
 

  



Woordje vooraf 
Geacht publiek, 

Wanneer je 20 jaar bij dezelfde vereniging actief bent, kijk je even achterom.  

Als Chinese-vrijwilliger-acteur begonnen, van alles een beetje geproefd en 

ondertussen meerdere keren mogen regisseren. 

Daar ging ik even bij zitten en dacht ik: Bart, welk stuk laat je nu al jaren 

liggen om diverse redenen en zou je eens willen brengen.  Een stuk waarmee 

je tegelijkertijd speler, medewerker en vooral u als toeschouwer een leuke 

opvoering wil bezorgen. 

Dit jaar brengen we U “Shakespeare”.  En om het jullie gemakkelijk te maken 

brengen we alles op één avond. 

Verwacht u aan een alternatieve-interactieve-levendige-sportieve-tijdloze-

veelzijdige avond. 

Zet u goed, spits uw oren en geniet van “Shakespeare Compleet”!!! 

Bart 

 

LOOKALIKE 

  
Den Bart 

(Belgische regisseur) 
De Bard 

(Engelse toneelschrijver) 



Shakespeare Compleet... 
Dit jaar wagen we ons met Tuss-Enin aan een nooit geziene krachttoer: alle 

stukken van William Shakespeare spelen in 97,5 minuten! 

Natuurlijk hebben we hier en daar een beetje moeten knippen en plakken en 

proberen we ons van onze origineelste kant te laten zien. Moord, passie, 

zwaardgevechten, poëzie, geesten, koningen en koninginnen, 

voetbalmatchen, slachtpartijen, de beklijvendste monologen, ... Met de 

nodige humor maken we er een boeiende voorstelling van voor zowel 

Shakespeare-kenners als Shakespeare-leken. 

De vraag is dus niet: to be or not to be... Erbij zijn is de boodschap!  

 

LOOKALIKE 

  
William Shakespeare 

(16de-eeuwse schrijver)  
Roald Dahl 

(19de-eeuwse schrijver) 
 

"Shakespeare Compleet" van Long, Singer & Winfield (Nederlandse vertaling van 

Martin Desloovere) wordt gebracht in samenwerking met Auteursbureau ALMO bvba 

 

Het is verboden om beelden of geluidsopnames te maken van de voorstelling. 



Een kort overzicht van 

de werken van Shakespeare 
William Shakespeare schreef ten minste 37 toneelstukken. 

Om te zorgen dat je niet verdwaalt in dit complete overzicht van het 

volledige oeuvre van Shakespeare hebben we ze even samengevat: 

 

De historische stukken: 
 

⬜ Koning Jan Koning Jan krijgt het aan de stok met de 
Paus en wordt uiteindelijk vergiftigd. 

⬜ Richard II Richard II verbant zijn neef en vermoordt 
zijn oom om zijn macht te bewaren. Zijn 
neef grijpt de macht en wordt Hendrik IV.  

⬜ Hendrik IV, deel 1 & 2 Een coming of age-verhaal, waarbij de 
losbol Prins Hal de redder wordt die een 
rebellenopstand tegen zijn vader Hendrik 
IV bedwingt en koning Hendrik V wordt. 

⬜ Hendrik V Hendrik V valt Frankrijk binnen en wint! 

⬜ Hendrik VI, deel 1, 2 & 3 Jeanne d’Arc jaagt de Engelsen weg uit 
Frankrijk. Hendrik VI trouwt en al zijn 
adviseurs gaan dood. Henry is koning af, 
is terug koning aan en wordt vermoord 
door Richard III. 

⬜ Richard III Richard III doodt al wie tussen hem en de 
kroon staat, tot hij van zijn paard valt 
(“Een paard, een paard...”) en sterft. 

⬜ Hendrik VIII Hendrik VIII scheidt van zijn vrouw, start 
zijn Anglicaanse kerk en hertrouwt. 

 



De tragedies: 
 

⬜ Titus Andronicus Een erg bloederige wraaktragedie in het 
oude Rome, waarbij Titus en zijn dochter 
Lavinia wraak nemen en wraak ondergaan. 

⬜ Romeo en Julia De Capuletti’s & Montagues haten elkaar. 
Een tragisch verhaal van de verboden liefde 
tussen Romeo Montegue & Julia Capuletti... 

⬜ Julius Caesar Julius Caesar wordt vermoord door o.a. 
Brutus en Cassius. Daarna grijpt Marcus 
Antonius de macht in Rome. 

⬜ Antonius en Cleopatra Marcus Antonius wordt stapel op Cleopatra 
en verwaarloost zijn plichten. Ze krijgen het 
aan de stok met de latere keizer Augustus 
en plegen zelfmoord uit liefde voor elkaar. 

