
 
BRONKS – dé surplus 

Om zelf in de klas aan de slag te gaan naar aanleiding van de voorstelling:  
 
 
 

 
 
 

DE BEER: 
Beren zeggen geen dank u 

dat bestaat niet in berentaal. 
Als een moederbeer een vis vangt 
en ze gooit die naar haar kleintje 
dan zegt die kleine beer juist niks 

die eet die vis op en hij wacht tot de volgende vis. 
Die moeder doet gewoon haar taak 

en die begint niet te zagen over dankbaarheid. 
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Brussel 14 maart 2017 
 
 
 
Beste leerkrachten,  
 
 
Binnenkort bezoeken jullie met de klas de voorstelling De man, de vrouw en de beer, door BRONKS 
theater voor jong publiek.  
 
Hoewel de voorstelling zeer bevattelijk is, bezorgen we jullie via deze surplus graag enkele tips om de 
kinderen voor te bereiden op het theaterbezoek an sich en op de voorstelling zelf. Je vindt deze 
suggesties vanaf p 6 
 
Ook na de voorstelling is het goed om even stil te staan bij hoe de kinderen de voorstelling 
beleefden. Misschien vind je het leuk om nadien ook nog een extra activiteit uit te voeren met de 
kinderen tijdens de lessen muzische vorming. Suggesties voor nadien vind je vanaf p 10.  
 
Wie nieuwsgierig is naar reacties van de pers of een interview wil lezen met de ploeg vooraf, kan 
terecht op onze website. http://www.bronks.be/nl/programma/4334/de-man-de-vrouw-en-de-beer  
 
Wij wensen jullie veel plezier bij het voorbereiden en het bijwonen van deze voorstelling.  
 
Met vriendelijke groeten 
Tine Melens 
 
 
 

 
 

Mogen we jullie vragen om bij het naderen van het theatergebouw de stilte van de omgeving te respecteren, 
want de beer is nog in winterslaap…  

 
 
 

 
 
 

http://www.bronks.be/nl/programma/4334/de-man-de-vrouw-en-de-beer
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Enkel voor leerkrachten: het verhaal en credits 
 

 
Het verhaal en de inspiratie:  
 
Waar willen we naartoe en waar komen we vandaan? 
De man, de vrouw en de beer  is een voorstelling over zoeken naar je thuis en je weg vinden in het 
leven. Over liefhebben en loslaten. Over kinderen en hun ouders. En bloed dat kruipt waar het niet 
kan gaan. 
 

Na Smolders & Sobrie (2006), Christophe & Willy (2008) en Sasja & Natasja (2012) maakt Tom 
Dupont voor de eerste keer een BRONKS-productie die niet over een duo, maar een trio gaat: de man 
(Robrecht Vanden Thoren), de vrouw (Julie Delrue) en de beer (Dominique Van Malder).   
 

Dimi en Anja leven in een caravannetje en geven lezingen over Alaska en de natuur. Ze hebben geen 
kinderen, maar wel een geadopteerde beer, Benny. Benny is als welpje met hen meegekomen uit 
Alaska naar België. Hoewel Benny altijd een buitenbeentje was, lukte het hem toch om zich wenselijk 
te integreren in de maatschappij. Tot wanneer hij begint te puberen en meer te weten wil komen 
over zijn afkomst…  
… Zal Benny het ware verhaal over zijn echte familie ontdekken? 
… Kan Dimi de navelstreng doorknippen?  
… Ziet Anja Benny echt als haar eigen zoon of ervaart ze toch ergens een leegte? 
Dit zijn enkele van de vele vragen die in deze heel gelaagde voorstelling aan bod komen. 
 

Tom Dupont en zijn sterke cast hebben het over solidariteit en empathie, en zoeken samen naar 
antwoorden. Uiteraard vanuit de leefwereld van de kinderen. Zoals steeds bij Tom Dupont 
balanceert de voorstelling tussen humor en verdriet. De luchtige kant van het leven, die de 
zwaardere kant in de schaduw dringt. 
 

