
GVA – 11 maart 2022 
RECENSIE. Bruno Vanden Broecke en Tom Van Dyck spelen Siamese tweeling in één en dezelfde 
broek 
Allebei iets anders willen en denken, en toch hetzelfde meemaken: als Siamese tweeling is dat je lot. 
Als Bruno Vanden Broecke en Tom Van Dyck in het tragikomische Zwijg! het podium komen 
opgereden in één en dezelfde broek, is de lach nooit ver weg. 
Ilse Dewever 
Vandaag om 11:23 
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Als Tom Van Dyck op het scherm komt, is de kans groot dat Bruno Vanden Broecke in de buurt is. 
Getuige succesvolle tv-reeksen als Het Eiland, Matroesjka’s of De Ronde. Tom regisseerde Bruno ook 
bij Den Elfde van den Elfde in een rol die speciaal voor hem werd geschreven. Maar samen op de 
planken staan, dat was de gezworen kameraden tot dusver nog niet gegund. Dus schreven ze Zwijg!, 
een stuk dat ze helemaal zelf naar hun hand zetten. 

Dat het een bijzondere voorstelling zou worden, is van de eerste oogopslag duidelijk. De twee 
acteurs komen het podium op in een rolwagen. Niet dat de ene de andere duwt, nee, ze zitten 
samen in dezelfde stoel. Hun vader spreekt hen gezamenlijk aan als Jean-Luc, maar de broers Jean en 
Luc Schneider zijn dus wel degelijk twee personen in een gedeeld lijf: een Siamese tweeling. Jean, 
gespeeld door Bruno Vanden Broecke, is duidelijk de serieuze van de twee. Hij steekt een verhaal af 
over de Amerikaanse paleontoloog Charles Doolittle Walcott, dat kant noch wal raakt. Zijn conclusie 
luidt echter: “Charles Doolittle did not do little, he did a lot.” Jean blijkt trouwens zelf ook 
paleontoloog. Waar de ene broer graag gewichtig doet en strooit met begrippen als ‘modi operandi’ 
en ‘Fremdkörper’, zit de andere heel overtuigend te knikken en desgevallend zijn zinnen aan te 
vullen. Alleen mag het bij Luc (Tom Van Dyck) allemaal wat losser en eenvoudiger. Houdt de ene een 
ziekenhuispatiënt een ‘nierbekken’ voor, dan spreekt de andere van ‘zo’n inoxen bakske.’ 
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Dezelfde bloedbaan 
Eens het ijs gebroken, krijgt Luc trouwens meer praat en begint hij ronduit te babbelen tegen het 
publiek. Over hoe bolleboos Jean wou gaan studeren in Leuven en hij hem dan ondervroeg. Of dat hij 
zelf wel een glaasje lust, maar broer Jean niet. “Toch kan ook hij zat worden, want we delen dezelfde 
bloedbaan.” Terwijl de exuberante Luc opgeeft van zijn heldendaden in de studentenstad, zit de 
teruggetrokken Jean stilletjes te sterven. Want zo gaat dat natuurlijk met een Siamese tweeling: in je 
hoofd functioneer je allebei verschillend, maar je maakt wel alle exploten van de ander mee. “Als uw 
wereld klein is, moet ge hem groter maken met kennis”, vindt Jean. “Of kennis maken met anderen”, 
stelt Luc. 

Van langsom meer doet Zwijg! ook een beroep op de toeschouwers. Om een gevallen briefje op te 
rapen of te polsen in wiens tuin de paleontoloog proefboringen mag doen. Toch draait de 
voorstelling niet zozeer om een verhaal of publieksinteractie, wel om de band tussen de 
onafscheidelijke broers. Want hoever hun karakters ook uit elkaar liggen, toch kunnen ze nog steeds 
door dezelfde deur. Die verbondenheid tussen de personages én de acteurs zindert tussen alle 
grappen en grollen door. Los daarvan zetten Van Dyck en Vanden Broecke, die anderhalf uur net niet 
op elkaars schoot zitten, hier wel een huzarenstuk neer. Als theaterbroers zijn ze twee handen op 
één buik, ze zijn aan elkaar gewaagd.  

‘Zwijg!’, nog tot 21/5 op tournee door Vlaanderen. www.dekempvader.be 
 
 

https://www.dekempvader.be/
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