⬜ Coriolanus De Romeinse generaal voelt zich 
ondergewaardeerd, wordt verbannen en 
sluit zich aan bij de vijand van Rome. 

⬜ Troilus en Cressida De Trojaanse prins Troilus wordt verliefd op 
Cressida. Wanneer zij geschonken wordt 
aan de Griekse vijand, breekt zijn hart. 

⬜ Othello Iago haat Othello (de Moor) en suggereert 
hem dat zijn vrouw Desdemona hem 
bedriegt met Cassio. Othello is stikjaloers, 
doodt Desdemona, hoort dat hij bedrogen 
is door Iago en vermoordt dan zichzelf. 

⬜ Koning Lear De oude koning Lear verdeelt zijn koninkrijk 
onder zijn drie dochters, waaronder zijn 
oogappel Cordelia, en wordt dan gek. 

⬜ Macbeth Een heks voorspelt aan Macbeth dat hij 
koning van Schotland zal worden en op een 
dag verslagen wordt. Hij doodt al wie hem 
in de weg staat, bang voor zijn noodlot. 

⬜ Timon van Athene Timon van Athene is gul en schenkt al zijn 
geld aan zijn vrienden. Wanneer hij arm is, 
laten al zijn ‘vrienden’ hem in de steek. 



De komedies: 

⬜ Eind goed, al goed Over Bertram die niet met Helena 
wil trouwen en een list bedenkt. 

⬜ Naar het u bevalt Over Rosalind die zich verkleed als 
man en haar lief zoekt in het bos. 

⬜ Een Klucht vol Verwarring Over 2 stellen tweelingen die voor 
verwarring & misverstand zorgen. 

⬜ Cymbeline Over Imogen die haar lang verloren 
gewaande broers terugvindt. 

⬜ Liefdes list en leed Over 4 heren die een eed zweren 
niet verliefd te worden en falen. 

⬜ Leer om Leer Over hertog Angelo die ontucht 
bestraft en een hypocriet blijkt.  

⬜ De Koopman van Venetië Over een oude Jood die geld leent 
en de hersenen eist als borg. 

⬜ De Vrolijke Vrouwtjes van Windsor Over Sir Falstaff die tevergeefs  
2 dames probeert te verleiden. 

⬜ Een Midzomernachtdroom Over feeën, afroditisch sap in de 
ogen, een ezelskop en veel liefde. 

⬜ Veel Gedoe om Niets Over een koppel dat twee vrienden 
wil koppelen en ruzie krijgt. 

⬜ Pericles, Prins van Tyrus Over Pericles die zijn vrouw en 
dochter verliest en ze terugvindt. 

⬜ Het Temmen van de Feeks Over een feeks die verleid moet 
worden om haar zus te trouwen. 

⬜ De Storm Over een verschrikkelijke storm die 
een bootje werpt op een verlaten 
eiland door middel van magie. 

⬜ De Twee Heren van Verona Over twee vrienden die verliefd 
worden op hetzelfde meisje. 

⬜ De Twee Edele Verwanten Over twee broers die strijden voor 
de liefde in het oude Griekenland. 

⬜ Het Wintersprookje Over overspel en iemand die wordt 
opgegeten door een beer. 

⬜ De Twaalfde Nacht Over een bizarre driehoeksrelatie. 

 



En dan hebben we natuurlijk ook nog zijn meest befaamde werk: 
 

⬜ 

Hamlet 
Prins van Denemarken 

 

 

 

O ja, en Shakespeare schreef ook nog zo’n 154 sonnetten, 

maar daar gaan we waarschijnlijk geen tijd voor hebben... 

 



De spelers 
Om deze ongelooflijke krachttoer te realiseren hebben we moeten 

samenwerken als een hecht team: 

Annelies (26) kan als psychologe alles uitleggen over Freud zijn Id (het 

oerinstinct), Ego (de realiteitszin) en Superego (het geweten), werkt in het 

BuSO en zorgt steevast voor de ambiance tijdens en na de repetities. 

Cheyenne (23) werkt als facility coordinator, maar kan ook heerlijke spaghetti 

maken (zoals op het toneelweekend) en kan de meest gekke danspasjes  

bedenken tussen het repeteren door: ‘Ordinary...’. 🎶 

Joren (26) werkt als quality engineer in de wereld van de farma en 

combineert dat met een aanstekelijk gevoel voor humor, waarmee hij ons op 

elke repetitie aan het lachen kreeg, zonder uitzondering. 

Katleen (28) is juf in het derde leerjaar, werkt aan een schoolmusical, aan 

nog een ander klein projectje 😉 en speelt ondertussen al jarenlang mee met 

Tuss-Enin. 

