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NICOLE BEUTLER & MAGNE VAN DEN BERG

DE-LESMAPIn# deze# bundel# vindt# u# achtergrondinformatie# over# de# voorstelling# LIEFDESVERKLARING# van#
choreografe# Nicole# Beutler# en# toneelschrijfster# Magne# van# den# Berg.# Naast# een# korte#
introductie# op# de# makers# en# de# voorstelling# zullen# we# hier# vooral# inspiratiebronnen# en#
thematische# achtergrondinformatie# met# u# delen.# Mocht# u# na# het# doornemen# van# de# bundel#
met# vragen# blijven# zitten,# dan# horen# we# dat# graag# van# u.# Neem# contact# op# met# Filip# Bilsen#
(communicatie# en# educatie# fABULEUS,# België)# of# Justa# ter# Haar# (artistiek# assistent# Nicole#
Beutler,#NBprojects#Nederland).#
#
Filip#Bilsen#
#
#
#
#
Justa#ter#Haar#
filip@fabuleus.be#
#
#
#
justa@nbprojects.nl#
tel:#(0032)#016#24#66#34#
#
#
tel:#(0031)#06#48#26#33#27#

LIEFDESVERKLARINGMet#LIEFDESVERKLARING#maken#choreografe#en#theatermaakster#Nicole#Beutler#en#
toneelschrijfster#Magne#van#den#Berg#een#schaduwversie#van#de#Publikumsbeschimpfung#uit#
1966#van#Peter#Handke.#Hij#ontregelde#de#toen#heersende#conventies#van#het#theater#en#gaf#
het#publiek#een#reeks#verwijten#en#beledigingen#te#verwerken.#LIEFDESVERKLARING#keert#de#
tekst#om#tot#een#verleidelijke#en#verwarrende#lofzang#aan#het#theater#en#het#publiek;#
uitgesproken,#gedanst#en#gebeatboxt#door#zes#jonge#spelers#en#voortgestuwd#door#de#
onweerstaanbare#elektronische#beats#van#DJ/componist#Gary#Shepherd.#
#
Nicole-Beutler!(München,)Duitsland,)1969))studeerde)Duitse-literatuurwetenschap,#beeldende#
kunst#en#vervolgens#dans#en#choreografie#aan#de#School#voor#Nieuwe#Dansontwikkeling#
(SNDO)#in#Amsterdam.#Zij#werkt#als#choreografe#en#theatermaker#vaak#samen#met#kunstenaars#
uit#andere#disciplines,#op#zoek#naar#nieuwe#vormen#op#het#grensvlak#van#theater,#dans#en#
beeldende#kunst.#Haar#werk#kenmerkt#zich#door#een#nauwe#verbintenis#van#inhoud#en#vorm,#
altijd#op#muzikale#wijze#gecomponeerd#en#doordrongen#van#subtiele#humor.#Met#haar#
voorstelling#1:SONGS#won#Beutler#de#VSCD#Mimeprijs#voor#haar#bijdrage#aan#de#mime#en#met#
SHIOKURO#won#ze#tijdens#de#Nederlandse#Dans#Dagen#2014#de#Dioraphte#prijs#voor#de#
dansvoorstelling#met#internationale#potentie.#
#
Magne-van-den-Berg-(Enschede,#Nederland,#1967)#studeerde#in#1994#af#aan#de#mimeb
opleiding#in#Amsterdam,#en#maakte#tot#1999#eigen#voorstellingen#in#samenwerkingsverband.#
Sinds#2000#werkt#ze#zelfstandig#en#regisseerde#ze#een#aantal#van#haar#eigen#teksten.#Vanaf#
2006#laat#ze#haar#teksten#door#anderen#regisseren.#In#2008#won#ze#de#allerlaatste#Mr.#H.G.#van#
der#Viesbprijs#voor#De3lange3nasleep3van3een3korte3mededeling.#Haar#Met3mijn3vader3in3bed3
(wegens3omstandigheden)3werd#in#2014#geselecteerd#voor#Het#Theaterfestival,!het$festival$
Neue$Stücke$aus$Europa#in#Wiesbaden#en#is#genomineerd#voor#de#Taalunie#Toneelschrijfprijs#
2014.#Naast#het#schrijven#voor#toneel#werkt#ze#samen#met#Nicole#Beutler#(1:3SONGS,#PIECE,#
Antigone#en#nu#Liefdesverklaring).#
fABULEUS#is#een#professioneel#productiehuis#waarin#jong#theaterb#en#danstalent#en#meer#
ervaren#makers#samenwerken.#De#creaties#worden#gepresenteerd#aan#een#ruim#publiek,#met#
speciale#aandacht#voor#jongeren#en#kinderen.#Bij#fABULEUS#komt#jong#talent#al#heel#vroeg#in#
beeld#omdat#we#ervan#overtuigd#zijn#dat#hun#artistiek#ontluiken#en#parcours#veel#vroeger#
beginnen#dan#tijdens#of#na#een#opleiding.#Onze#productiecontext#biedt#kansen#vóór,#tijdens#en#
na#een#opleiding#en#probeert#zoveel#mogelijk#aandacht#te#hebben#voor#het#traject#dat#mensen#
in#die#tijd#afleggen.#
#
NBPROJECTS#realiseert#de#projecten#van#choreograaf#en#curator#Nicole#Beutler,#vaak#in#
samenwerking#met#andere#kunstenaars#en#organisaties.#De#initiatieven#van#NBprojects#zijn#
diep#geworteld#in#het#verlangen#om#voorwaarden#te#scheppen#voor#ontmoeting,#uitwisseling#
en#reflectie#binnen#een#artistieke#praktijk#die#als#vanzelfsprekend#verder#gaat#dan#de#grenzen#
van#de#gevestigde#disciplines.#De#belangrijkste#motivatie#ligt#in#het#verlangen#om#ruimte#en#
aandacht#te#scheppen#voor#het#‘andere’,#het#onbekende#en#het#onverwachte.#

