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november 2008 :::

::: trouw vrijdag 21 november 2008 :::



::: volkskrant zaterdag 22 november 2008 :::

::: dagblad vh noorden donderdag 13 november 2008 :::



DE ALLERLAATSTE DAGEN DER

MENSHEID.
1STE BEDRIJF, TOEGIFT:

AANVAL OP KAMP HOLLAND

RiRo’s Theaterdagboek: Aanval op Kamp Holland |
ESC_8224-B2_klein.jpg <http://www.moose.nl/?q=
theaterpraat/riro/riro-s-theaterdagboek-aanval-op-
kamp-holland>
Bindervoet en Henkes: ‘Witte en Lageveen hebben
zich laten betalen.’
Zondag 9 november, een studio in Amsterdam, rond
het middaguur De schermutselingen beginnen naar
verluid in het radioprogramma Opium. Erik Binder-
voet en Robbert-Jan Henkes, vertalers van De laatste
dagen der mensheid, een tot voor kort onspeelbaar ge-
acht toneelstuk over de Eerste Wereldoorlog, worden
als eersten geïnterviewd. Na het journaal en de recla-
me is het de beurt aan Geert Lageveen en Leopold Wit-
te, makers van Kamp Holland, een voorstelling over
Nederlandse soldaten in Uruzgan. De vertalers heb-
ben zich geërgerd aan eerdere opmerkingen van de
Afghanistanreizigers. En laten dat merken ook.
Zondag 9 november. Een winkel in Groningen, die-
zelfde dag. Later die middag jagen de acteurs van ‘t
Barre Land De laatste dagen der mensheid van Karl
Kraus er in precies vijfendertig minuten doorheen.
Want in boekhandel Godert Walter staat niet de voor-
stelling centraal maar de vertaling. Drank gaat rond.
De stemming is opperbest. Totdat de nog maar enkele
uren daarvoor in Amsterdam geïnterviewde vertalers
plotseling een uiterst cynische verdedigingsaanval in-
zetten.
Bindervoet: ‘Die Witte en Lageveen hebben zich laten
inpakken door defensie!’
Henkes: ‘De onnozele schapen hebben zich op sleep-
touw laten nemen!’
Bindervoet: ‘Want in Uruzgan zijn geen Nederlandse
soldaten!’
Henkes: ‘Nee, dat zijn ónze jongens die héél zwaar
werk doen!’
Bindervoet: ‘Die hebben het daar héél zwaar en héél
moeilijk!’

Dinsdag 11 november. Een theater in Groningen, een
lange avond. Het lijkt weer rustig te zijn aan het
front. Gelukkig maar. Want ik heb geen zin om weer
zo’n dorpsruzie bij te wonen. Daarvoor ga ik niet naar
theater. Wel voor ‘t Barre Land, want die groep is iets
interessants van plan. Over precies tien jaar zal het
grootste en langste toneelstuk ooit worden gespeeld.
Op de dag dat de Eerste Wereldoorlog honderd jaar ge-
leden eindigde, zal de integrale uitvoering van De laat-
ste dagen der mensheid beginnen. Tenminste, dat wil-
len ze me doen geloven.
Vandaag, precies negentig jaar na de wapenstilstand,
spelen de acteurs aangevuld met het vertalersduo
Bindervoet en Henkes voor het eerst een avondvul-
lende versie. Van wat wel eens een hele goede voor-
stelling zou kunnen worden. Want wat ik in deze
drieëneenhalf uur heb gezien is bepaald niet mis.