Thomas (18) maakt dit jaar de overstap van Ranonkel naar Tuss-Enin en nam 

de uitdaging aan om hogere studies & studentendopen te combineren met 

het blokken van alle stukken van Shakespeare en hier en daar een beetje rap. 

Willem (18) komt ook over van Ranonkel en combineert dit met wiskunde 

studeren, cantussen, Jokrimo en de verplichte wekelijkse avondjes in de 

Congo. Van Charles Dickens’ Fagin wordt hij nu Shakespeare’s Hamlet. 

Yuri (30) werkt als procesingenieur en trakteerde ons doorheen het hele 

repetitieproces op een mix van taalmopjes & Shakespeare-weetjes. In het 

stuk lijkt van niet, maar eigenlijk is hij al getrouwd met Katleen. 

Bart (39) is niet enkel hoofdinspecteur in Brussel, maar neemt dit jaar ook de 

regie voor zijn rekening en waagt zich direct aan een immense uitdaging. 

Want werd het niet eens tijd dat we met Tuss-Enin eens ‘iets’ van 

Shakespeare zouden spelen? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cheyenne Huyskens 
Als Lavinia, Cleopatra & Ophelia 

Annelies Van Eeckhoudt 
Als voedster, heks & Gertrude 

Katleen Van Eeckhoudt 
Als Julia & de Geest 

Yuri Van Havere 
Als Romeo, verkrachter, 

McDuff, Koning Jan, 

Bernardo & Claudius 

Joren Thorisaen 
Als Benvolio, Titus 

Andronicus, Caesar, 

King Lear & Polonius 

Willem Schoysman 
Als Sampson, Macbeth, 

Antonius, Richard II, 

Richard III & Hamlet 

Thomas van den Hove 
Als Prins, Broeder Lorenzo, 

Tebaldo, Othello, Waarzegger, 

Hendrik VI, Horatio & Laertes 



De medewerkers 
Regie Bart Mahieu  

Teksthulp Anja Delfosse 

Toneelmeesters Martine Stienlet en Marleen Theuwissen 

Techniek Pol Mutton en Julien Myllecan 

Decor Martine Stienlet, Johan Mahieu, Erik Beckers, 

Marleen Theuwissen, Sophie Vandecasteele en Jan 

Van Eeckhoudt 

Kledij Carine Bosmans, Martine Stienlet en Bart Mahieu  

Grime Steven Motte en Emmelien Porrez 

Kledijcoördinatrice Emmelien Porrez 

Zaalwerking Yves van den Hove & Anja Scheldewaert en hun 

team van barmannen en –vrouwen en kassiers 

Affiche Natascha Rogiers 

Programmaboekje Yuri Van Havere 

Webmaster Albert Jorissen 

Promo & Facebook Karlien Smets en Yuri Van Havere 

Penningmeester Sandra Krüger 

 

Verder willen we ook nog graag bedanken: 

- Carine Bosmans en Etienne Hauwaerts voor de ruimte om ons decor 

te bouwen en voor het uitlenen van kledij en attributen 

- William Shakespeare om 37 toneelstukken te schrijven (al was het 

wel makkelijker als het er wat minder waren geweest...) 

- En natuurlijk ook jullie: ons trouwe publiek! 

 



Cake ten voordele van SOID 
SOID is een kleinschalig project in Siem Reap dat aan ongeveer 140 arme 

kinderen de kans biedt om naar school te gaan. Ze krijgen in onze eigen 

(basis)school Engelse les, ze leren hun eigen taal (Khmer) lezen en schrijven en 

ze krijgen wat wiskunde. De kinderen worden voor hun aanwezigheid op 

school beloond met een rijstpakket.  

Dit overtuigt hun ouders om de kinderen naar school te sturen. Talentrijke 

studenten van onze school kunnen dankzij SOID naar het secundair. We 

hebben ondertussen 15 van onze studenten op de banken zitten in het 

voortgezet onderwijs. 

Voor giften vanaf € 40 per jaar kan een fiscaal attest uitgereikt worden. 

 

Voor meer informatie en foto’s, neem een kijkje op de website : 

www.soidngo.org 

Of op Facebook :  

https://www.facebook.com/soidngo/ 

http://www.soidngo.org/
https://www.facebook.com/soidngo/


Ook zo ontgoocheld dat het gedaan is?  

 

Geen nood! 

 

 
 
 

  

Je vindt ons terug op http://www.tussenin-ranonkel.be/  

                      Toneelkring Tuss-Enin – Ranonkel 

 

 

Op 

15 november 

16 november 

17 november 

2019 

staat  

Ranonkel 

opnieuw op 

de planken 

!!! 

http://www.tussenin-ranonkel.be/