#

PUBLIKUMSBESCHIMPFUNGPeter-Handke#(1942)#was#een#Oostenrijkse#toneelschrijver#en#dichter#die#bekend#stond#om#zijn#
experimenten#met#de#mogelijkheden#van#de#taal.#Al#in#1966,#toen#hij#amper#23#jaar#was,#
zorgde#hij#voor#veel#ophef#met#het#stuk#Publikumsbeschimpfung,#dat#letterlijk#
“Publieksbeschimping”#betekent.#Het#was#een#aanval#op#het#conventionele#theater#en#zijn#
publiek.#Door#de#agressieve#ontmaskering#van#het#verwachtingspatroon#van#de#gemiddelde#
theaterbezoeker,#verwekte#Publikumsbeschimpfung#bij#de#eerste#voorstelling#een#groot#
schandaal.##
#
CONVENTIES-VAN-HET-THEATEREeuwenlang#was#het#toneel#erop#gericht#een#fictieve#werkelijkheid#op#het#toneel#te#zetten.#Het#
theater#verbeelde,#vertelde#en#creëerde#een#fantasiewereld#voor#het#oog#van#de#
toeschouwers.#Om#die#constructie#van#een#‘nepwereld’#zo#goed#mogelijk#te#laten#slagen,#werd#
het#apparaat#van#het#theater#genegeerd.#Bijvoorbeeld:#wat#zwart#is,#zie#je#niet#en#bestaat#dus#
niet.#Zo#doen#we#met#zijn#allen#alsof#we#de#in#zwart#geklede#poppenspeler#achter#de#pop#niet#
waarnemen.#Het#publiek#gaat#mee#in#de#illusie#en#vergeet#daarbij#graag#dat#hij#in#een#donkere#
theaterzaal#zit.#Er#was#dus#een#grote#scheiding#tussen#de#nabootsing#van#de#werkelijkheid#op3
het3toneel#en#de#werkelijkheid#in3de3zaal.#Deze#tweedeling#wordt#ook#wel#eens#aangegeven#
met#de#term#“vierde#wand”#dat#is#de#zogenaamde#grens,#de#denkbeeldige#muur#die#de#spelers#
van#de#toeschouwers#scheidt.###
#
RECHTSTREEKS-TONEELHandke#verwerpt#de#conventies#van#theater#op#een#radicale#manier.#Hij#spreekt#het#publiek#
rechtstreeks#aan:#hij#laat#hen#niet#veilig#in#het#donker#wegzakken#in#een#illusie.#Hij#benadrukt#
hun#aanwezigheid#en#verwachtingen.#In#de#oorspronkelijke#versie#van#Publikumsbeschimpfung#
staan#vier#acteurs#op#het#toneel,#in#gewone#kleren.#Hun#belangrijkste#boodschap:#wij3spelen3
geen3voorstelling,3dit3is3geen3drama,3wij3doen3niet3alsof.##
#
Spelers'én'publiek'worden#door#Handke#in#het#hier#en#nú#gehouden.#Er#wordt#geen#verhaal#
verteld#dat#zich#in#een#ver#of#dichtbij#verleden#zou#hebben#afgespeeld.#“Rechtstreeks#toneel”,#
zo#noemt#Handke#het.#What3you3see,3is3what3you3get.##
#
HET-SPEL-VAN-DE-GESPROKEN-TAALVeel#van#Handke’s#toneelstukken#zijn#als#luisterspelen#opgevat.#Het#spel#met#gesproken#taal#
staat#centraal,#daarbij#kunnen#de#spelers#ingezet#worden#als#een#spreekkoor,#‘rappers’#en#tekst#
voordragers.#In#zijn#toneelteksten#word#er#dan#ook#geen#onderscheid#gemaakt#in#verschillende#
personages#of#rollen.#Het#is#een#tekst,#onderverdeeld#in#korte#hoofdstukken,#die#uitgesproken#
dient#te#worden.#Wie#daarbij#wat#zegt#is#niet#relevant.#Soms#spreekt#iedereen#tegelijkertijd,#
soms#om#en#om.#Zo#kan#er#een#hele#alinea#gezongen#worden#terwijl#de#volgende#woord#voor#
woord#wordt#uitgesproken,#waarbij#iedereen#steeds#maar#één#woord#zegt.#
#
#

VIDEOFRAGMENTENOp#YouTube#kunt#u#een#online#registratie#van#de#originele#voorstelling#(in#het#Duits)#bekijken.##
Hieronder#worden#een#aantal#fragmenten#uit#de#video#verder#toegelicht.#De-complete-tekstenvindt-u-achterin-deze-bundel.https://www.youtube.com/watch?v=duRdDqWKumI.#
#
Fragment#1:#16:42#min#b##20:08#min#
DIT-IS-GEEN-THEATER,-DIT-IS-GEEN-SPEL##
#
De#vier#spelers#in#Handke’s#Publikumsbeschimpfung#benoemen#en#benadrukken#de#
verwachtingen#die#horen#bij#een#theatervoorstelling#en#geven#daarbij#direct#aan#dat#die#
verwachtingen#in#deze#voorstelling#niet#ingelost#zullen#worden.#Deze#voorstelling#benut#niet#de#
mogelijkheden#van#het#theater,#er#zijn#geen#personages,#er#is#geen#verhaal#en#er#wordt#geen#
illusie#tot#stand#gebracht.##
#
In#dit#fragment#valt#op#hoe#de#spelers#letterlijk#de#vierde#wand#doorbreken#door#op#de#rand#
van#het#podium#te#gaan#zitten.#Ze#zitten#in#hetzelfde#licht#als#het#publiek.#Ook#in#hun#
lichaamshouding#doen#ze#er#alles#aan#om#duidelijk#te#maken#dat#ze#géén#houding#aannemen.#
#
“u3ziet3geen3dingen3die3andere3dingen3voorstellen3
3u3ziet3geen3ruimte3die3een3andere3ruimte3voorstelt33
u3beleeft3hier3geen3tijd3die3een3andere3tijd3is33
hier3op3toneel3is3de3tijd3geen3andere3dan3bij3u3
wij3hebben3dezelfde3plaatselijke3tijd,3wij3bevinden3ons3op3dezelfde3plaats”3
3
“wij3zijn3geen3spelers3
wij3spelen3niet33
wij3verbeelden3niet33
wij3hebben3geen3schuilnamen33
wij3hebben3geen3rol”3
#
Fragment#2:##37:00#min#–#42:30##
U-BENT-EEN-TOESCHOUWER#
Handke#bekritiseert#niet#alleen#de#wetten#en#regels#van#het#theaterspelen#b#het#doen#alsof#b,#
maar#ook#de#rol#van#de#toeschouwer.#Het#publiek#wordt#in#zijn#Publikumsbeschimpfung#direct#
aangesproken.#Het#publiek#krijgt#een#rol#in#dit#theaterstuk#toebedeeld;#de#rol#van#
theaterbezoeker.#“u3bent3een3theaterbezoeker,3u3heeft3een3bepaald3idee3waarmee3u3naar3dit3
theater3bent3gekomen”33–3u3kijkt,3u3heeft3verwachtingen,3u3zit3op3u3stoelen3als3een3massa3en3
kijkt3naar3ons.3“U3bent3publiek,3dat3lucht3op,3u3kunt3bijwonen”.#Handke#doelt#hiermee#op#het#
klassieke#verschil#tussen#de#zittende#toeschouwers#–#degene#die#onderuitgezakt#mag#
aanschouwen#–#en#de#staande#spelers#die#hard#moeten#werken#om#de#toeschouwers#te#
vermaken.#

