
Nieuwsbrief van Theatergroep de Kern 
“Kom vanavond met verhalen…” 

 
 

Theatergroep de Kern brengt dit verrassend actuele kleinkunst-programma over oorlog, 
vrede en hoop nu al twee seizoenen. Op heel verschillende plekken. Zowel in reguliere 
theaters als in kerkjes, op middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Op uitnodiging 
voor speciale groepen, zoals bijvoorbeeld de Woodbrookers of bij mensen thuis ( Kunst in de 
Kamer). Door de zeer lovende reacties en de groeiende vraag  naar de voorstelling, hebben 
wij besloten deze dit komend seizoen door te spelen. En ook dan zullen de plekken waar we 
spelen heel divers zijn. Dat stelt ons in staat om met dit bijzondere Kleinkunstprogramma, 
dat veel losmaakt, ontroert en inspireert, dicht bij u te zijn en er na afloop met u over door te 
praten.  
Schitterende liederen, prachtige pianomuziek, ontroerende dagboekfragmenten en gedichten 
wisselen elkaar af. Ineke ter Heege  en Jan-Jaap Jansen worden virtuoos op de piano 
begeleid door Ariane Karres en  Karin Kuijper. In “Kom vanavond met verhalen” willen wij de 
verhalen van liefde, verdriet verzet en levenskunst in tijden van oorlog doorvertellen en de 
kracht laten zien die mensen weten te stellen tegenover wat hen wordt aangedaan. 
     Als rode draad spelen de acteurs het verhaal van het opgroeiende joodse meisje Edith 
van Hessen uit Den Haag, dat tijdens de oorlog een dagboek schreef .”Het verhaal van 
Edith”. Maar in tegenstelling tot Anne Frank overleefde zij. In 1946, als ze bijna haar hele 
familie heeft verloren, schrijft ze: “Zelfs als we denken: onmenselijkheid, dat is nu eenmaal 
het lot van de wereld, dan zouden we moeten vechten om dat te verbeteren. Ik raak er 
steeds meer van overtuigd dat er diep in ons allemaal iets goeds sluimert, iets warms, iets 
dat met liefde te maken heeft.” 
 
Edith van Hessen (86) bezocht de voorstelling nu al 3 keer. Diep onder de indruk zei ze na 
afloop: “Ik ben blij verrast en zeer aangedaan door de oprechte en betrokken manier waarop 
de Kern o.a. mijn verhaal ten toneel brengt. Ineke ter Heege is als de jonge Edith echt mijn 
alter ego” 
 
In het Gastenboek van onze website staat onder andere: 
“Als je poëzie, zang en toneel zo weet te combineren dat je de heel voorstelling lang met 
open mond geboeid blijft kijken, dan heb je bereikt wat theater zo magisch maakt. Deze drie 
mensen hebben de kern van het theatermaker neergezet met een indrukwekkend verhaal 
over een Joodse familie, waarin liefde en optimisme in een tijd van pijn en haat, indringend 
en ontroerend aan de voeten van het publiek wordt neergelegd. Dit blijft hangen, heel lang. 
Humor ontbrak gelukkig niet en wat ons het meest ontroerde: de grote inzet waarmee 
het stuk werd gespeeld.”” 
 
 
 
 
 



 
Speellijst “Kom vanavond met verhalen” 
Voor de voorlopige speellijst 2012-13 verwijzen wij graag naar 
www.theatergroepdekern.nl.Op  zondag 7 oktober spelen we o.a. in het prachtige 
kerkje De Zuidervermaning in Westzaan om14.30. Reserveren 075-6318279.Na 
vorig seizoen 3 keer in een uitverkocht Branoul gespeeld te hebben, komen wij dit 
komend najaar opnieuw naar dit theater in Den Haag. Op donderdag 29 november 
en op zaterdag 1 december (20.30 uur).En op zondagmiddag 2 december om 
14.00u.  Reserveren: 070-3657285. In de lente van 2013 spelen we een aantal keer 
in theaters. 
U kunt deze voorstelling voor uw privé locatie boeken: 035-8884935. Op dit nummer 
kunt u ook terecht voor een lezing over al onze voorstellingen. Info op onze website.  
 
“Lady Macbeth” 

  
Naar het beroemde toneelstuk van William Shakespeare,  
in een bewerking van Jan-Jaap Jansen, gespeeld door Theatergroep de Kern 
 
Bij deze bewerking wordt het personage van de vrouw van koning Macbeth 
omgebouwd tot hoofdrol, omdat we benieuwd zijn naar de beweegredenen van deze 
wrede koningin. Want waarom is Lady Macbeth zo´n bloeddorstig monster? Wat 
bezielt die vrouw om haar man aan te zetten tot steeds gruwelijker moordpartijen?  
Er bestaat een legende in Schotland, die vertelt dat haar ware naam Gruoch was en dat haar 
eerste man, graaf van Moray, met 49 anderen door Macbeth zou zijn vermoord. Waarna de 
laatste haar dwong zijn echtgenote te worden. 
Wordt het dan begrijpelijker dat deze vernederde vrouw haar nieuwe man ophitst tot 
tomeloze machtswellust, zodat hij verstrikt raakt in een web van schuldgevoel en 
dwangmatige slachtpartijen? Deze Iron Lady denkt van wel, maar vergeet dat tomeloze 
wraak soms tot waanzin leidt… 
 
De bewerking maakt volop gebruik van de teksten van Shakespeare en volgt zijn stuk op de 
voet, maar laat niet na om nieuwe scènes toe te voegen. Want het thema “moord en 
doodslag” blijkt verrassend actueel nu dictators in verschillende landen van hun tronen 
worden gestoten.  
De voorstelling wordt gespeeld door 10 professionele acteurs die een 3 jarige masterclass bij 
de Kern hebben gevolgd. Met o.a. Conny van der Heul als Lady Macbeth, Michael Brautigam 
als Macbeth en Iris Slee als de Heks. In een regie van Jan-Jaap Jansen. 
 
Zie voor de speellijst in maart 2013 www.theatergroepdekern.nl 
 
Donaties 
Wanneer  u  de Kern in deze crisistijd nog zou willen steunen, dan kan dat nu op rekening 
34.28.71.536 t.n.v. theatergroep de Kern te Hollandsche Rading (en niet meer op 8111858) 
Theatergroep de Kern, Graaf  Floris V weg 35-12, 3739NC Hollandsche Rading. 
kern@casema.nl 
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