
Baboesjka & het Russische Beest 
De nieuwe familievoorstelling van het Hexagon Ensemble en Joep Onderdelinden 

 

 
Verhaal/verteller: Joep Onderdelinden 
Musici: Hexagon Ensemble 
Regie: Wil van der Meer 
Arrangementen: Kees Olthuis, Leonard van Goudoever, Shaura Sagitova 
Leeftijd: 6+ 

Achtergronden bij de voorstelling 
Samen met theatermaker Joep Onderdelinden brengen de musici van het Hexagon Ensemble een theatraal concert 
waarbij het publiek wordt uitgedaagd om verder te kijken dan de buitenkant. Aan de hand van de Russische versie 
van het sprookje ‘Belle en het Beest’ laten zij het publiek kennismaken met onverwachte kanten van Rusland en van 
klassieke muziek. 

Joep en het ensemble vertellen in de voorstelling het sprookje van ‘De scharlaken bloem’ (de Russische variant van 
‘Belle en het Beest’). Het ensemble heeft in de afgelopen jaren een warme band gekregen met de Russische muziek, 
de cultuur en de mensen. Meerdere keren was het Hexagon Ensemble in dit land op tournee en werkte hier samen 
met acteurs en dansers van het Russian State Academic Drama Theatre van de Republiek Bashkortostan. Tijdens 
deze samenwerking heeft het Hexagon Ensemble een hele andere kant van Rusland leren kennen. Politiek gezien ligt 
de situatie momenteel wellicht ingewikkeld in en met Rusland, maar duidelijk is dat kunst verbroedert. Ook onder 
het ‘Russische Beest’ blijkt een warm en toegankelijk muziek- en kunstminnend mens te zitten. Het project 
‘Baboesjka & het Russische Beest’ ziet het Hexagon Ensemble dan ook als een gelegenheid om via diverse 
kunstvormen - muziek, theater en verhalen - dichter tot elkaar te komen. Door Nederlandse kinderen, ouders en 
klassieke muziek- en theaterliefhebbers via het bekende sprookje mee te nemen in het Rusland dat het ensemble 
heeft leren kennen, hopen zij dat wederzijds begrip ontstaat. 

Een groot deel van de arrangementen in de voorstelling is speciaal voor het Hexagon Ensemble gemaakt. Ze zijn van 
de hand van Kees Olthuis, Leonard van Goudoever en Shaura Sagitova. Ook wordt een aantal werken gespeeld in de 
oorspronkelijke bezetting.  
Op het programma werken van Sjostakovitsj, Rimski Korsakov, Glinka, Moessorgski, Sviridov, Tsjaikovski, Glazoenov, 
Rachmaninov, Liadov en Vasilenko. 

Het sprookje 
‘Baboesjka en het Russische Beest’ is een theatraal concert waarbij de vertelling van ‘De scharlaken bloem’ van de 
Russische schrijver Sergei Aksakov , de Russische variant van het sprookje dat wij in West-Europa kennen als ‘Belle 
en het Beest’, het uitgangspunt is. Lang geleden leefde een rijke koopman met drie prachtige dochters. Hij moest 
voor zaken op een lange reis en vroeg aan zijn dochters welk geschenk hij voor hen mee terug zou brengen. De 
oudste dochter vroeg om een gouden tiara, ingelegd met diamanten, de tweede wilde een kristallen spiegel die 



degene die erin keek liet zien als jong en mooi en Anastasia, de jongste, wilde de mooiste scharlaken bloem ter 
wereld, die ze eens gezien had in een droom. De handelaar wist niet waar hij die moest gaan vinden, maar hij 
beloofde alle drie de geschenken mee te brengen. 

De zoektocht naar de geschenken verliep voorspoedig, alleen de mooiste scharlaken bloem had hij nog niet 
gevonden. Op weg naar huis werd hij overvallen, vluchtte het bos in en verdwaalde. De man ontdekte een 
schitterend paleis, waar hij in de tuin de mooie scharlaken bloem zag die hij voor zijn dochter zou meenemen. Toen 
hij op het punt stond deze te plukken, sprong het Beest op hem af en vroeg hem waarom hij het enige mooie in zijn 
leven wilde nemen. Het monster eiste dat de koopman zou betalen met zijn leven. Deze smeekte om terug te mogen 
keren naar zijn dochters. Het Beest stond dit toe onder de voorwaarde dat een van de dochters binnen drie dagen 
haar vaders plek in zou nemen. 