#
“u3bent3vriendelijker3als3u3zit33
u3bent3ontvankelijker”3
3
“u3vergeet3de3wereld3
u3verliest3uw3zelfbewustzijn3
u3wordt3toeschouwer3
u3wordt3toehoorder3
u3wordt3apathisch”3
#
In#dit#videofragment#wordt#ook#goed#duidelijk#voor#wat#voor#een#opschudding#de#voorstelling#
destijds#zorgde.#Sommige#toeschouwers#kwamen#letterlijk#in#opstand,#zij#wensten#niet#als#de#
makke,#stille#en#lamme#gemeenschap#benaderd#te#worden#en#lieten#van#zich#horen.#
#
#
FRAGMENT#3:#vanaf#1:11:00#
SCHELDTIRADE#
Aan#het#einde#van#de#voorstelling#beginnen#de#spelers#het#publiek#uit#te#schelden.#Handke#legt#
in#de#tekst#zelf#uit#waarom#hij#er#voor#kiest#het#publiek#uit#te#schelden:#u3zult3uitgescholden3
worden,3omdat3ook3het3uitschelden3een3manier3is3om3met3u3te3praten.##Als3we3schelden3kunnen3
we3direct3worden,3we3kunnen3een3vonk3laten3overspringen,3wij3kunnen3de3speelruimte3
verwoesten,3wij3kunnen3een3wand3neerhalen.3Doordat3wij33u3uitschelden3zult3u3ons3niet3meer3
aanhoren,3u3zult3naar3ons3luisteren.3De3afstand3tussen3u3en3ons3zal33niet3meer3oneindig3zijn.3
Het#gaat#Handke#in#zijn#scheldtirade#dus#vooral#om#het#verkleinen#van#de#afstand#tussen#het#
publiek#en#de#spelers,#niet#om#het#kwetsen#van#het#publiek.#In#zijn#eigen#woorden:#wij3zullen3
niemand3persoonlijk3bedoelen,3wij3maken3slechts3een3klankbeeld3van3scheldwoorden3die3u3ook3
gebruikt,3u3hoeft3zich3niet3geraakt3te3voelen.3
#
“Jullie3apengapers3
Jullie3individualisten3
Jullie3collectivisten3
Jullie3krentenkakkers”3
3
“Jullie3wereldverbeteraars3
jullie3toekomstbouwers3
jullie3positieve3geesten”3
3
“Jullie3meelopers3
Jullie3kuddedieren3
Jullie3lafbekken3
Jullie3karakterlozen”#
#
#

Publikumsbeschimpfung#wil#dus#op#één#of#andere#manier#komaf#maken#met#het#klassieke#
theater.#Theater#moet#een#plek#zijn#om#het#publiek#te#verrassen,#om#statements#te#maken,#om#
direct#te#communiceren#en#niet#(altijd)#om#het#publiek#te#behagen#en#precies#datgene#te#doen#
wat#het#publiek#verwacht.#Door#het#publiek#te#provoceren#doorbreekt#Handke#een#reeks#
vastgeroeste#gebruiken#in#en#verwachtingen#over#theater.#Zo#wil#hij#zuurstof#geven#aan#nieuwe#
invullingen#van#het#theater.##
#
De#voorstelling#zit#trouwens#vol#contradicties:#aan#de#ene#kant#willen#de#acteurs#niet#
spelen/behagen,#maar#aan#de#andere#kant#is#de#tekst#zo#muzikaal#opgevat#en#hij#wordt#zo#
vormelijk#en#humoristisch#geregisseerd,#dat#het#toch#weer#entertainment#wordt.##
#

THEATRALE-PERFORMANCE#
LIEFDESVERKLARING#is#een#theaterperformance#waarin#tekst,#muziek#en#beweging#
samenkomen.#De#performers#gebruiken#zowel#hun#lichaam#als#hun#stem#om#het#publiek#op#alle#
mogelijke#manieren#de#liefde#te#verklaren.#LIEFDESVERKLARING#is#een#theatrale#ontmoeting,#
die#aan#de#hand#van#muzikaal#gesproken#tekst,#gebarentaal#en#dans#de#afstand#tussen#speler#
en#toeschouwer#probeert#te#overbruggen.#De#tekst#van#Magne#van#den#Berg#kruipt#langzaam#
maar#zeker#onder#de#huid.#Er#is#geen#verhaal#dat#zich#puur#op#toneel#afspeelt.#Het#verhaal#zit#in#
de#ontwikkeling#van#de#ontmoeting#tussen#speler#en#toeschouwer.##
#
Het#begrip#performance#wordt#in#het#theater#en#de#beeldende#kunst#gebruikt#als#
verzamelnaam#voor#muzikale,#beeldende#of#uitgesproken#fysieke#optredens.#Het#is#geen#drama#
of#toneelvoorstelling#waarbij#het#verhaal#b#een#vertelling#met#fictieve#personages#b#centraal#
staat.#De#performers#blijven#zichzelf,#jonge#mensen#op#toneel,#die#met#volle#overgave#en#zo#
oprecht#mogelijk#het#verhaal#overbrengen.#Zij#vormen#een#koor#die#het#publiek#toezingt,#
verleidt,#uitdaagt,#uitscheldt#en#uiteindelijk#alleen#achterlaat.#Het#stuk#is#een#emotionele#
achtbaan#en#een#haarscherpe#analyse#van#de#schoonheid#van#theater.#
#
-
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SPEELDATA08#oktober##
09#oktober#
10#oktober##
11#oktober##
16#oktober##
18#oktober##
24#oktober##
06#november##
07#november##
19#november##
20#november##
21#november##
06#februari##
21#februari##
27#februari##
28#februari##
13#maart##
24#april##
15#mei###
16#mei###
#
#
#
#
#
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LIEFDESVERKLARING##
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LIEFDESVERKLARING##
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#

