
“VEEL LIEFS UIT RUSLAND” 
geschreven door Jan-Jaap Jansen en Ineke ter Heege 
In het kader van het openingsjaar van de Hermitage in Amsterdam brengt de Kern de voorstelling “Veel liefs uit Rusland”, dat 
speelt in en rond de Russische Hermitage. Een toneelstuk over het Rusland na het vallen van de muur, maar ook over dat van 
Catharina de Grote. Over realisten en idealisten, over kunst en cultuurbeleid. Maar bovenal over liefde, weemoed, hartstocht 
en hoop. 
 
Eerste publieksreacties na zes try outs: 
Publiek in Enkhuizen:“Weergaloos”. (zie gastenboek van onze website) 
“Ik ging allang niet meer naar toneel. Maar dit is echt authentiek. Ik ben helemaal om.” 
In Maarssen: “Ik kom zelden zo bewogen uit een voorstelling.” 
Programmeuse van de Omval Diemen: “Een ambachtelijke vorm met grote passie gebracht.” 
 
Het verhaal 
Een Nederlandse onderzoeksjournaliste van een gerenommeerd weekblad, Sophie van Loon, gaat in Sint Petersburg een reeks 
artikelen schrijven over het moderne Rusland na het vallen van de muur. De conservator Aleksej Achmatov van de Hermitage 
die ze interviewt i.v.m. met het cultuurbeleid, is een tentoonstelling aan het voorbereiden met als titel “Weemoed, hartstocht 
en hoop”. Beiden staan op een keerpunt in hun leven, zijn weemoedig over hun verloren idealen, blijven maar hopen op een 
betere wereld. En worden verliefd op elkaar…  
Ze raken gefascineerd door een onbekend dubbelportret van Catharina de Grote, één van de briljantste tsarina’s van Rusland. 
Deze keizerin regeerde tijdens de Verlichting (1762 tot 1796). Ze hield niet alleen van beelden, schilderijen en architectuur, maar 
zag ook het maatschappelijke nut in van de kunsten. Naast haar op het dubbelportret staat Gregory Potemkin, geniaal generaal 
en de grootste liefde van haar leven. Waar komt dat schilderij vandaan? Uit het wrak van het Nederlandse schip de Frau Maria, 
dat in 1771 voor de kust van Finland is vergaan? Was het een bestelling van de kunstverzamelende vorstin? 
Gaandeweg het stuk transformeren  Sophie en Aleksej (ook in kostumering) naar Catharina en Potemkin, vrijdenkers en vurige 
aanhangers van de Verlichting. Ze onderzoeken spelenderwijs de turbulente verhouding van het grote liefdespaar uit vervlogen 
tijden. Maar dat onderzoek brengt hen steeds dichter bij de vraag: blijven we weemoedig over wat verloren ging, of kiezen we 
voor de hartstocht en hoop van een nieuwe liefde? 
Met Jan-Jaap Jansen als de conservator, Ineke ter Heege als de journaliste en Margreet Heemskerk als de vrouw van Alexej, 
Olga. Lichtontwerp en techniek: Roland van Meel. Regie: Evert Zwaab. Regieassistente: Mary van der Peet. Kostuums: Ischa 
Stuart. Pruiken: Saskia Grevelink. Foto’s: Peter Jansen. Decorbouw: Petruk, Haarlem. Administratie: Sander Aarden en Irma 
Holst. Impresariaat: ProActs www.proacts.nl 
 
Voor deze toneelproductie zijn door schilderes Wies Jansen 16 schilderijen gemaakt die als decor dienen voor  de voorstelling. Zij 
is afgestudeerd aan de Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en al meer dan 40 jaar actief als kunstenares. 
 
Onvoltooid verleden èn heden 
Deze voorstelling laat zich gemakkelijk vergelijken met andere succesvolle stukken van de Kern: Belle van Zuylen, Hildegard von 
Bingen, Victoria goes Wilde en Juliana’s Derde Weg. Alle bekende Kerningrediënten zijn aanwezig: een toegankelijke vorm 
zonder enige concessie aan de inhoud, vakkundig spel zonder gemakzuchtige routine, een oogstrelende vormgeving en 
oorstrelend taalgebruik en aandacht voor de maatschappelijke rol van de vrouw in verleden en heden, zonder die van de man te 
vergeten. In het stuk wordt niet alleen in het verleden gespeeld, maar ook in onze moderne westerse samenleving. Met alle 
vervreemding, onzekerheden en verlangens die we allemaal dagelijks ervaren. Hoe personages tijdens de Verlichting in de18e 
eeuw droomden van een menselijker wereld en hoe sommige idealisten dat vandaag de dag nog steeds doen. Tegen beter 
weten in…      
 
Speciale voorstellingen 
Op 7, 14, 21 en 28 februari a.s. spelen we in het Gemeente Museum te Den Haag 4 unieke matineevoorstellingen die beginnen 
om 14.00 uur en eindigen om 15.50 uur. Zaal is (pas) open om 13.30 uur! Voor die tijd kunt u de tentoonstelling “Kandinsky en 
der Blaue Reiter” bezoeken en daarna een lunch gebruiken. Kaarten (uitsluitend voor de voorstelling) à € 22,- kunt u bij ons 
reserveren op nummer 035-8884935 (ook inspreken!), of via de mail op kern@casema.nl. Maar ook via het verkoopbureau 
Eventim door via onze website www.theatergroepdekern.nl op de ‘speellijst’ een van de data aan te klikken. 
 
 
 
Arrangementen  
Zoals ieder jaar organiseren wij weer drie arrangementen in het Compagnietheater, Kloveniersburgwal 50 te Amsterdam. Voor € 
52,- bieden wij u aan: 1)een bezoek aan de expositie in de Hermitage Amsterdam “Matisse tot Malevich”, pioniers van het 
modernisme. (tot 17.00 uur). 2) Om 18.00 aperitief plus Russisch buffet in het theater. 3) 19.30 Inleiding op de voorstelling. 4) 
20.15 Voorstelling “Veel liefs uit Rusland”. Reserveren uitsluitend  via kern@casema.nl of bellen met 035-8884935 of 06-
53274841 (ook inspreken). Als u deze arrangementen wilt bezoeken dient u deze nieuwsbrief goed te bewaren! 
 



 
Donaties 
Ieder jaar ontvangen wij van de theaterbezoekers die ons werk een warm hart toedragen een gulle donatie. Dat kunt u aan het 
begin van dit creatieve jaar ook weer doen, dit keer zonder bijgevoegde acceptgirokaart. Bewaart u deze brief daarom goed. U 
kunt uw steunbetuiging storten op ING rekening nummer 8111858 t.n.v. toneelgroep de Kern. U helpt ons hier als 
ongesubsidieerde groep aanzienlijk mee!! Overigens hebben wij in het najaar een verassende avond voor onze donateurs 
waarover in een volgende nieuwsbrief meer…   