Donderdag 13 november. Een theater in Groningen,
twee dagen later. De acteurs betreden het podium
voor de tweede speelavond. De een is nog tot vlak voor
aanvang door een arts behandeld, een ander strom-
pelt voort op krukken, een derde moet regelmatig rust
nemen op een brancard. Geen idee wat de oorzaak is
van al die malheur, maar de voorstelling van gisteren
moest er om worden afgelast. Hoe dan ook, een dag la-
ter dan ik van plan was, zie ik het stuk nog een keer.
Er zal wel het nodige zijn veranderd, zo gaat dat nou
eenmaal bij ‘t Barre Land weet ik inmiddels. En ja
hoor, van de inleiding is zo goed als niets overeind ge-
bleven. Maar aan de eerste scène lijkt weinig veran-
derd. Een verteller kondigt vanachter de schrijftafel
aan: ‘Wenen. Ringbaanpromenade. De Sirk-hoek. Een
zomerse zondagavond. Drukte en bedrijvigheid. Er
vormen zich gróepen!’ Een krantenverkoper: ‘Extra
edietsiiiie!!! Troonopvolger vermoord! De dader gear-
resteerd.’
In een van de volgende scène’s tonen de acteurs een
kaart van Europa. Net als twee dagen geleden wijzen
ze daarop Wenen aan. Maar wat doen ze nou? De aan-
wijsstok gaat naar Nederland. Naar Amsterdam. Naar
het Leidseplein. En verwijzend naar operettes van
vlak na de Eerste Wereldoorlog zegt een van de ac-
teurs: ‘Daar staat Kamp Holland, de hedendaagse ope-
rette.’ Nee hè! Niet weer! Wel dus. Het blijkt een teken
voor de vertalers om het podium op te komen voor
wat ze ‘De allerlaatste dagen der mensheid’ noemen.
Henkes: ‘Lageveen en die andere, die lange van Gooi-
sche Vrouwen.’
Bindervoet: ‘Die hebben hun reis naar Afghanistan
gemaakt op kosten van defensie.’
Henkes: ‘Ze hebben zich laten betalen.’
Bindervoet: ‘Om recht te doen aan onze jongens.’
Henkes: ‘Geen enkele andere gedachte ligt aan hun
voorstelling ten grondslag.’
Bindervoet: ‘Daarvoor hoef je de voorstelling niet te
zien.’
Henkes: ‘Daarvoor volstaat het om dit te lezen.’
Erik Bindervoet toont het publiek het programma-
boekje van de voorstelling Kamp Holland.
Vrijdag 14 november. De foyer van een theater, de
eerste uren van de volgende dag. Aan de bar, met een
glas in je hand, dan moet het kunnen vind ik. Dan mag
je ongezouten je mening spuien. Dat is wat anders dan
tijdens een boekpresentatie of een voorstelling. In de
foyer na afloop heb ik dus maar eens links en rechts
wat toeschouwers aangeschoten. Tot mijn grote ver-
bazing blijkt iedereen die ik er naar vraag zeer ver-
guld te zijn met de aanval op Kamp Holland. Allemaal
staan ze er volledig en zonder voorbehoud achter. Van
de hoogstgeleerde heer tot de laatstopgeleide student.
Ik heb Kamp Holland niet gezien. Niemand die ik in de
foyer sprak trouwens. De een heeft een artikel in een
krant gelezen, een ander hoorde een fragment op de
radio, een derde zag een flits op televisie. En dat blijkt
meer dan genoeg om hun harten sneller te doen klop-
pen en hun gemoed in een verwachtingsvolle oorlogs-
stemming te brengen. Maar ach, zo bijzonder is dat
nou ook weer niet. Aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog waren er tenslotte ook nogal wat intel-
lectuelen, dichters, kunstenaars, en zelfs vertalers,
die popelden om te kunnen vechten voor de goede
zaak.
RiRo op 17/11/2008 - 15:54   9 reacties:
1. “Aan de bar, met een glas in je hand, dan moet het
kunnen vind ik. Dan mag je ongezouten je mening
spuien. Dat is wat anders dan tijdens een boekpre-
sentatie of een voorstelling.” Zozo, meneer RiRo, als
het zo was dan werd er dus alleen nog meningloos
amusement vertoond. Ik heb ‘t Barre Land nog niet
gezien, maar ik vermoed dat u de ironie en de polemi-
sche kwaliteiten niet heeft begrepen. Bovendien
spoort zoiets mij juist aan om ook Kamp Holland te
willen zien, dus het is eerder een vriendendienst dan
een dorpsrel... — H.P. (niet geverifiëerd) 17/11/2008
- 17:13
2. Punt is dat Bindervoet en Henkes hun ironie bot-
vieren op een voorstelling die ze niet hebben gezien,
waarvan ze alleen maar het programmaboekje hebben
gelezen. — RiRo 17/11/2008 - 17:24
3. Zoveelste bedrijf, zoveelste scène. Een willekeurig
filiaal van de Coffee Company in Amsterdam. Twee
mannen met sportieve winterjassen em semi-hippe
brillen zitten gebogen over hun laptops. Het zijn de
oudste en de een-na-oudste Moose-lezer.
DE OUDSTE MOOSE-LEZER: Oorlog!
DE EEN-NA-OUDSTE: Oorlog in het theater?
DE OUDSTE MOOSE-LEZER: De Eerste Wereldoorlog
tégen Oeroezgan!
DE EEN-NA-OUDSTE: In het theater?