OPEK,#Leuven#(BE)#
OPEK,#Leuven#(BE)#
OPEK,#Leuven#(BE)#
OPEK,#Leuven#(BE)#
OPEK,#Leuven#(BE)#
OPEK,#Leuven#(BE)#
Roeselare,#Roeselare#(BE)#
De#Studio,#Antwerpen#(BE)#
De#Studio,#Antwerpen#(BE)#
Breakin'Walls#Festival,#Theater#Frascati#Amsterdam#
Breakin'Walls#Festival,#Theater#Frascati#Amsterdam#
Breakin'Walls#Festival,#Theater#Frascati#Amsterdam#
Stadspodia,#Leiden#
De#Lieve#Vrouw,#Amersfoort#
Chasse#Theater,#Breda#
Schouwburg#Arnhem,#Arnhem#
Rotterdamse#Schouwburg,#Rotterdam#
Liers#Cultuurcentrum,#Lier#(BE)#
STUK,#Leuven#(BE)#
STUK,#Leuven#(BE)#
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FRAGMENT-1min-17:00-–-20:08#
15.#
u#ziet#geen#dingen#die#andere#dingen#voorstellen#
u#ziet#geen#donker#dat#een#ander#donker#voorstelt#
u#ziet#geen#helderheid#die#een#andere#helderheid#voorstelt#u#ziet#geen#licht#dat#een#ander#licht#
voorstelt#
u#hoort#geen#geluiden#die#andere#geluiden#voorstellen#
u#ziet#geen#ruimte#die#een#andere#ruimte#voorstelt#
u#beleeft#hier#geen#tijd#die#een#andere#tijd#is#
hier#op#het#toneel#is#de#tijd#geen#andere#dan#bij#u#
wij#hebben#dezelfde#plaatselijke#tijd#
wij#bevinden#ons#op#dezelfde#plaats#
wij#ademen#dezelfde#lucht#
wij#zijn#in#dezelfde#ruimte#
hier#is#geen#andere#wereld#dan#bij#u#
het#voetlicht#is#geen#grens#
het#is#niet#alleen#soms#geen#grens#
als#wij#met#u#spreken#is#er#helemaal#geen#grens#hier#is#geen#onzichtbare#cirkel#
hier#is#geen#magische#cirkel#
hier#is#geen#speelvlak#
wij#spelen#niet#
wij#zijn#allemaal#in#dezelfde#ruimte#
de#grens#is#niet#doorbroken#
zij#is#niet#doorlaatbaar#
zij#is#er#helemaal#niet#
wij#zijn#geen#bewegende#rekwisieten#
wij#zijn#geen#spelers#
wij#spelen#niet#
wij#verbeelden#niet#
wij#hebben#geen#schuilnamen#
onze#hartslag#is#geen#andere#hartslag#
onze#hartverscheurende#kreten#zijn#geen#andere#hartverscheurende#kreten#
#
16.#
wij#stappen#niet#uit#onze#rol#
wij#hebben#geen#rol#
wij#zijn#wij#
wij#zijn#de#spreekbuis#van#de#schrijver#
u#kunt#zich#geen#beeld#van#ons#vormen#
u#hoeft#zich#geen#beeld#van#ons#te#vormen#
wij#zijn#wij#

onze#mening#hoeft#niet#samen#te#vallen#met#die#van#de#auteur#
#
17.#
het#licht#dat#ons#belicht#heeft#niets#te#betekenen#
ook#de#kleding#die#wij#dragen#heeft#niets#te#betekenen#
ze#laat#niets#zien#
ze#valt#niet#op#ze#betekent#niets#
zij#wil#u#geen#andere#tijd#suggereren#geen#ander#klimaat#
geen#andere#breedtegraad#
geen#andere#aanleiding#ze#te#dragen#
ze#heeft#geen#functie#
ook#onze#gebaren#hebben#geen#functie#en#geen#betekenis#
dit#is#geen#wereldtoneel#
#
18.#
wij#zijn#geen#grapjassen#
er#zijn#geen#dingen#waar#wij#over#kunnen#struikelen#de#verraderlijkheid#van#het#object#is#niet#
bedoeld#de#dingen#dienen#er#niet#toe#verraderlijk#te#spelen#
ze#zijn#verraderlijk#
als#we#hier#struikelen#struikelen#we#onopzettelijk#onopzettelijk#is#ook#een#fout#in#onze#kleding#
onopzettelijk#zijn#misschien#onze#belachelijke#gezichten#
ook#versprekingen#waar#u#om#moet#lachen#zijn#zonder#opzet#als#wij#stotteren#stotteren#wij#
zonder#opzet#
het#vallen#van#een#zakdoek#kunnen#wij#niet#in#ons#spel#betrekken#
wij#spelen#niet#
wij#kunnen#de#verraderlijkheid#van#het#object#
niet#in#het#spel#betrekken#
wij#kunnen#de#verraderlijkheid#van#het#object#niet#retoucheren#
wij#kunnen#niet#tweeduidig#zijn#
wij#kunnen#niet#meerduidig#zijn#
#
19.#
wij#zijn#geen#clowns#
wij#staan#niet#in#de#arena#
u#proeft#niet#het#machtsgevoel#van#de#omstander#
u#proeft#niet#het#genot#van#de#dubbele#bodem#
u#proeft#niet#het#komieke#van#het#verraderlijke#object#
u#proeft#het#komieke#van#de#woorden#
hier#worden#de#mogelijkheden#van#het#theater#niet#benut#de#mogelijkheden#worden#niet#
breed#uitgemeten#
het#theater#wordt#niet#ontketend#
het#theater#wordt#geketend#
het#noodlot#wordt#hier#ironisch#bedoeld#
wij#zijn#niet#theatraal#

