie, is pittige maar verrukkelijke kost. De bloemrijke en mooie teksten vragen wel 
het nodige van de concentratie van het publiek. En van hun uithoudingsvermogen, want hoewel 
flink ingekort duurt deze schrapversie van ‘Don Carlos’ toch ook nog ruim drie uur.  
 

Het stuk speelt aan het Spaanse hof van koning 
Philips II. Regisseur Theu Boermans en scenograaf 
Bernard Hammer zijn er uitstekend in geslaagd om 
de pragmatische stijl van Philips II, die niets van 
protserigheid en weinig van decorum moest hebben, 
te vertalen naar een modern toneelbeeld. De 
hofhouding is gehuisvest in een industrieel 
kantoorpand met felle tl-verlichting en strakke en 
rechte vormen. Alleen de kunstverzameling die de 
koning in navolging van zijn vader aanlegde, 
ontbreekt. De tegenstelling tussen de wollige en 
hoogdravende taal van het in 1784 geschreven 
toneelstuk van Schiller en de efficiënte scenografie 
wordt tot in de kleinste details doorgevoerd en 
levert een boeiend conflict op.  
Ook in de rollen wordt een brug tussen de 

geschiedenis en het heden geslagen. Waar de koning en de hofhouding sobere en donkere lange jassen en 
jurken dragen, zijn prins Carlos en zijn jeugdvriend Rodrigo gekleed in de sportieve kleding van deze eeuw. 
En hoewel hun teksten niet minder gedragen zijn dan die van de overige karakters, worden ze toch vlotter en 
meer bij deze tijd passend gebracht. 
Fedja van Huêt schittert als prins Carlos en krijgt prima tegenspel van Jacob Derwig als Rodrigo. Wanneer 
Rodrigo, de markies van Posa, terugkeert van een lange reis door Europa, treft hij een verdrietige Carlos aan. 
De prins heeft toe moeten kijken hoe zijn geliefde Elisabeth om politieke redenen met zijn vader is getrouwd 
en lijdt al maanden aan een gebroken hart. Hij wordt bovendien overal buiten gehouden en maakt geen deel 
uit van de politiek of de hofcultuur. Hij is een eenling en voelt zich eenzaam. Rodrigo is ontstemd wanneer hij 
merkt dat zijn vriend al zijn idealen over het scheppen van een vrije en rechtvaardige wereld is vergeten. 
Idealist Posa probeert de onbeantwoorde liefde van Carlos om te buigen in een liefde voor de mensheid. Hij 
bedenkt een plan om Carlos te laten deelnemen aan de vrijheidsstrijd die op dat moment in de Nederlanden 
tegen de Spaanse dictatuur wordt uitgevochten. 
Wie de achtergronden kent en goed op de hoogte is van de geschiedenis en het werk van Schiller, slaagt er 
wel in om de bedoelingen van Boermans te doorgronden. De regisseur vraagt het publiek om na te denken 
over de vraag in hoeverre we er tot dusver in geslaagd zijn om ons tot autonome individuen te ontwikkelen 
die over hun eigen verstand beschikken. Behoren de absolute macht en de Inquisitie uit het stuk wel 
werkelijk tot het verleden? Zijn we nog steeds de gevangenen van een systeem? Maar het beoogde 
schrikeffect dat de overeenkomsten tussen toen en nu moest oproepen, blijft uit. Daarvoor staan de intriges 
van het Spaanse hof te ver af van het gekonkel op het Binnenhof.  
In ‘Don Carlos’ wordt uitstekend geacteerd. De zware teksten zouden een stuk als dit al snel saai en 
langdradig kunnen maken maar het is Boermans gelukt om een gebalanceerde voorstelling neer te zetten 
met spannende theaterbeelden. Bovendien is er voldoende ruimte ingebouwd voor een komische noot. Maar 
dat ‘Don Carlos’ van begin tot einde blijft boeien is vooral te danken aan uitblinker Fedja van Huêt. Hij zet 
zijn rol zo geloofwaardig en natuurlijk op de planken, dat het toneel leeg en koud aandoet wanneer hij er 
even niet op staat. 
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