DE OUDSTE MOOSE-LEZER: Ze hebben elkaars voor-
stelling niet gezien, maar ze zijn tégen. Collaboratie!
Nu schrijven ze schotschriftjes.
DE EEN-NA-OUDSTE: Tegen Oeroezgan?
DE OUDSTE MOOSE-LEZER: Nee, tegen het theater!
DE EEN-NA-OUDSTE: Is dat alles? Vroeger wás
theater oorlog...
DE OUDSTE MOOSE-LEZER: Dat deden wij vroeger
ook...
DE EEN-NA-OUDSTE: Dan kreeg je de stijve piemel van
een dronken junk tegen je neus. En als er wat van zei
dan werd je uitgescholden door Marien Jongewaard...
DE OUDSTE MOOSE-LEZER: ...Minirecensies over
voorstellingen die we niet hadden gezien...
DE EEN-NA-OUDSTE: ...Of je moest met een vreemde
naar bed...
DE OUDSTE MOOSE-LEZER: ...Minirecensies over
voorstellingen die überhaupt niet bestonden!
DE EEN-NA-OUDSTE: ...Of je werd opgesloten met een
oude mimer met een huidziekte...
DE OUDSTE MOOSE-LEZER: En weet je wat het meest
verschrikkelijke is?
DE EEN-NA-OUDSTE: Zeg het eens.
DE OUDSTE MOOSE-LEZER: Ik ben de enige Nederlan-
der die allebei de voorstellingen wél gezien heeft...
DE EEN-NA-OUDSTE: O, dan ben jij dus het best van ie-
dereen in staat om een afgewogen oordeel te vellen
over deze splijtende kwestie.
DE OUDSTE MOOSE-LEZER: Ben je betoeterd! Ik ben
door deze voorkennis volkomen ongeschikt en onbe-
voegd om wat dan ook bij te dragen aan deze ruzie in
huiselijke kring.
DE EEN-NA-OUDSTE: Zouden de schotschriftjesschrij-
vers nog gaan kijken naar de collaborateurs?
DE OUDSTE MOOSE-LEZER: Ik zal het ze van harte af-
raden.
DE EEN-NA-OUDSTE: Ach, het is toch allemaal marke-
ting.
(changement.) —Simber 17/11/2008 - 17:28
4. Bindervoet en Henkes zijn twee van de domste
koorballen die er in de Nederlandse letteren rondlo-
pen. Tevens zijn het laffe kereltjes. Dus ach, zoiets
was wel van ze te verwachten. Wat het Barre Land
met ze aanmoet, geen idee. — Du (niet geverifiëerd)
17/11/2008 - 21:35
5. Ik ken de heren vertalers niet en misschien zijn La-
geveen en Witte wel de hoeren van defensie. Daar ga
ik verder niet op in. Wel wil ik zeggen dat ik het to-
neelstuk van Simber nu al goed vind, wanneer is de
première? — Pinguin 19/11/2008 - 10:25
6. Voor het beluisteren van de reactie van Geert La-
geveen en Leopold Witte verwijs ik de lezer graag
naar het archief op de site van OPIUM, het kunstpro-
gramma van de AVRO radio (Opiumradio.nl), waarin
de uithaal naar Kamp Holland van het vertalersduo in
werkelijkheid plaats vond. Ook de volgorde klopt niet:
Henkes en Bindervoet waren vóór de reclame, en na
hun kritiek op Orkater moesten ze de trein naar Gro-
ningen halen. Lageveen en Witte konden hen nog net
uitnodigen om de voorstelling te komen bekijken, ter
nuancering van het oordeel over Kamp Holland. Of ze
die inmiddels hebben aangenomen, is bij ons niet be-
kend. — Hans Smit (niet geverifiëerd) 21/11/2008 -
10:55
7. @ Hans Smit. Ik had inmiddels al gehoord dat er in
de eerste alinea over de radio-uitzending wat feitelij-
ke fouten zaten. Dat krijg je ervan als je afgaat op van
horen zeggen. In die boekwinkel en in het theater was
ik er overigens wel zelf bij. Voor het betoog maakten
die fouten (naam van het programma en de volgorde
van de interviews) denk ik niet zoveel uit. Maar je
hebt gelijk. Ik heb de alinea inmiddels aangepast. Goed
dat je me erop hebt gewezen. — RiRo 21/11/2008 -
12:26
8. Jammer hoor. Ik vond het juist buitengewoon pas-
send om te schrijven over een radiouitzending die je
niet hebt gehoord over mensen die een voorstelling
aanvallen die ze niet hebben gezien. — Simber 21/11/
2008 - 13:15
9. @Simber. Ja, daar zit ook wel weer wat in. Het blijft
overigens een alinea over een uitzending die ik niet
heb gehoord. — RiRo 21/11/2008 - 13:34

