
1ste bedrijf, 19de scène (sneak preview)
AVRO Opium, zondag 9 november, 1300-1400 uur, theater
Desmet Amsterdam. Een herfstige zondagmiddag. Het
tweede uur. 

INTERVIEWER: Even, laat ik dan nou even, want we zijn bij-
na door de tijd heen, over de reacties hebben, want jullie
hebben hem nu vanaf, donderdag is de pre in première ge-
weest, in Haarlem, hij wordt nu gespeeld, d’r komen veel
mensen kijken die ongetwijfeld ook eh, hun verháál hebben
na afloop.

LEOPOLD WITTE: Nou, de leukste reacties vin ik van, van, je
hebt twee soorten reacties, je hebt heel veel militairen die
eropaf komen, of ouders van militairen, familieleden die die
die daar die willen d’r gewoon veel van afweten, die willen,
en je hebt veel burgers die d’r, eh, en de leukste reacties vin
ik van: Jezus mensen, nu weet ik eigenlijk pas wat ik in de
krant lees, en ik schaam me eigenlijk dat ik er eigenlijk niks
van afweet, en wat gebeurt er eigenlijk op dit moment in de
wereld namens ons? Dus het is een soort eye-opener en

mensen gaan, het wordt enorm, er wordt enorm heftig over

gepraat daarna, en dat vin ik eigenlijk leuk.

INTERVIEWER: Wilde je dat ook losmaken bij de mensen?

GEERT LAGEVEEN: Ja, nou, het emotioneert mensen en niet

op de manier zoals die twee heren uit het eerste uur dat be-

doelen, want er zitten nauwelijks personaazjes in de voor-

stelling, kun je nauwelijks waar je mee mee, het is met het

dilemma’s, de dilemma’s van mensen die daar namens ons,

ons zitten, en je kunt je focussen op ouwe oorlogen, en elke

oorlog is verschrikkelijk en het gaat altijd om de detaajs die

zo’n oorlog bizar en kleurrijk en idioot maken, en die detaajs

die hebben wij naar boven willen halen, en dat zorgt ervoor

dat mensen, nou ja eh, tot tranen toe geroerd zijn, hoor hoor

ik terug van mensen of, zoals de NRC schreef, een mokerslag,

en daar ben ik heel erg blij mee omdat het tegelijkertijd ver-

warring genereert van, ja wat moeten wij daar dan mee,

mensen in het publiek, hij moet doorzagen in het hoofd van

de mensen.

(changement.)
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De voorlaatste dagen der mensheid
(Toneel: Toneel.)

DE EERSTE: Zeg jij bent toch theatraal onderlegd?
Noh, wat zegje d’rvan?

DE TWEEDE: Onspeelbaar!

DE EERSTE: Onspeelbaar?

DE TWEEDE: Onspeelbaar, zeggen ze!

DE EERSTE:Ik zeg: hooguit even onspeelbaar als
onvertaalbaar. 

DE TWEEDE: Hoe staat het met de stemmingen?
We moeten de stemmingen peilen!

DE EERSTE: Volgens mij is de stemming prikkel-
baar, maar niet hoopgevend.

DE TWEEDE: Als dat maar goed komt...

DE EERSTE: Sst! Daar zal je ze hebben.

(De acteurs van ‘t Barre Land komen op, druk in
gesprek.)

CZES: Het is de hoeveelheid die imponerend is.

EXTRA-EDIETSIIIIE–!!
TBARRA LAND SPEULT WOI – ASTU!!

    



We moeten die veelheid er niet alleen in woorden uitkrijgen
maar ook op andere niveaus.

GIJN: Voor Kraus was het een leesstuk. Hij heeft in zijn een-
tje voor gehoorzalen met duizenden mensen gestaan. Hij
was een theaterman pur sang. Als kind nam hij zijn eigen
poppentheater overal mee naar toe. Zijn imitaties van lera-
ren waren berucht. En hij was eerst van plan acteur te wor-
den. Tenminste, hij twijfelde tussen toneelspelen en schrij-
ven.

