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RECENSIE THEATER

Yin en yang in een rolstoel
Tom Van Dyck en Bruno Vanden Broecke vormen in Zwijg!
een Siamese tweeling en een uitstekend op elkaar ingespeeld
komisch duo.

FILIP TIELENS

Het is een bijzonder begin, wanneer Van Dyck en Vanden Broecke
komen opgereden in een grote elektrische rolstoel. Hun benen en
broek delen ze, hun bovenlichaam niet. De ‘dikke’ Van Dyck draagt
een das, de ‘dunne’ Vanden Broecke een strikje, om hun individuali-
teit te benadrukken. Als Siamese tweeling zijn ze complementair als
yin en yang.  Studax Van den Broecke speelt een paleontoloog die op-
gewonden raakt van alles wat te maken heeft met fossielen. Van Dyck
is de levensgenieter van de twee, die geen kans laat liggen om vrou-
wen het hof te maken – al blijkt het niet evident om te vrijen als je
broer er altijd bij is.

Ronquières

Het duo, al twintig jaar wereld beroemd in Vlaanderen als Alain Van-
dam en Sammy Tanghe uit de tv-reeks Het eiland, toont zich ook in
dit theaterstuk uitstekend op elkaar ingespeeld. Ontsteekt Vanden  -
Broecke in een gloedvol betoog over het cambrium, dan onderbreekt
Van Dyck hem droog – met komisch effect. Ook hun interactie met
het publiek is heerlijk ad rem. Het opzet van de avond is immers dat
er mogelijk fossielen in de buurt van het theater liggen en dus vraagt
Vanden Broecke om proefboringen te doen in de tuinen van toe-
schouwers. GDPR-proof zijn die gesprekken met het publiek niet,
bijzonder geestig wél.
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Naar het einde toe kruipt er meer tragiek in de voorstelling. Zo ko-
men we meer te weten over de moeilijke jeugd van het duo, zonder
dat ze als slachtoffers worden neergezet. Terloops lachen ze voorzich-
tig met hun beperking (‘Voor veldwerk ben ik niet in de wieg gelegd’)
en klagen ze aan hoe weinig inclusief de schooluitstapjes waren naar
de Grotten van Han of het Hellend vlak van Ron quières. Maar hun
handicap beperkte alvast niet hun nieuwsgierigheid: ‘Als uw wereld
klein is, moet je hem groter maken met kennis’, aldus Vanden
Broecke.
Op audiovisueel vlak valt er in Zwijg! niets te beleven: 75 minuten
lang verplaatsen ze hun karretje niet, er zijn lichtwissels noch muziek
en op twee kamerplanten na is er ook geen decor.
Maar wie maalt daarom, als beide acteurs zo uitblinken in timing,
spelplezier en tekstbehandeling? Het uitgangspunt van de voorstel-
ling is origineel genoeg om te blijven boeien, al mocht het stuk wat
ons betreft gerust langer duren om de achtergrond van dit bijzondere
duo nog verder uit te diepen.

Zwijg!
Tom Van Dyck en 
Bruno Vanden Broecke
Op tournee tot 21 mei, jimmiedimmick.be
(https://www.jimmiedimmick.be/)
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