De trigger voor Tom Dupont om De man, de vrouw en de beer te maken is het docudrama Grizzly 
Man van W.Herzog. Timothy Treadwell zag het als zijn taak om beren te redden van stropers. Om dit 
doel te bereiken leefde Timothy letterlijk tussen de beren. Hij probeerde hen te temmen en tot 
huisdier te maken. Kritische stemmen zeggen dat stropers helemaal geen bedreiging vormden voor 
de beren in dat gebied en dat Timothy zijn strijd meer uit eigenbelang was, dan uit belang voor de 
beer. Tien jaar lang filmde Timothy zijn leven, en dat van zijn vriendin, tussen de beren… tot aan hun 
dood… beiden opgepeuzeld door een beer. 
 

In de aanloop naar het maken van de voorstelling, contacteerde de ploeg Rudy De Bock, een 
Belgische berenman uit Ronse: 3 maanden per jaar verblijft hij op het eiland Kodiak, leeft daar solitair 
tussen de beren en maakt documentaires en fotoreportages over het leven op Kodiak. Rudy De Bock 
kwam later ook naar BRONKS om zijn avonturen en ervaringen te delen met de ganse BRONKS-ploeg 
en een 3de leerjaar uit Brussel. De ploeg putte gretig uit zijn verhalen in hun zoektocht naar de 
opbouw van het verhaal en de personages.  
 

© Illias Teirlinck 

https://www.youtube.com/watch?v=uWA7GtDmNFU
https://www.youtube.com/watch?v=uWA7GtDmNFU
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Credits:  
 
Regie:  
Tom Dupont (BRONKS, Compagnie Cecilia, Theater Antigone, …) 
 
Van en met:  
Dominique Van Malder ( Studio Orka, Theater Antigone, BRONKS, Radio Gaga, …)  
Robrecht Vanden Thoren(het KIP, Compagnie Cecilia, Hasta La vista, Tom & Harry, …) 
Julie Delrue (Abattoir Fermé , Studio Orka, …) 
 
Coach:  
Zouzou Ben Chikha (Action Zoo Humain, Bevergem, Generatie B, …) 
 
Danscoach: 
Haider Al Timimi 
 
Vormgeving 
Jan De Brabander 
 
Kostuums 
Valerie Leroy 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Illias Teirlinck 
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I. Suggesties voor voorbereiding:  
 

1. Tips voor een aangenaam verloop van de voorstelling: 
 

Het is goed om de kinderen ook voor te bereiden op het theaterbezoek “an sich”. Zo zijn ze niet 
alleen nieuwsgierig naar de voorstelling door wat u vooraf in de klas met hen deed, maar weten ze 
ook wat van hen als theaterpubliek verwacht wordt. Daarom hieronder enkele tips:  

 

 Theaterbezoek begint niet pas “als de lichten doven in de zaal”. Zeker niet in schoolverband. Een 
goede voorbereiding in de klas maakt de kinderen nieuwsgierig, helpt hen om met een open 
geest en een open blik de voorstelling bij te wonen.  

 

 Bij die voorbereiding is het – naast het nieuwsgierig maken naar de voorstelling zelf – belangrijk 
de kinderen voor te bereiden op hun rol als publiek. Zeker als de kinderen nog erg jong zijn en 
geen of weinig ervaring hebben met theaterbezoek. M.a.w. kennen ze de gedragscodes die 
gangbaar zijn in theater? Kunnen ze in dit verband bijvoorbeeld verschillen en overeenkomsten 
aanhalen tussen een bezoek aan de cinema en in theater?  
 

 In theater is de live aanwezigheid van de acteurs hierbij erg belangrijk. Waarom zou je 
bijvoorbeeld in een cinemazaal wel een zakje popcorn mogen oppeuzelen en waarom mag dat 
niet tijdens een theatervoorstelling? (Het is niet enkel storend voor wie naast de snoeperd zit, 
het kan ook erg storend zijn voor de acteurs.) In theater is – naast de kwaliteit van het 
theaterstuk en de acteerprestaties van de acteurs – de wisselwerking tussen de zaal en de 
acteurs immers mee bepalend voor het welslagen van de voorstelling.  
 

 Bespreek met de kinderen ook dat in het begin van de voorstelling de zaallichten uit zullen gaan 
en de spots daarna op de acteurs worden gezet. Hoewel het zaallicht bij voorstellingen voor 
kleine kinderen bij voorkeur zacht gedimd wordt, terwijl de speellichten aangaan, wekt dit bij 
sommige kinderen een schrikreactie of de foutief aangeleerde reactie van te beginnen gillen. Het 
moment waarop het zaallicht uitgaat, is net het moment voor het publiek om tot rust te komen 
en de zintuigen te scherpen. Het moment om je nog even goed in je stoel te nestelen, je oren en 
ogen goed open te zetten en te genieten van wat er te zien en te horen valt.  
 