Nieuwe reactie inzenden: Uw naam: * E-mailadres: *
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar
worden gemaakt. Homepagina: Reactie: * CAPTCHA
We hebben last van nare spambots, dus willen we
graag checken of je een mens bent ;-) Math Question:
* 1 + 17 = Vul de oplossing in van deze simpele re-
kensom. Vul bij 1+3 bijvoorbeeld 4 in. Inhoud syndi-
ceren Inhoud syndiceren.



::: de groene amsterdammer vrijdag 12 december 2008 :::

::: nrc handelsblad donderdag 27 november 2008 :::
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::: MARTIN SCHOUTEN, DAGBOEK VAN EEN CRITICUS, theatermaker 1, jaarg. 13, feb 2009 :::



’t Barre Land speelt De laatste dagen der mensheid van Karl Kraus

Negentig jaar nadat op 11 november 1918 in een treinwagon bij Compiègne Duitsland en de geallieerden de
Vrede tekenden, verschijnt voor het eerst in het Nederlands de integrale vertaling van De laatste dagen der
mensheid van Karl Kraus (1874-1936). ’t Barre Land viert deze historische gebeurtenissen met een uitvoering
van deze grootse Eerste Wereldoorlog-satire en geeft voorstellingen in Groningen, Utrecht en Amsterdam.

De laatste dagen der mensheid is het omvangrijkste toneelstuk dat ooit is geschreven, met de meeste rollen, de
meeste dialecten en de meeste scènewisselingen. Het behandelt in vijf bedrijven de vijf oorlogsjaren en speelt
zich af op de straten van Wenen en Berlijn, in de loopgraven en veldhospitalen, theaters en onderzeeërs. Kraus
monteert de verbijsterend wrede wereld om hem heen door gesprekken, reclamefolders, speeches en kran-
ten te citeren: “De onwaarschijnlijkste daden, waarvan hier melding wordt gemaakt, zijn echt gebeurd; ik heb
slechts beschreven wat er is gedaan. De onwaarschijnlijkste gesprekken die hier worden gevoerd zijn woord
voor woord zo uitgesproken; de schrilste verzinsels zijn citaten.” (Kraus)

Het is een vernietigende oorlogsverklaring aan de geestelijke malaise en een
overvolledige staalkaart van de literaire en journalistieke wereld, die gespiegeld
wordt in de stilistische veelvormigheid van het stuk: zowel de open dramaturgie
van Shakespeare als het expressionistische Stationendrama van Strindberg, de
taalkunst en de sociale spot van Nestroy, de fantastische operette van Offen-
bach. En een voorslag op het politieke montagetheater van Brecht, de mono-
mane scheldtirades van Bernhard en de taalkundige analyses van Jelinek.

