
 
Adopteer geen beer  
Theater Beren domesticeren: dat is vragen om problemen. Want ook al menen de 
mensenouders het nog zo goed, zijn wilde haren verliest een beer niet. 

Bronks.    
De man, de vrouw en de beer  Gezien op 12/3. Nog tot 30/4 op tournee.    

*** 

Met hun camper reizen een man (Robrecht Vanden Thoren) en zijn vrouw (Julie Delrue) het 
land af. Ze geven epische spreekbeurten over hun avonturen tussen de beren in Alaska, het 
land waar ze veertien jaar eerder de weesbeer Benny adopteerden. Het koppel voedt Benny 
sindsdien op als een echt kind, maar door zijn vreemde vacht en beestige gedrag wordt hij 
toch geregeld gepest door andere mensenkinderen. Wanneer de kleine teddy verandert in een 
dwarse puber die op zoek gaat naar zijn roots, brengt hij het broze geluk in dit bizar 
samengestelde gezin behoorlijk aan het wankelen. 

Regisseur Tom Dupont baseerde zich op de documentaire Grizzly man van Werner Herzog, 
waarin berenliefhebber Timothy Treadwell gruwelijk verslonden wordt door een grizzly. De 
vadermoord in De man, de vrouw en de beer gebeurt gelukkig op een meer figuurlijke wijze. 
Beer Benny, die de betutteling van zijn adoptieouders stilaan beu is, boekt een 
eenrichtingsticket naar zijn thuisland – tot groot verdriet van zijn pleegpapa, uiteraard. 

De boodschap in dit coming-of-age-verhaal voor achtplussers? Een beer zal altijd een beer 
blijven, ook al probeer je hem nog zo te assimileren naar de dominante leitcultuur. 

‘De man, de vrouw en de beer’ is vakkundig gemaakt theater, maar mag nog wat steviger 
afgekruid en ingespeeld worden 

Zoals in veel goed (jeugd-)theater kiest Dupont voor een lach en een traan. Bij de première 
was die formule nog iets te sterk voelbaar om echt te entertainen en te ontroeren. De man, de 
vrouw en de beer is vakkundig gemaakt theater, maar mag nog wat steviger afgekruid en 
ingespeeld worden. 

Alle ingrediënten zijn nochtans aanwezig: een stevige geut fantasie, een boeiend 
maatschappelijk thema en een heldere metafoor naar de dubbele identiteit van 
adoptiekinderen of opgevangen vluchtelingen. En – niet te vergeten – Dominique Van Malder 
als balorige beer en ware publieksfavoriet. 

Filip Tielens  
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