van#onze#humor#ligt#u#niet#krom#
uw#lachen#kan#niet#bevrijdend#zijn#
wij#zijn#niet#speelgeil#
wij#spelen#u#geen#wereld#voor#
dit#is#niet#de#halve#wereld#
wij#vormen#geen#twee#werelden#
#
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb#
FRAGMENT-2min-37:00-–-42:3044.#
u#staat#niet#
u#gebruikt#de#zitplaatsen#
u#zit#
aangezien#uw#zitplaatsen#een#patroon#vormen#vormt#u#ook#een#patroon#
er#zijn#geen#staanplaatsen#
het#kunstgenot#voor#mensen#die#zitten#is#weldadiger#dan#
voor#mensen#die#staan#daarom#zit#u#
#
45.#
u#bent#vriendelijker#als#u#zit#u#bent#ontvankelijker#
u#bent#opener#
u#bent#verdraagzamer#
u#bent#kalmer#als#u#zit#
u#bent#democratischer#
u#verveelt#zich#minder#
de#tijd#lijkt#u#minder#lang#
u#laat#meer#met#u#gebeuren#u#ziet#scherper#
u#wordt#minder#afgeleid#
u#vergeet#de#wereld#
u#versmelt#met#de#wereld#
u#begint#op#elkaar#te#lijken#
u#verliest#uw#eigenschappen#
u#verliest#de#eigenschappen#die#u#van#elkaar#onderscheidt#u#wordt#een#eenheid#
u#wordt#een#patroon#
u"wordt"één#
u#verliest#uw#zelfbewustzijn#
u#wordt#toeschouwer#
u#wordt#toehoorder#
u#wordt#apathisch#
u#wordt#ogen#en#oren#
u#vergeet#uw#horloge#te#lezen#
u#vergeet#zelve#

#
46.#
staande#zou#u#ons#beter#kunnen#interrumperen#
gezien#de#anatomie#van#het#lichaam#zou#uw#interruptie#
krachtiger#zijn#
u#zou#uw#vuisten#beter#kunnen#ballen#
u#zou#uw#verzet#beter#kunnen#tonen#
u#zou#een#grotere#bewegingsvrijheid#hebben#
u#zou#minder#welgemanierd#zijn#
u#zou#van#het#ene#been#op#het#andere#gaan#staan#
u#zou#u#uw#lichaam#eerder#bewust#worden#
uw#kunstgenot#zou#gedempt#worden#
u#zou#geen#patroon#meer#vormen#
u#zou#uw#starheid#verliezen#
u#zou#uw#geometrie#verliezen#
u#zou#de#lichamen#naast#u#eerder#ruiken#
u#zou#door#aanstoten#uw#overeenstemmende#meningen#eerder#tonen##
als#u#stond#zou#de#traagheid#van#uw#lichaam#u#niet#van#het#weggaan#weerhouden#
#
47.#
staande#zou#u#individueler#zijn#
standvastiger#tegenover#het#theater#zijn#
u#zou#zich#minder#illusies#maken#
u#zou#zich#meer#illusies#maken#
u#zou#eerder#afgeleid#zijn#
u#zou#er#meer#buiten#staan#
u#zou#meer#op#uzelf#teruggeworpen#zijn#
de#gebeurtenissen#zouden#u#minder#realistisch#lijken#bijvoorbeeld#
een#op#het#toneel#uitgebeeld#sterven#zou#u#minder#realistisch#lijken#
u#zou#minder#star#zijn#
het#zou#u#minder#fascineren#
u#zou#zich#minder#laten#wijsmaken#
u#zou#er#geen#genoegen#mee#nemen#enkel#toeschouwer#te#zijn#
u#zou#gespletener#zijn#
u#zou#met#uw#gedachten#op#twee#plaatsen#tegelijk#zijn#
u#zou#twee#tijdsbelevingen#ondergaan#
#
48.#
wij#willen#u#niet#aanzetten#
wij#willen#u#niet#aanzetten#tot#het#uiten#van#gevoelens#wij#spelen#geen#gevoelens#
wij#belichamen#geen#gevoelens#
we#lachen#niet#
we#huilen#niet#
wij#willen#u#niet#met#lachen#aan#het#lachen#

met#lachen#aan#het#huilen#
met#huilen#aan#het#lachen#
met#huilen#aan#het#huilen#maken#
hoewel#lachen#aanstekelijke#werkt#dan#huilen#
maken#wij#u#niet#met#lachen#aan#het#lachen#
#
#
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88.#
u#zult#uitgescholden#worden#
omdat#ook#het#uitschelden#een#manier#is#om#met#u#te#praten#als#we#schelden#kunnen#we#
direct#worden#
we#kunnen#een#vonk#laten#overspringen#
wij#kunnen#de#speelruimte#verwoesten#
wij#kunnen#een#wand#neerhalen#
wij#kunnen#u#observeren#
#
89.#
doordat#wij#u#uitschelden#zult#u#ons#niet#meer#aanhoren#
u#zult#naar#ons#luisteren#
de#afstand#tussen#u#en#ons#zal#niet#meer#oneindig#zijn#doordat#u#uitgescholden#wordt#
zal#uw#bewegingloosheid#en#verstarring#eindelijk#op#zijn#plaats#zijn#
#
90.#
wij#zullen#u#niet#uitschelden#
maar#slechts#scheldwoorden#gebruiken#die#u#ook#gebruikt#
wij#zullen#ons#in#de#scheldwoorden#tegenspreken#wij#zullen#niemand#persoonlijk#bedoelen#
wij#vormen#slechts#een#klankbeeld#
u#hoeft#zich#niet#geraakt#te#voelen#
#
91.#
omdat#u#vooraf#gewaarschuwd#bent#
bent#u#er#op#voorbereid#
omdat#het#woord#jij#al#een#scheldwoord#vormt#zullen#wij#jou#met#jou#aanspreken#
jullie#zijn#het#onderwerp#van#onze#scheldpartij#jullie#zullen#ons#aanhoren#jullie#druiloren#
#
jullie#waren#de#juisten#
jullie#waren#adembenemend#
jullie#hebben#ons#niet#teleurgesteld#jullie#waren#geboren#toneelspelers#het#spelplezier#zat#jullie#
in#het#bloed#jullie#slagers#
jullie#meelopers#