 Voor de rust van de kinderen is het belangrijk goed op tijd aan te komen: zo hebt u ook de tijd 
om ze rustig allemaal nog even naar het toilet te laten gaan.  
 

 Belangrijk is ook de kinderen zo rustig mogelijk naar hun plaatsen te begeleiden  
 

 Leerkrachten kunnen best tussen de kinderen in gaan zitten. Zo is het makkelijker om de 
kinderen weer tot rust aan te manen als ze even verstrooid zijn geraakt. Spreek bijvoorbeeld ook 
van tevoren met je collega’s af welke kinderen je dicht bij je in de buurt laat zitten.  
 

 Vraag eventueel enkele ouders om het theaterbezoek mee te begeleiden.  
 

 En voor de leerkrachten… vergeet u niet uw GSM uit te zetten voor u de zaal binnen gaat. 
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2. Aan de slag met de kinderen! 
 

2.1. De quiz:  
De quiz warmt de kinderen op voor de voorstelling met een frisse duik in enkele weetjes over de 
verschillen tussen de Noordpool en de Zuidpool, over Indianen en Eskimo’s en vooral… over bruine 
beren. Je vindt de quiz in bijlage op p 12.  

 
 
 

Verdeel de klas in 2: ploeg A en ploeg B.  
Bij de start krijgt iedere groep 20 punten. Om de beurt krijgen de groepen een vraag. Ze krijgen 5 à 
10 seconden om in groep het juiste antwoord te overleggen.  
Elke groep krijgt 20 punten bij start, een goed antwoord is een punt bij, een fout antwoord is een 
puntje af.  
Bij * kan je tussendoor wat meer uitleg geven.  
 
 

2.2. Identiteit:  
Groepsgesprek: Wie ben jij? Hoe kom je te weten wie en hoe iemand echt is.  

 
 
 

a. Vraag aan de kinderen welke vragen ze best stellen als ze iemand willen leren kennen.  
b. Na vragen en antwoorden zoals naam, voornaam, familie, adres, hobby’s… moeten ze ook 

proberen te weten te komen HOE iemand is. We belanden dan bij vragen rond karakter en 
voorkeuren. Benoem samen met de kinderen – ad random – zoveel mogelijk karaktertrekken.  

c. Vraag de kinderen om bij zichzelf even na te denken over volgende dingen.  
a. Welke (karakter)eigenschap heb jij, die je mama ook heeft? (bv. Mijn mama is koppig en 

ik ook. Of mijn mama is heel ordelijk en ik ook. ) 
b. Welke (karakter)eigenschap heb jij, die je papa ook heeft?  
c. Wat is een (karakter)eigenschap van jezelf, die niemand anders in jouw gezin heeft? Of 

iets dat iedereen kan en jij niet of omgekeerd?  
d. Hoe zou het zijn als je in een gezin leefde waarin je niets van jezelf in de anderen herkent, of 

waarin niemand eigenschappen heeft die jij ook hebt? Hoe zou je je dan voelen? Wat zou je dan 
denken?  

e. Heb je ooit wel eens het gevoel gehad je ergens niet thuis te voelen… Of het gevoel van een 
vreemde eend in de bijt te zijn?  Kan/wil je dat vertellen?  

 
 

 

2.3. Identiteit en adoptie: vervolg groepsgesprek over identiteit.  
 

a. Stel je nu het volgende voor: je wordt geadopteerd door een groep chimpansees en met hen 
meegenomen naar de jungle.  
Hoe zou dat zijn? Wat zou je fijn vinden en wat zou toch wel problematisch zijn? Zijn er dingen 
die je zou missen? Hoe zou je je voelen?   

b. Stel dat een beer geadopteerd wordt door een mens. Wat zou fijn zijn voor die beer, wat zou 
problematisch zijn?  

c. Stel… je bent volwassen en je hebt zelf een Belgisch kindje geadopteerd. Zou je vertellen aan dat 
kindje dat je het geadopteerd hebt of niet? Wat zou jij het beste vinden en waarom?  

