
‘Een schande!’ Dat bittere oordeel 
galmde luid door de zaal na de 
première van De broers Geboers zo’n 
twintig jaar geleden. Waarover die 
misnoegde stem het had? Misschien 
over het feit dat een van de broers uit 
de titel, bajesklant Marnix Geboers, 
voortdurend betrokken raakt bij 
smerige zakendeals en zich wil 
aansluiten bij het Vlaams Blok (‘Turken 
buiten! Eigen volk eerst! Grote kuis!  
En heel de santeboetiek’). Of misschien 
over het feit dat de tweede broer, 
Ivan, zich als vrouw verkleedt en in 
nachtclubs danst. Of over het feit dat 
de moeder van het gezin aanhoudt met 
een marginale Rus. Of over het feit dat 
de terugkeer van de afwezige vader 
naar de al propvolle sociale woning bij 
iedereen de stoppen doet doorslaan. 
De familie Geboers – stuk voor stuk 
krabbers, keikoppen en knauwers – 
bevindt zich al generaties op de rand 
van de samenleving, en haar leden 
rollen als achteloos weggeworpen 
bierblikjes steeds weer terug naar 
het huis van de wijze mémé. Het is 
pompen en tóch verzuipen. Schreeuwen 
en vloeken. Bij deze conflictueuze 
gezinssituatie horen conflicterende 
gevoelens. Zet u schrap voor een 
pallet dat gaat van plaatsvervangende 
schaamte over hilariteit tot mededogen. 
‘Het is niet bepaald een klassiek 
ontwikkelingsdrama’, geeft auteur en 
regisseur Arne Sierens toe. ‘Ik noem 
het “episch en actioneel” theater. Het 
is treurig, want bloedernstig, maar 
tegelijk om te lachen. En zo Vlaams dat 
je oren zullen tuiten.’

‘Keep your darlings’

De broers Geboers dateert van 1998. Meer 
dan twintig jaar na datum brengt Arne 
Sierens zijn stuk weer op de planken, 
maar dan met een nieuwe cast. Nu ja, niet 
volledig nieuw, want Bevergem-acteur 
Wim Willaert, die indertijd een van de 
zoons speelde, kruipt voor de herneming in 
de huid van de vader. 

Of het stuk de tand des tijds eigenlijk 
wel heeft doorstaan? Wees gerust. De 
knipogen naar de actualiteit die Sierens 
er moeiteloos in verwerkte voor de 
heropvoering, onderstrepen dat De 
broers nog niets aan relevantie heeft 
ingeboet. Twee keer raden waar Marnix 
Geboers bijvoorbeeld moet zijn als hij 
een partijmeeting van het Vlaams Blok 
wil bijwonen. In Ninove, inderdaad. En 
wanneer de broers klagen over hun Gents 
bouwval van een appartement, kun je niet 
anders dan terugdenken aan de heisa 
over de erbarmelijke staat van de sociale 
woningen in de stad van Mathias De 
Clercq. 

Met deze herneming lijkt Arne Sierens 
trouwens de daad bij zijn eigen woord te 
voegen. In een interview uit 2001 gaf hij 
namelijk inkijk in een van zijn ‘gulden 
regels’. ‘Je kent het cliché “kill your 
darlings”’, stak hij toen van wal. ‘Wel, 
een van mijn gulden regels is: “keep 
your darlings” en gooi al de rest radicaal 
buiten.’ We kunnen hem geen ongelijk 
geven.

‘Mar-nix: gij zijt niks!’

De vierde wereld. De onderbuik van de 
maatschappij. Dat schotelt De broers 
Geboers ons voor. Genadeloos en zonder 
verontschuldigingen; zonder er een laagje 
poedersuiker overheen te strooien om de 
vertering te bevorderen. Als publiek kun je 

niet anders dan lachen met de fratsen van 
de familie, maar je houdt er tegelijk een 
wrang gevoel aan over. Het stuk kruipt in 
je lijf. 

‘Wat mij bezighoudt, is generatiearmoede,’ 
zegt Sierens. ‘Het klinkt zo 
negentiendeeeuws noodlotachtig, maar 
het is godverdomme waar: wie arm 
geboren wordt, heeft vijfennegentig 
procent kans dat hij ook arm zal sterven. 
Zo iemand eindigt met een rot gebit, 
want zijn ouders konden de tandarts niet 
betalen. Het zit niet in de genen maar in 
de omstandigheden. En er moet niet veel 
gebeuren of ge belandt in de goot.’

Hoewel Sierens ‘zijn’ broers ooit een bende 
‘vorte klootzakken’ noemde, schetst hij 
de personages met veel sympathie. Hij 
toont zonder blozen hun uitschuivers, 
zoals hun geflirt met het Vlaams Blok. 
‘Ze verdienen lappen rond hun oren, maar 
ze snappen de consequenties van hun 
eigen daden niet’, vindt Sierens. Maar 
daarnaast geeft De broers inzicht in hun 
bewonderenswaardige veerkracht en hun 
wil om hogerop te geraken, ondanks alle 
obstakels die ze keer op keer op hun pad 
geslingerd krijgen – van een rattenplaag 
tot minachtende rechters. 

