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Wat gebeurd er als Broer en Zus elkaar na 25 jaar weer zien? Wat is er tussen
hen gebeurd en hoe is het mis kunnen gaan? Zal het goed tussen hen komen?
Bestaat er zoiets als universele liefde? En maakt het verschil dat Broer doof is
en Zus horend? Dat is waar Broer en Zus bij stilstaat. Een voorstelling over
stilte, geluid en liefde.
Binnen het lawaaierige festival De Parade is Broer en Zus een voorstelling die
opvalt. Centraal staat de dove Broer, door dove acteur Ali Shafiee gespeeld in
de Nederlandse gebarentaal. Horende actrice Marianne van der Staay speelt
Zus in gesproken Nederlands, maar ondersteund door gebarentaal. Ineens
wordt je je bewust van het geluid dat ons dagelijks omringd, waarschuwt en
beïnvloed zonder dat we er erg in hebben.
Het opwekken van dit bewustzijn is dus bij voorbaat al geslaagd. Dit wordt nog
eens benadrukt wanneer voor aanvang van de voorstelling een deel van het
publiek lacherig reageert op de oproep aan doven om vooraan te komen zitten
‘zodat je de voorstelling beter kan voelen’: maar onder deze rijen zijn buttkickers geplaatst, zodat muziek en geluidseffecten omgezet kunnen worden in
trillingen, dus het is zeker waar. Op deze manier kunnen zowel doven als
horenden kunnen Broer en Zus aanschouwen en begrijpen. In hun tienerjaren
zijn Broer en Zus door hun ouders uit elkaar gehaald: Broer moest naar het
Doveninstituut, Zus naar het meisjesinternaat. Waarom gebeurde dit? Was het
omdat Broer en Zus een te intieme band kregen? Of vanwege de ruzies tussen
hun ouders? Beiden worden geïnsinueerd, een antwoord blijft achterwege. Na
25 jaar staat Zus bij Broer op de stoep en door middel van tijdssprongen spelen
zij zowel hun verleden, het heten en de toekomst. Helaas blijven de scènes wat
oppervlakkig en kabbelt de voorstelling wat door, zonder duidelijke
spanningsboog of climax.
Het nadeel van de opzet van Broer en Zus is ook dat iedere toeschouwer –
doof of horend – een deel mist. Tenzij een horende de Nederlandse
Gebarentaal beheerst. Want niet alles wat Broer gebaard wordt uitgesproken,
en niet alles wat Zus zegt wordt uitgebeeld. Om deze hindernis te compenseren
wordt veelal wat uitvergroot gespeeld, waardoor in de lichaamstaal van beiden
veel duidelijk wordt, maar deze uitvergroting wekt op sommige momenten
helaas ook irritatie op.
Het sterkste punt van Broer en Zus zijn de beeldende oplossingen. Voor doven
zijn zij strikt noodzakelijk om de voorstelling te begrijpen, voor horenden zijn het
soms prachtige verbeeldingen. Zo is er een driezijdig verkeersbord met een
trein, vliegtuig en auto erop. Dit bord wordt omgedraaid wanneer het geluid van
een van de voertuigen te horen is. Actrice Marianne van der Staay gooit een
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gieter over haar paraplu leeg, wanneer het geluid van de regen te horen is.
Wanneer er een vliegtuig overkomt wordt een plastic vliegtuigje losgelaten dat
vervolgens door de set zweeft en de strandwandeling en zeegeluiden worden
verbeeld door een afbeelding van strand en zee die uitgerold wordt en de
plastic meeuwen die Ali Shafiee om beurten een zet geeft zodat zij in beweging
komen. Creatief, eenvoudig en bijzonder doeltreffend.
Broer en Zus heeft duidelijk twee kanten. Een Broer en een Zus. De een doof,
de ander horend. Het gaat over vroeger, maar ook over nu. De uitwerking van
het verhaal en de scènes zijn wat zwak, maar de beeldende enscenering maakt
veel goed. Juist door deze dubbelheid is Broer en Zus lastig te plaatsen. Het is
geen hele sterke voorstelling, maar zeker ook geen zwakke. Hij plaatst
vraagtekens, maar zonder antwoorden te geven. Het spel van Ali Shafiee en
Marianne van der Staay werkt soms op de irritatie, maar aan de andere kant
moet je hen ook wel sympathiek vinden. En misschien is dat ook wel de beste
benoeming voor Broer en Zus. Het is zonder meer een sympathieke
voorstelling.
door: Annette Dielemans
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09-08-2006 Bestaansaarde, Compagnie Dakar - 'Omhelzing van het vreemde'
08-08-2006 Colores, Javier Mariscal & Piet van der Pas - 'Tot ver voorbij de regenboog'

4-3-2011

Page 4 of 4
08-08-2006 Het Spreekuur, De Varkensfabriek - 'Humor-in-progress '
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20-07-2006 De Parade, Festivals 2006/2007 - 'Oorlog, pesterijen en Brabantse
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