Werkwijze:  

Werkwijze:  
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d. Zou je het een leugen vinden als mensen dat niet zouden vertellen aan hun kindje of zou je dat 
ook begrijpen? Heb jij zelf ooit al eens een leugentje verteld om iemand niet te kwetsen? (bv. Je 
krijgt een cadeautje dat je al hebt en je zegt dat je heel blij bent, want dat je dat nog niet hebt; of 
iemand heeft voor jou gekookt en je lust dat niet, maar heel dapper eet je het op en je zegt dat je 
het erg lekker vindt.) 

 
 

2.4. De man, de vrouw en de beer: de BRONKS-voorstelling 
 

Je kan nu de kinderen vertellen dat het in de voorstelling gaat om een mensenkoppel dat een beer 
adopteerde. Louter inhoudelijk hoeven de kinderen vooraf niet echt méér te weten.  
 

Nog even stil staan bij de suggesties hieronder zal de kinderen  wel helpen om de voorstelling vlotter 
te kunnen volgen.   
 

Je kan hier ook gebruik maken van het promotekstje (bijlage p 16)  
 

Het is ook goed hen te vertellen dat er 3 personages zijn: de man, de vrouw en de beer:  
- Benny: de beer 
- Anja: de (pleeg)moeder van Benny. 
- Dimitri Grizzly: de (pleeg)vader van Benny.  
 

 

2.5. Totemisatie: introspectie 
 

In sommige landen krijgen kinderen pas een naam na een tijdje: eerst willen de mensen het kind en 

diens karakter beter leren kennen en dan pas een naam kiezen voor het kind. Zo wordt een naam 

ook echt iets heel persoonlijks.  

Ook Indianen krijgen een naam die bij hen past. Vaak is de belangrijkste naam – de totemnaam - de 

naam van een dier. De tweede naam – of de voortotem - is dan gebaseerd op een uiterlijk of 

karakterieel kenmerk.  

 
 
 

Stel dat iemand zo diep in jouw ogen kan kijken dat hij los IN jouw hart, in jouw ziel kan kijken. Welk 
dier zou hij daar dan tegenkomen? Of: met welk dier voel jij jezelf verwant, met welk dier zou jij 
jezelf kunnen vergelijken? Geef de kinderen even de tijd om na te denken. Help hen eventueel wat 
zoeken. Laat ze nadien nog een karaktereigenschap toevoegen.  
 

Zo gaf in een Brusselse klas een meisje zichzelf de naam Toekan omdat ze veel van kleuren houdt. De 
leerkracht voegde daar aan toe: bezorgde Toekan. Een leerkracht kreeg van de kinderen de naam 
Creatieve Kangoeroe omdat de kinderen vonden dat ze veel om kinderen geeft en heel leuke dingen 
met hen doet.  
 

 

Werkwijze:  
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2.6. Verbeeldingsopdracht: verjaardag!  
 
a. Stel: je wordt 14 jaar! Bedenk het allerleukste cadeau dat men je zou kunnen geven, de 

allergrootste verrassing, waarmee jij ontzettend blij zou zijn als je 14 jaar zou worden! Maar… het 
is iets niet-materieels. Een IPad en een IPhone en een Playstation nr. X, heb je allemaal al. Dus 
dat hoef je niet meer te krijgen. Wat zou je dan voor jezelf wensen?  

 
b. We keren terug naar de beer en… de beer wordt 14 jaar! Bedenk een niet-materieel cadeau voor 

de beer: wat zou voor een beer een echt verrassend cadeau zijn?  
 

 
 

 
© Illias Teirlinck 
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II. Na de voorstelling 
 

Na de voorstelling is het belangrijk dat de kinderen hun indrukken kunnen ventileren. Soms gebeurt 
dat heel spontaan, misschien al op de bus terug naar school of in de klas in een nagesprek.   
Misschien inspireerde de voorstelling jou als leerkracht om nadien met de kinderen nog aan de slag 
te gaan of zit je hoofd al vol vragen om een klasgesprek te beginnen n.a.v. de voorstelling.  
 
Hieronder alvast enkele suggesties voor het nagesprek:  
 

 Eerst en vooral… Wat vonden de kinderen van de voorstelling en hebben zij zelf vragen of 
bedenkingen die ze kwijt willen?  