Condition humaine in de Brugse Poort

Al wil Arne Sierens niet gereduceerd 
worden tot zijn afkomst, hij kan ze niet 
verloochenen. De auteur en regisseur 
groeide op in de Brugse Poort, een 
verpauperde Gentse arbeiderswijk, waar 
de kelders elke winter blank stonden. Hij 
noemt het ‘een plek waar de condition 
humaine zichtbaar wordt. Er wonen geen 
goden, maar sukkelaars, je ziet er geen 
tragedies, maar melodrama.’

En toch bestond er altijd een zekere 
afstand tussen hem en de andere 
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buurtbewoners. Zijn vader Frans Sierens 
was bijvoorbeeld een filmkenner en toneel- 
en scenarioschrijver die hem de liefde voor 
boeken en films met de paplepel ingaf, 
en daardoor alleen al verschilde Arne’s 
situatie en achtergrond danig van die van 
de buurjongens. ‘In mijn verbeelding wilde 
ik die twee werelden met elkaar verzoenen. 
Daar komt mijn drive uit voort’, beseft de 
schrijver van De broers. 

Elitaire theatercultuur versus volkse 
opkomst

Het is natuurlijk behoorlijk paradoxaal dat 
de mensen over wie De broers Geboers 
gaat, vaak geen trouwe theatergangers 
zijn. De manier waarop de voorstelling 
oorspronkelijk getoond werd, probeerde 
daar echter wel een mouw aan te passen. 
Sierens koos immers heel bewust voor 
een lange voorstellingenreeks op dezelfde 
plaats – een sprong in het duister voor het 
toenmalige Nieuwpoorttheater (intussen 
Kunstencentrum Campo), dat een reëel 
risico op zich nam. Als het stuk flopte, 
werden het lange avonden met lege zalen.

‘Als je door het land toert, speel je altijd 
voor dezelfde theater-incrowd’, verklaart 
Sierens. ‘Als je lang op één plek zit, sijpelen 
de berichten langzaam door: “je moet ook 
eens gaan. Het is wijs. Het is ook iets voor 
jou”.’ En de voorstelling werd effectief 
een succes, zelfs bij de bevolking van de 
niet-zo-rooskleurige buurt waarin het 
Nieuwpoorttheater gevestigd was.

Negen maanden pennen

Arne Sierens werkte maar liefst negen 
maanden aan de tekst voor De broers 
Geboers. Het vertrekpunt waren interviews 
die hij afnam met de beruchte motards 
van de zogenaamde ‘Bende van de Zwarte 
Kat’. Sierens herinnerde zich uit zijn 
kindertijd nog levendig het bericht dat hun 
charismatische leider, ‘de Kat’, zelfmoord 
had gepleegd. In de jaren 90 ging hij praten 
met enkele leden van de bende – toen 
mannen van rond vijftig of ouder. Hun 
verhalen dienden als ‘grondstof’ voor De 
broers.

‘Ik kom altijd terecht bij de meest 
eenvoudige vorm’, legt de auteur uit. ‘Ik 
maak monochromen. Dat betekent niet 
dat ik een pot rode verf uitsmeer. Wie 
goed kijkt, ziet geen rood vlak, maar een 
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schilderij dat laag voor laag is opgebouwd, 
zoals bij de Vlaamse Primitieven. Die 
ziet diepte en transparantie. Zo’n Marnix 
Geboers is een van de meest complete 
figuren die ik ooit op het toneel heb gezet. 
Ecce homo. Een mens. Wat ik in mijn 
toneelstukken wil laten zien, zijn geen 
tranches de vie. Nee, c’est toute la vie.’

De truc met het draaiend podium

In Compagnie Cecilia’s Apenverdriet 
(2009) werkte Sierens al met een draaiend 
podium, en scenograaf Guido Vrolix 
trakteert ons op iets soortgelijks in De 
broers Geboers. Niet zomaar een tof 
trucje, maar eentje dat flink wat betekenis 
toevoegt. Als toeschouwer krijg je namelijk 
de kans om binnen te piepen in alle 
vertrekken ten huize Geboers. Je ziet 
zo dingen die de broers niet aan elkaar 
durven, kunnen of willen laten zien – omdat 
hun relatie nu eenmaal niet van een leien 
dakje loopt en ze elkaar, ook al zijn ze nog 
zo gelijk, barslecht begrijpen. Als publiek 
weet je meer dan de personages, en dat 
zorgt voor vuurwerk. 

Wie zich op dat draaiende podium staande 
houdt? Dat zijn klasbakken als Wouter 
Bruneel (onder meer bekend van Steve + 
Sky en Eigen kweek), Sebastien Dewaele 
(die meespeelde in o.a. De dag en 
Bevergem), Tania Van der Sanden (van In 
De Gloria, Het eiland, Duts, De Ronde en 
veel veel meer), Tom Ternest (die onder 
meer in Belgica en Safety First: The Movie 
te zien was) en – net als in 1998 – Wim 
Willaert. Ook benieuwd hoe ze het doen 
als wodka-hijsende Rus, fladderige ‘nicht’ 
of brokken makende bajesklant? Eén ding 
staat vast. Deze personages die altijd 
achter het net vissen, die het ‘net niet’ 
halen, hebben het gemunt op je hart. 

Lies Xhonneux