jullie#eeuwige#klaplopers#
jullie#kuddedieren#
jullie#lafbekken#
jullie#mispunten#
jullie#betweters#
jullie#bedplassers#
jullie#karakterlozen#
#
100.#
jullie#hebben#je#goede#ademtechniek#bewezen#jullie#praatjesmakers#
jullie#hoerapatriotten#
jullie#oranjebovens#
jullie#rode#rakkertjes#
jullie#witwassers#
jullie#blauwbekken#
jullie#snaken#
jullie#jan#klaassens#
jullie#proleten#
jullie#melkmuilen#
jullie#hekkensluiters#
jullie#verzakkers#
jullie#mierenneukers#
jullie#gluiperds#
jullie#puddinglullen#
jullie#massaproducten#
jullie#minkukels#
jullie#misgeboorten#
jullie#schorriemorrie#
jullie#schiettentpoppen#jullie#discutabele#elementen#
#
101.#
jullie#zijn#geprofileerde#toneelspelers#jullie#apengapers#
jullie#revolutionairen#
jullie#achterhaalden#
jullie#nestbevuilers#
jullie#innerlijke#emigranten#
jullie#defaitisten#
jullie#revisionisten#
jullie#revanchisten#
jullie#militaristen#
jullie#pacifisten#
jullie#fascisten#
jullie#intellectualisme#
jullie#nihilisten#

jullie#individualisten#
jullie#collectivisten#
jullie#politiek#onmondige#
jullie#dwarsliggers#
jullie#effectbejagers#
#
102.#
jullie#incestambtenaren#
jullie#selfkickers#
jullie#klapzuigers#
jullie#prehistorische#muppets##
jullie#massiefleren#eikels##
jullie#stalachtieten#
jullie#kliekjeseters#
jullie#scharrelkippenneukers##
jullie#krentenkakkers#
jullie#slijmschijters#
jullie#snotschuivers#

Het eerste gesprek tussen Nicole Beutler en
fABULEUS vond plaats op het Vlaamse Theaterfestival in 2010. Nicole was toen geselecteerd met
1: SONGS, overigens haar eerste samenwerking
met Magne van den Berg. In de marge van het
festival organiseerde fABULEUS zijn eerste editie
van het jongerenproject De Barbaren. Een half
jaar later kwam fABULEUS met de vraag om een
jongerenvoorstelling te maken.
fABULEUS Ik herinner me nog dat ik verwonderd was over hoe open jij stond voor
die vraag. Ben jij altijd zo ontvankelijk of kwam het voorstel op het juiste moment?
NICOLE Ik sta wel open voor voorstellen, maar ik neem lang niet alles aan. Ik
vond de vraag om iets met jongeren te doen verrassend. Ik probeer altijd mijn
grenzen op te rekken. Als ik mezelf herhaal, dan vind ik dat vaak een beetje minder
interessant. Het heeft iets te maken met een nieuwe plek veroveren, een ruimte
ontdekken, het onbekende betreden. En toen jullie mij vroegen om met jongeren te
werken was dat nog een volstrekt nieuw idee voor mij.
fABULEUS Hoe is de samenwerking met Magne ontstaan?
MAGNE Het begon met 1: SONGS. Nicole vroeg of ik daar tekst voor wilde schrijven
maar dat moest dan wel in het Engels. Ik was toen net into Sarah Kane en vond
dat er al zoveel goede teksten voor vrouwen bestonden en zo kwamen we erop om
de mooiste teksten uit het klassieke toneelrepertoire te verzamelen. We hebben
allebei veel met tekst, maar allebei vanuit een andere invalshoek.
NICOLE Wat mij aantrekt in Magne is dat ze zo muzikaal schrijft. Dat inhoud en
vorm met elkaar in contact komen. Het maakt mij niet uit welk medium ik gebruik,
zolang het maar muzikaal gecomponeerd is. De compositiemethodes die ik sterk
vind komen uit de dj-wereld: looping, scratching... Ik wist hoe ik stukken wilde gaan
maken, nadat ik enorm fan was geworden van Christoph Marthaler die in 1993
furore maakte met Murx den Europäer! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn ab!,
een vier uur durende voorstelling in de Volksbühne in Berlijn: puur gecomponeerd
theater. Zoiets had ik nooit eerder gezien. Later maakte hij een Faust met twee
Fausts en drie Gretchen, waarin hele scènes herhaald werden. Dat was geen
psychologisch theater, maar een surreële wereld die heel strak en humoristisch
gecomponeerd was.
fABULEUS Kort na fABULEUS kwam Frascati (Amsterdam) met een gelijkaardig
voorstel voor een jongerenproject. Eind 2011 hebben jullie PIECE gemaakt. Hoe was
die eerste ervaring met jongeren?
MAGNE Mag ik een geheim vertellen over hoe wij die eerste dagen met die twaalf
kids stonden te werken? Met het zweet onder de oksels! Wij waren bang voor ze!
Nicole zei steeds maar tegen mij: “Ik ben zo blij dat jij erbij bent.” Maar ik had het
in mijn eentje ook niet gekund.
NICOLE We voelden in het begin een zekere achterdocht. Het duurde vrij lang tot
ze vertrouwen hadden dat het materiaal dat ze moesten doen – wat vrij herhalend
was en waarmee ze minder hun trucjes konden laten zien – genoeg was om een
voorstelling mee te maken. Maar dat is later helemaal goed gekomen.
MAGNE De groep waar we nu mee werken is veel kleiner en homogener en zo open!
De jongeren omarmen ons en het materiaal volledig. Ze vinden alles goed. Niet
omdat ze naïef zijn en bij voorbaat alles leuk vinden, maar heel oprecht. Zo van:
wat jullie doen, vinden wij fantastisch. We willen het! Of ze komen zeggen: “Dat
nieuwe stukje tekst is zo mooi!” Ze zijn zo gevend. In die zin zijn het de perfecte
kids om een liefdesverklaring mee te maken.