Om haar vaders leven te redden willigde Anastasia dit verzoek in. Zonder het Beest te zien (die bang was dat het 
meisje van hem zou schrikken) leefde ze in luxe en rijkdom in het paleis. Toen hij zich op haar verzoek aan Anastasia 
toonde, schrok ze wel maar bood ze ook haar verontschuldigingen aan voor haar reactie. In een verschrikkelijke 
droom ziet het meisje dat haar vader ziek is en het Beest laat haar naar huis reizen onder de voorwaarde dat ze na 
drie dagen terugkeert, omdat hij anders zal sterven van verdriet. Eenmaal thuis ging het beter met haar vader, maar 
haar zussen waren jaloers op de weelde waarin hun zus leefde. Ze saboteerden de terugkeer van Anastasia door de 
klokken terug te draaien en de luiken gesloten te houden, waardoor ze te laat in de gaten had dat ze terug moest 
keren naar het Beest. Ze voelde dat er iets fout was en bij haar terugkeer vond ze het monster stervend naast de 
scharlaken bloem. Ze nam hem in haar armen en bekende huilend haar liefde aan hem. En plotseling zit ze op een 
gouden troon naast een knappe prins die haar uitlegt dat ze de vloek verbroken had die op hem rustte. De koopman 
gaf zijn zegen aan het jonge koppel dat nog lang en gelukkig leefde. 

Het oude verhaal in een nieuw jasje 
Dit eeuwenoude en overbekende sprookje kan wel een modernere toon gebruiken om ook nu nog aansprekend te 

zijn. Die uitdaging is in goede handen bij verteller Joep Onderdelinden. De Anastasia in 
‘Baboesjka en het Russische Beest’ zal niet zomaar alles over zich heen laten komen. Nee, 
ze blijkt een pittige tante die wel in is voor avontuur. ‘Niet afwachten maar in de aanval’ 
is haar devies. Ze heeft niets met oppervlakkigheid, hoeft ook geen gouden diadeem als 
cadeau zoals haar zussen. Nee, geef haar maar een bijzondere bloem. Een echt 
natuurmens is onze Anastasia. Liefst een beetje duurzaam en eigen sla en bloemkolen 
eerst. 
Ze is gek op tuinieren dus dat ze in een tuin moet wonen, is een droom die uitkomt en als 

daar ook nog de mooiste bloem van de wereld staat, ja, wat wil je dan nog meer. Ze zorgt ervoor dat het de mooiste 
tuin van het land wordt. Hele scharlaken rode velden zijn het resultaat. Het rood komt je van verre tegemoet. 
Mensen komen ook van heinde en verre om dit unieke fenomeen te bekijken; de Keukenhof heeft er een geduchte 
concurrent bij. 

Haar relatie met het Beest is ook een bijzondere. Ze krijgt hem de eerste tijd niet te zien. Hij zorgt dat ze niets tekort 
komt, maar blijft op afstand. Op een gegeven moment vindt ze het welletjes. Door een list overvalt ze hem. 'Ja, kom 
op zeg, je hoeft je echt niet te verstoppen, ook al ben je een monster'. Ze is gek op alle levende wezens en maakt 
voor het Beest geen uitzondering. Ze is niet voor niets lid van de Partij voor de Dieren. Nee, ze kan nog net niet met 
dieren praten zoals doctor Dolittle, maar ze komt een heel eind. Al moet ze wel even slikken als ze het Beest voor het 
eerst ziet. Best een pittig monster, maar je moet niet meteen iemand op zijn uiterlijk beoordelen, of op de 
rottingsgeur die uit zijn mond komt (kan een defecte maagklep zijn), of op die tanden waar al jaren geen 
mondhygiëniste meer in de buurt is geweest, om van slechte tafelmanieren nog maar te zwijgen. Nee, alles open 
tegemoet treden is haar devies, hoe moeilijk dat soms ook is. 

Na de eerste wat stroeve ontmoetingen gaat het beter en ze dineren regelmatiger samen, bespreken de 
tuinplannen, enzovoort. Als ze uiteindelijk blijken meer en meer voor elkaar te voelen en dat uiteindelijk ook 
uitspreken volgt de ‘Big Bang’: de betovering wordt verbroken. Het Beest blijkt uiteindelijk een ontzettende verlegen 
nerd te zijn die op zijn 15e een game heeft bedacht die hem binnen een jaar miljonair heeft gemaakt. Deze 
voorspoed keerde zich echter tegen hem toen de heks, een van de meest populaire personages uit zijn game, meer 
geld ging eisen. Dat weigerde hij en toen heeft zij een vloek over hem uitgesproken en hem in het Beest veranderd. 



Maar nu is hij gelukkig weer zichzelf, gewoon een nerd. Anastasia moet opnieuw even wennen; ze was net zo 
gewend aan haar monster met zijn penetrante lichaamsgeuren, maar na een avondje gamen komt alles goed en ze 
feesten nog lang en gelukkig. 

 

 

De realisatie van dit programma 
werd mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van Fonds 21. Dit stelt 
ons in staat om er nog iets mooiers 
van te maken. 
 

Fonds 21 maakt ondernemende, 
culturele en bijzondere sociaal-
maatschappelijke initiatieven 
mogelijk. Het fonds steunt 
spraakmakende grote en kleine 
projecten op het gebied van Kunst 
& Cultuur en Jongeren & 
Maatschappij. Zo biedt Fonds 21 
aanvragers de kans om hun 
ambities te verwezenlijken. 
 

 