 Welke momenten vonden jullie eng, triestig, grappig of nog een ander gevoel?  

 Hoe kwam Dimitri Grizzly aan zijn naam en wat was zijn echte naam?  

 Hoe hebben de Anja (de moeder) en Dimitri Grizzly elkaar ontmoet? Hoe zou het komen dat ze 
verliefd op elkaar werden?  

 Heeft Benny dezelfde relatie met Anja – de mama - als met Dimitri Grizzly – de papa? Of zit er 
toch ergens een verschil?  

 Herinner je nog de droom van Benny? De nachtmerrie eigenlijk…  

 Een vervolgopdrachtje hier zou kunnen zijn:  
Verzin een heel mooie droom voor Benny.  
Of… wat zou nog een nachtmerrie voor een beer kunnen zijn?  

 Wat vond je van de relatie tussen Anja en Dimitri? Hadden ze dezelfde ideeën over de opvoeding 
en de toekomst van hun berenkind? Zou het weer goed komen tussen hen na het vertrek van 
Benny?   

 Zou het waar zijn wat Dimitri vertelde over Saskia de ijsbeer? Als het niet waar zou zijn, waarom 
zou hij dat dan misschien verteld hebben?  

 Waren er nog meer leugentjes om bestwil, die - vooral Dimitri - hoog wil houden voor Benny? 
Waarom zou hij dat al die jaren hebben volgehouden? En waarom zouden ze de beer niet 
meteen terug gebracht hebben als hij 3 jaar was?  

 Waarom zouden Anja en Dimitri een “agressiemomentje” hebben ingelast?  

 Normaal gezien moest de zetel eraan geloven, maar Benny is zo boos, dat de laptop 
eraan gaat… Hebben jullie thuis truckjes om met boosheid om te gaan? Wat doe je zelf 
om weer kalm te worden als je over je toeren bent?  

 Vonden jullie Benny eigenlijk ondankbaar of heeft dankbaarheid niks te maken met wat Benny 
allemaal doet en voelt?  

 Op een bepaald moment in de voorstelling zegt Benny: als ik weg ben is alles opgelost. Wat 
bedoelt hij daarmee denk je?  

 Denk je dat Benny op zijn pootjes terecht zal komen? Welke raad zou je hem nog meegeven?  
Het zou fijn zijn als de kinderen een kaartje of een tekening stuurden naar Benny met 
raadgevingen waarvan zij denken dat het Benny kan helpen om zich weer aan te passen 
aan de natuur op Alaska?  
Verzenden naar:  
Benny Alaska 
P.A. BRONKS theater voor Jong Publiek 
Varkensmarkt 15-17 
1000 Brussel.  
Wij bezorgen het via onze correspondent ter plaatse aan Benny op Alaska.  
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: de quiz  
Bijlage 2: promotekstje 
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Bijlage 1: de quiz!  
 

A. De noordpool is bewoond ʘ 

B. De zuidpool is bewoond Ο 

 

A. Pinguins leven op de noordpool Ο 

B. Pinguins leven op de zuidpool ʘ 

 

A. IJsberen en pinguins kunnen het goed met elkaar vinden Ο 

B. IJsberen en pinguins hebben mekaar nog nooit ontmoet ʘ 

 

A. Op de Noordpool is het kouder dan de op zuidpool Ο 

B. Op de Zuidpool is het kouder dan op de Noordpool ʘ 

 

A. Eskimo’s wonen op de noordpool ʘ   

B. Eskimo’s wonen op de Zuidpool Ο 

 

A. Eskimo’s eten voornamelijk pinguins Ο 

B. Eskimo’s eten voornamelijk zeehonden ʘ 

  

A. Alaska ligt op de noordpool ʘ 

B. Alaska ligt op de zuidpool Ο 

 

A. Door de opwarming van de aarde smelt het ijs op de noordpool ʘ 

B. Door de opwarming van de aarde smelt het ijs op de zuidpool Ο 

 

A. IJsberen leven op de zuidpool Ο 

B. Bruine beren leven op de noordpool ʘ 

 

A. Kodiak is een fototoestel Ο 

B. Kodiak is een eiland ʘ 
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A. Kodiakbeer is gewoon een andere naam voor grizzlybeer Ο 