NOUK: ‘Als ik voordraag, dan is dat geen gespeelde litera-
tuur. Maar wat ik schrijf, is geschreven toneelkunst’. Kraus
geschreven!

VIN: Hij schreef het voor het nageslacht. Hij was ervan over-
tuigd dat mensen in zijn eigen tijd het niet wilden horen en
dat de mensen die na hem kwamen het niet zouden geloven.
Alsof het allemaal maar een sprookje was. Een mythe. De
mythe van de oorlog!

GIJN: En wij zíjn het nageslacht. 

VIN: Noh dan!

TIJN: Ja, waarom heb je dit stuk eigenlijk uitgekozen? Toch
niet alleen omdat het onspeelbaar is. Van Faust II zeiden ze
dat ook altijd. 

GIJN : Het is gewoon Faust verdomme! We gaan er gezellig
tegenaan.

NOUK: Die zogenaamde onspeelbaarheid, dat was toenter-
tijd toch ook niet de reden om het te doen?

GIJN : In elk geval niet om het te laten.

VIN: Ach, onspeelbaar, onspeelbaar. Alleen slechte stukken
zijn onspeelbaar. 

INGE: Het is alleen een ongespééld stuk. Dat is een heel
groot verschil. Als wij het nu gaan spelen, dan is het opeens
een speelbaar stuk. De vraag is alleen: hoe. Het gaat heel erg
over de manier hoe je het aanpakt. Dat is de truc.

CZES: Toen ik dit voor het eerst las was ik in Spanje ten tij-
de van de inval van Bush jr in Irak. Ik las de Herald Tribune
en de verslagen van de speeches, die leken zo ontiegelijk veel
op deze teksten. De koppen ook: As Parijs-Berlijn hersteld,
dat soort dingen, en termen zoals ‘verdedigingsoorlog’, er
waren zoveel overeenkomsten. Het deed me denken aan ne-
gentiende-eeuwse schrijvers als Nestroy. Maar het ontbre-
ken van een hoofdrol, het stemmenspel, de gedachten en
structuur zijn heel modern. Heel modernistisch zelfs. Gren-
zen verkennend en vervolgens verleggend. En dat dan weer
benoemen, wat zelfs al weer een beetje post-modernistisch

is. Het speelt zich op straat af, als een van de eerste toneel-

stukken. In de openbare ruimte. Dat vind ik er zo fascine-

rend aan. En omdat het op alle niveaus de thema’s van nu

raakt. Er zit zoveel in.

VIN: Het is alles: van tot realistisch straattafereel tot operet-

te-achtige klucht, van slapstick tot woordspel, van docu-

mentaire tot collage, van bijtende en dus bijwijlen onbegrij-

pelijke satire tot surrealistische allegorie, van expressionis-

tische poëzie tot apocalyptische film-stills, van tomeloze

woede en echte haat tot diervriendelijk sentiment, kortom

pastoraal-komisch, historisch-pastoraal, tragisch-histo-

risch, tragisch-komisch-historisch-pastoraal, toneel met

eenheden, of gedicht zonder grenzen - we kunnen er alle

kanten mee op.

ALLEN: Behalve de goeie!

(changement.)

------  kkrraauuss  ggeezzeeggdd!!  ------
Het dramatische kunstwerk heeft op de bühne niets te zoeken. Het theatrale effect van een to-
neelstuk moet niet verder gaan dan de wens het stuk opgevoerd te zien: alles wat meer is dan dat
verstoort de artistieke uitwerking. De beste voorstelling is de voorstelling die de lezer zich maakt
van de wereld van het drama. 

Vroeger waren de decorstukken van karton en de toneelspelers echt. Nu zijn de decorstukken bo-
ven iedere twijfel verheven en zijn de toneelspelers van karton.

Een actrice is een vrouw in het kwadraat, een acteur is de wortel uit een man.

                                    


