
 

 

Hoe kan een voorstelling van Bert Rebergen  
er uit zien? 

 

Hieronder volgen drie opties met de daarbij behoren 
verhalenvoorstellingen: 

(Dit zijn voorbeeldvoorstellingen! 
Uit de genoemde verhalen in de voorbeeld-voorstellingen wordt een keuze gemaakt.) 

   

1. Algemene voorstellingen met seculiere verhalen 

2. Voorstellingen met een christelijke boodschap 

3. Voorstellingen waarin seculiere en christelijke verhalen 
worden verteld. 
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1. Algemene voorstellingen 

  

Voorbeeldvoorstelling 1: 

Thema: Da's geen kunst! 
 

- 'Géza de Varsany', Franz Werfel 

- 'Over beelden', Godfried Bomans 

- 'Een kunstvoorwerp', Anton Tjechov 

- 'Kunstgrepen op de academie'  Herbert Reinecker 

- De antiekkenner , Roald Dahl 

-  De zes Napoleons, sir Anthony Conan-Doyle 

 

 

 

 



Voorbeeldvoorstelling 2: 

Thema: De crisis te boven! 
 

- 'De herbergier van Pidalgo', Godfried Bomans 

- Lied: 'Anke', Bert Rebergen 

- De duisternis, de eenzaamheid , Herbert 
Reinecker 

-'Mevrouw Bixby en de mantel van de 
kolonel',  Roald Dahl 

- Slang in het laboratorium', Maarten 't Hart 

- Hoebe, of het epos van een verzekeringsagent', 
Godfried Bomans 

- De duellerende duitendief , Raphael Sabatini 

 

 

  

 

  



2. Voorstellingen met een christelijke boodschap 

  

Voorbeeldvoorstelling 1: 

Thema: 'De Koning' 

 

- 'De Twaalfde Koning', Godfried Bomans 

- 'De zoon en de veilingmeester' (herkomst 
onbekend) 

'Kom zoals je bent', Max Lucado 

'De Terugkeer', Godfried Bomans 

'Het appelboompje' , Bert Rebergen 

'Scherven die geluk brengen', M.E. Ouwehand 

 

 

 

 



Voorbeeldvoorstelling 2: 

Thema:  Kerstfeest 

 

'Hallo, met wie spreek ik?', Toon Kortooms 

'Jachtopziener op jacht', (herkomst onbekend) 

'Buigen voor een baby', M.E. Ouwehand 

- 'De 3 wijzen', Godfried Bomans 

- 'De man van Nazareth', M.E. Ouwehand 

 

 

  

 

  

 



3. Voorstellingen waarin seculiere én christelijke 
verhalen worden verteld. 

  

Voorbeeldvoorstelling 1: 

Thema: En dan te mogen zeggen: "Ik niet!" 

 

- 'De duisternis, de eenzaamheid', Herbert Reinecker 

- 'De dokter was haar held',  Charlotte Armstrong 

- 'De Terugkeer', Godfried Bomans 

- 'De pen en de inktkoker', Hans Christian Andersen 

- 'De koning die niet dood wilde', Godfried Bomans 

- 'Heimwee naar het eiland', William Sydney Porter 

- 'Koffer in depot', M.E. Ouwehand 

 

  

 



Voorbeeldvoorstelling 2: 

Thema:  Reizen is op weg naar huis zijn 

 

- 'Te laat', Roald Dahl 

- 'Reiservaringen', Godfried Bomans 

- 'Carnaval te Kleve', Godfried Bomans 

- 'Taxi in de regen', Herbert Reinecker  

- 'Naar Zandvoort' Ton van Reen 

- ‘De verloren zoon', Bert Rebergen (naar M.E. 
Ouwehand) 

 

 

  

 

  