NICOLE Ze zijn ook heel goed samen, als groep. Maar dat heeft ook met jullie
selectieprocedure te maken: twee dagen auditie, van een grote groep naar een
kleinere groep, persoonlijke gesprekken, het feit dat jongeren een commitment
aangaan voor drie jaar. PIECE was een pionierproject voor Frascati. Het ging er
allemaal veel sneller en vluchtiger aan toe.
fABULEUS Deze groep profiteert niet alleen van jullie ervaring, maar ook van die
van fABULEUS.
NICOLE Absoluut. De betrokkenheid van de spelers is bijzonder. Ze staan met hun
lijf en ziel in dit proces. Gisterenavond zaten wij hier en dan brullen ze van op het
balkon de tekst naar ons. Het wordt echt hun wereld en ze duiken er voor honderd
procent in.
fABULEUS Het uitgangspunt voor Liefdesverklaring is Publikumsbeschimpfung van
Peter Handke uit 1966. Vanwaar komt jullie fascinatie voor die tekst?
MAGNE We zijn allebei bewonderaars van Peter Handke. Publikumsbeschimpfung
komt uit het Duitstalige repertoire. Daarom leek het me fijn om dit met Nicole te
doen, omdat het een deel van haar geschiedenis is. Hier kunnen wij elkaar vinden, ik
als schrijver en zij als theatermaker die haar wortels heeft in het Duitse repertoire.
Deze tekst is zo bijzonder omdat hij extreem muzikaal is en extreem naar voren
gericht. Er is geen vierde wand. Het publiek wordt rechtstreeks aangesproken.
Erger nog: het gaat over het publiek.
NICOLE Het is één stem die spreekt. De vier performers spreken de stem van de
auteur.
fABULEUS Wat wil je daar precies mee zeggen?
NICOLE Wat mij boeit is de directe dialoog met het publiek. Hoe vindt die dialoog
plaats en hoe kan je die heel precies articuleren? Het is alsof je een boek schrijft.
(bladert in haar notitieboekje) Je begint hier en schrijft een zin. Die zin moet je
afmaken voor je aan de volgende zin begint. Ik ben niet zo iemand die hier het
woord ‘boom’ schrijft en op de volgende pagina het woord ‘noodzaak’. Dat kan wel,
maar dan heb je poëzie. Ik wil mijn zinnen afmaken om begrepen te worden. En dit
werk leent zich daar heel erg goed voor. Het gaat de dialoog aan. Zonder symboliek.
Zonder representatie. Het is wat het is.
MAGNE Voor die tijd was dat heel erg controversieel. Ik denk dat het publiek nooit
eerder zo rechtstreeks was aangesproken: wij hebben het over u en we hebben het
tegen u en als finale schelden we u ook nog even uit. Vandaag de dag is dat niet
meer zo vreemd, maar toen wel. Het publiek zat echt met zijn oren te klapperen! Op
de dvd van de première in 1966 zie je dat het publiek echt niet weet wat er gebeurt.
fABULEUS PIECE ging over verontwaardiging. Ik kreeg de indruk dat Liefdesverklaring daar haast natuurlijk uit voortvloeide: je kan op deze tijd reageren vanuit
verontwaardiging of vanuit liefde.
NICOLE Alles hangt samen met het tijdstip waarop een voorstelling gemaakt wordt.
PIECE is gemaakt in de tijd van de extreme bezuinigingen die het Nederlandse
kabinet toen doordrukte. Eigenlijk was de reactie in Nederland toen heel slap. PIECE
was daarom een soort engagementkamp voor de jongeren. Wat ergert jullie? Spreek
je uit! Uit dat proces hebben we een bepaalde zekerheid gehaald: het is leuk om
met jongeren te werken. We werden er zelfs een beetje idealistisch van, omdat we
merkten dat jongeren wel genuanceerd en liefdevol naar de wereld kijken.
Toen we kozen om iets te doen met Publikumsbeschimpfung, kwamen we uit bij
een liefdesverklaring, omdat je niks bewerkstelligt als je vandaag het publiek
beschimpt. Op dit moment moeten we tegen het publiek zeggen: “Wij houden
van jullie, omdat wij van theater houden.” Wij houden van de concentratie van
die ruimte, het feit dat mensen samenkomen. Daar zit een bepaalde potentie in,
urgentie ook. Waarom doen we dit überhaupt? Wat zoeken we daar? Wij brengen
een liefdesverklaring aan die mensen die daar zitten als individuen. Zij hebben
gekozen om te komen. Zij zoeken iets in de poëzie. In het onbekende. Ze willen
risico’s aangaan. Ze begeven zich in een groep die gezamenlijk iets doormaakt. Dat
is iets wat ik enorm koester. Dat is de reden waarom ik theater maak.

MAGNE Juist door die bezuinigingen - die nu ook bij jullie staan te gebeuren - zijn
wij ons daar zo bewust van geworden, want het was echt even kantje boord. Er
was een soort oorlogssituatie in Nederland. Wie gaat er overleven en wie niet? Wij
kunnen nog steeds theater maken, terwijl veel anderen hun plek zijn kwijtgeraakt.
Daardoor zijn we ons extra bewust van hoe fijn het is dat we dit nu bij jullie kunnen
maken.

NICOLE Het gaat ook over de verantwoordelijkheid van het publiek. Als je wil dat
dit theater blijft bestaan, dan moet je ook... komen! (lacht) Je moet je inzetten voor
dat waarin je gelooft.

fABULEUS We hebben Liefdesverklaring wel eens een omkering genoemd
van Publikumsbeschimpfung, maar is het niet eerder een aanvulling? Was
Publikumsbeschimpfung ook al niet een ode aan het theater?

MAGNE Misschien wel, maar het wilde het theater ook nog heel erg veranderen.
Handke wilde iets blootleggen, omdat hij vond dat het theater anders kon en
anders moest.

NICOLE Ik heb altijd de formulering schaduwversie mooi gevonden. Als je
Publikumsbeschimpfung hier hebt, dan zit Liefdesverklaring als een schaduw
ernaast of eronder. Het is een vertaling naar het hier en nu. In die zin zit er ook
liefde in Publikumsbeschimpfung: als andere kant van de medaille.

MAGNE Als Handke niet enorm veel liefde had gehad voor het theater, dan had hij
dit stuk niet kunnen schrijven. Je wil iets veranderen omdat je ervan houdt, omdat
het de moeite waard is om het te veranderen. De uiting is anders, omdat die tijd en
dat publiek iets anders vroegen.

NICOLE Als Publikumsbeschimpfung een single was, dan zou je Liefdesverklaring
kunnen zien als de B-kant.

fABULEUS Is een liefdesverklaring van iemand die op een podium staat niet altijd
een beetje dubbel? Lady Gaga roept “I love you!” en je weet dat ze wil zeggen “Ik
hou van jullie omdat jullie van mij houden”.

MAGNE Dat is het helemaal. En dat is ook precies wat wij zeggen: omdat u er bent,
houden we van u.
fABULEUS Is dat niet puur zelfbevestiging?