B. De kodiakbeer is niet hetzelfde als een grizzly beer ʘ*1 maar het is wel familie.  

 

A. Het dieet van de kodiakbeer bestaat hoofzakelijk uit vlees Ο 

B. Het dieet van de kodiakbeer bestaat hoofdzakelijk uit honing, noten en bessen Ο 

C. De kodiakbeer is omnivoor ʘ 

 

A. Alleen de ijsbeer kan zwemmen Ο 

B. De bruine beer is bang van water Ο  

C. De bruine beer kan zwemmen ʘ 

 

A. Beren vinden hun families erg belangrijk Ο 

B. Beren leven liefst solitair ʘ 

 

A. De vaderbeer brengt de kindjes groot samen met de moederbeer Ο 

B. De moederbeer brengt de kindjes alleen groot ʘ 

 

A. Moeder en vaderbeer blijven elkaar levenslang trouw Ο 

B. Na het paren gaat vaderbeer op zoek naar andere wijfjesberen ʘ 

 

A. Moederbeer bevalt tijdens winterslaap ʘ 

B. Moederbeer bevalt na winterslaap Ο 

 
 

A. De kleintjes blijven bij moeder tot ze 1 jaar zijn Ο 

B. De kleintjes blijven bij de moeder tot ze 3 jaar zijn ʘ 

C. De kleintjes blijven bij de moeder tot ze 7 jaar zijn, dan zijn ze volwassen Ο 

 

A. De winterslaap van de kodiakbeer duurt 6 maanden ʘ  

B. De winterslaap duurt 3 maanden Ο 

 
 
 
 



14 

 

A. Tijdens de winterslaap eet de beer af en toe een hapje Ο 

B. Voor de winterslaap eet hij zoveel dat hij de hele winter geen honger meer heeft ʘ*Beren doen niet 

echt een winterslaap. Het is eerder een winterrust. De kleintjes maken een grommend geluidje tijdens het zogen, zodat de moederbeer weet dat de 

kleintjes aan het drinken zijn en ze zich op dat moment niet moet omdraaien. Zo wordt vermeden dat de kleintjes verpletterd zouden worden.  
 

A. Een berenfluisteraar is iemand die fluisterend mooie verhalen vertelt over beren Ο 

B. Een berenfluisteraar is iemand die beren goed begrijpt ʘ 

 

A. Beren hebben een vissengeheugen Ο  

B. Beren hebben een olifantengeheugen ʘ 

 

A. Een zweettent of zweethut is een plek op de noordpool waar je kan afkoelen na het sporten Ο 

B. Een zweettent of zweethut is een hut waar je samen met anderen gaat zitten zweten… ʘ 

 

A. (Wilde) dieren die bij mensen verblijven zijn gedomesticeerde dieren ʘ 

B. (Wilde) dieren die bij mensen verblijven zijn gedomicilieerd Ο 

 
 
 
 
Enkele foto’s voor net na de quiz:  
 
Een zweettent of zweethut: In het vuur worden grote stenen opgewarmd die door de vuurman naar 
het tentje worden gebracht. Hierdoor wordt het erg heet in de hut en gaat iedereen zweten, zoals in 
een sauna of Hammam.  
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Deze kodiakbeer geniet van een heerlijke verse zalm!  

 

 
En soms is een prooi vangen wel héél erg makkelijk!  
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Bijlage 2 
 
Promotekstje 
 

DE BEER: 
Beren zeggen geen dank u 
dat bestaat niet in berentaal. 
Als een moederbeer een vis vangt 
en ze gooit die naar haar kleintje 
dan zegt die kleine beer juist niks 
die eet die vis op en hij wacht tot de volgende vis. 
Die moeder doet gewoon haar taak 
en die begint niet te zagen over dankbaarheid. 

Waar willen we naartoe en waar komen we vandaan? 
 
De man, de vrouw en de beer  is een voorstelling over zoeken naar je thuis en je weg vinden in het 
leven. 
Over liefhebben en loslaten. 
Over kinderen en hun ouders. 
En bloed dat kruipt waar het niet kan gaan. 

 
 

 
© Illias Teirlinck 

 
 

BRONKS en Benny wensen jullie veel plezier met deze theatervoorstelling! 
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