NICOLE Nee dat vind ik niet. Het gaat om de bevestiging van het moment, om het
geloof dat je iets kan krijgen in een situatie die theater heet. Dat je iets zoekt in
je leven dat niet Albert Heijn, niet televisie, niet computer is. Theater is best een
spannend ding. Je hebt een titel en misschien een tekstje, maar eigenlijk weet
je niet wat er gaat gebeuren. Je wordt opgesloten in het donker. Wat ga je doen?
Ga je je enorm vervelen? Je moet een bepaalde openheid en nieuwsgierigheid en
risicobereidheid hebben om in theater te geloven. En die houding daar houden we van.

MAGNE Ja. Alleen al het feit dat je je fysiek hebt verplaatst naar het theater, dat je
kiest voor een live-gebeuren, terwijl je tegenwoordig zoveel virtueel kan meemaken.

fABULEUS Hoe liefdevol is wat de performers uitspreken? Is het altijd echt of zit
er ook ironie in? Moeten we met zijn allen verliefd worden of is het meer een soort
studie van de liefde?

NICOLE Mag het alles tegelijkertijd zijn? Mag het een suggestie zijn? Je kan als
maker geen antwoorden geven. Alles wat we maken is een propositie. Het is een
oefening: what if? Wat als we naar de liefde kijken? Misschien word je het ene
moment meegesleurd en het volgende niet. Wat betekent dat voor jou? Ik hou van
de wakkere toeschouwer die mee deel uitmaakt van het proces.

MAGNE Mij lijkt het leuk als het publiek na Liefdesverklaring denkt: “Hé, ik ben
eigenlijk ontzettend OK.” Ik vind het in deze tijd belangrijk dat mensen van zichzelf
houden. We zijn met zijn allen heel erg bezig om snelle en oppervlakkige liefde te
ontvangen - facebooken, vrienden zoeken, ... - maar daar zit het hem natuurlijk
niet in. De wereld is best hard. Het is nooit vanzelfsprekend dat je OK bent zoals je
bent. Je moet jezelf voortdurend bewijzen. Er is weinig vanzelfsprekende omarming
vandaag de dag.

fABULEUS Jouw manier van creëren is vrij rationeel. Compositie is enorm
belangrijk. Kan je die houding ook met jongeren aanhouden? Of moet je andere
methodes gebruiken?

NICOLE Voor mij zijn vorm en inhoud van elkaar afhankelijk. Ik kan het niet alleen
over inhoud hebben. De vorm moet ook superstrak. En diezelfde aanpak werkt ook
met jongeren. Ik moet bij professioneel opgeleide dansers of performers ook eerst
kijken wie ik voor me heb en waar die sterk in is. Het enige verschil is dat ik bij
jongeren iets meer een gidsrol aanneem, maar ik voel me absoluut niet de master.
Ik zie hen als gelijkgestemden die met hun eigen kracht dingen inbrengen. En die
verantwoordelijkheid nemen zij helemaal.

fABULEUS Heeft het feit dat jullie deze voorstelling bij fABULEUS maken het
proces beïnvloed?

NICOLE We zijn ons er natuurlijk bewust van dat we ook een jong publiek zullen
bereiken, maar op zich ben ik daar niet mee bezig. In die zin vind ik de visie van
fABULEUS heel erg mooi: de voorstelling is voor iedereen en doordat er jongeren op
toneel staan, komt het inhoudelijk meer bij jongeren terecht. Dat vond ik een open
kijk op theater maken met jongeren.

Ik hou niet zo van hokjes. Op mijn zestiende ging ik naar de Kammerspiele in
München en daar zag ik gewoon vier uur Shakespeare. Ik snapte vast niet ieder
woord, maar was toch aangetrokken door de manier waarop het gemaakt was en
doordat dat ik uitgedaagd werd. Daar geloof ik heel erg in, dat je jongeren niet mag
onderschatten. Het is juist fijn om te zeggen: “Jullie kunnen dit wel aan.”

MAGNE De fijnste ervaringen zijn die dingen die je misschien (nog) niet helemaal
begrijpt, maar soms pas in een latere instantie. Kennis of een ervaring waarvoor je
een beetje op je tenen moet gaan staan, beklijft vaak langer.

Filip Bilsen

De Oostenrijker PETER HANDKE (°1942) geldt als een van de belangrijkste hedendaagse toneelschrijvers. Al in 1966, toen hij amper 23 jaar was, zorgde
hij voor ophef met het stuk Publikumsbeschimpfung, dat letterlijk “Publieksbeschimping” betekent, al werd het officieel in het Nederlands vertaald
als Hooggeëerd Publiek. Die titel lijkt in tegenspraak met het origineel, maar de verwarring hierover geeft ook het aparte karakter van het stuk aan:
Publikumsbeschimpfung eindigt in een bevrijdende scheldtirade richting publiek, maar is vooral een gepassioneerd pleidooi voor een andere manier van
theatermaken en –kijken, weg van verwachtingspatronen en conventies. Eeuwenlang was het toneel erop gericht een fictieve werkelijkheid op het toneel
te zetten. Zoals de performancekunst in diezelfde jaren zestig, verwierp Handke deze erfenis op een radicale manier. Hij sprak het publiek rechtstreeks
aan en doorbrak de zogenaamde vierde wand. In de oorspronkelijke versie stonden vier acteurs op het toneel, in gewone kleren. Hun belangrijkste
boodschap was: wij spelen geen voorstelling. U zult geen spel zien / wij tonen u niets / wij beelden niets uit / wij treden niet uit onze rollen / wij hebben
geen rollen. Spelers én publiek werden door Handke in het nú gehouden. Er werd geen verhaal verteld dat zich in een ver of dichtbij verleden zou hebben
afgespeeld. “Rechtstreeks toneel”, zo noemde Handke het. What you see, is what you get. De impact van Publikumsbeschimpfung was groot. Vele van
Handkes ingrepen zijn vandaag de dag – en misschien meest van al in Vlaanderen en Nederland – vanzelfsprekend geworden.

In 1972 gaf Peter Handke aan dat hij ooit een tweede deel van Publikumsbeschimpfung zou willen schrijven. Met Liefdesverklaring heeft Magne van den
Berg dat wellicht in zijn plaats gedaan.