Deze ongeëvenaarde toneeltekst, door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes
vertaald, wordt met schitterende illustraties van Aart Clerkx, uitgebreid bron-
nenmateriaal en achtergronden uitgegeven door De Harmonie. Bindervoet en
Henkes zullen het ensemble van 't Barre Land voor deze gelegenheid ver-
sterken en de voorstellingen opluisteren met De allerlaatste dagen der
mensheid; nieuw materiaal vol met hedendaagse citaten.

spel:Vincent van den Berg, Erik Bindervoet, Margijn Bosch,Anouk
Driessen, Robbert-Jan Henkes, Ingejan Ligthart Schenk, Martijn
Nieuwerf en Czeslaw de Wijs

première: 20 november 2008,Theater Kikker, Utrecht

speeldata: 11-15 november Grand Theatre in Groningen; 18-22
november,Theater Kikker in Utrecht; 25-29 november, Frascati in
Amsterdam; 6-7 februari 2009,Toneelschuur in Haarlem

op toernee: vanaf oktober 2009 in België en Nederland

meer: De allerlaatste dagen der mensheid, de dagelijks uitgedeelde
fakkelforums van Bindervoet en Henkes, educatiemateriaal, links, recensies,
filmpjes en foto’s op www.barreland.nl

speellijst ’t barre land



COLOFON

De laatste dagen der mensheid, tragedie in vijf bedrijven met
voorspel en epiloog van Karl Kraus, werd in opdracht van
toneelgroep ’t Barre Land vertaald door Erik Bindervoet en
Robbert-Jan Henkes en geïllustreerd door Aart Clerkx, en
uitgegeven door Uitgeverij De Harmonie te Amsterdam

Oospronkelijke uitgave: Karl Kraus, Die letzten Tage der
Menschheit, Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog,
Verlag Die Fackel, Wien/Leipzig 1926 (1922); ook
uitgegeven door Verlag Volk und Welt, Berlin 1978 en als
suhrkamp taschenbuch, Frankfurt am Main 1986

Omslag Piet Schreuders en Maatschappij Platforum 
Verzorging binnenwerk Maatschappij Platforum

Afbeelding omslag ‘De gasmaskers’ van Aart Clerkx, naar
ene photographie afgedrukt in Die letzten Tage der Menschheit
(zie p.167 van deze uitgave)

De allerlaatste dagen der mensheid (proloog) werd eerder
gepubliceerd op het sargasso weblog (www.sargasso.nl)

Deze vertaling kwam tot stand met steun van het
Amsterdams Fonds voor de Kunst en een projectbeurs van

het Fonds voor de Letteren

Met dank aan mentor Marinus Pütz

Eerste en tweede druk november 2008
Derde druk december 2008

Vierde druk januari 2009
Vijfde, herziene en uitgebreide druk mei 2009

ISBN 978 90 6169 888 3

EERDER VERSCHENEN

van Erik Bindervoet & Robbert-Jan Henkes bij Uitgeverij
De Harmonie:
• De intocht van Christus in Amsterdam (2de evangelie, klas-
siek geïllustreerd, 2006)
• Bloemsdag (roman, de Nederlandse Ulysses, 2004)
• W. Shakespeare, De Tragedie van Hamlet, Prins van
Denemarken (klassiek geïllustreerde vertaling, 2000)
• Waar wij voor zijn en tegen (manifesten en polemieken,
1996)
• Wijdlopige, brede en waarachtige beschrijving van de reizen van
het schip De Visstick en haar gezagvoerder Kapitein Iglo (zee-
verhaal, 1995, met Frans Bakker, René Windig en Eddie de
Jong)

IN VOORBEREIDING

in de serie Klassiek Geïllustreerd:
• Museum Spoelbergh (magnum opus)
• Makbeth (voor kinderen)
• Het zingende nijlpaard (verliteraturing)
• Hé, dichter! (dichterstypen, onderscheidenlijk geordend en
alfabetisch gecatalogiseerd)
• Journael of gedenkwaardige beschrijving, bevattende veel
wonderlijke en gevaarlijke zaken van de volgende reizen van het
schip De Visstick en haar gezagvoerder Kapitein Iglo (ver-
volgverhaal)

VAN ERIK BINDERVOET 

verscheen bij Uitgeverij De Harmonie:
• Voor altijd voor het eerst (2008)
• Aap (2002)
• De schilder en zijn model (1999)
• De saaiste jongen ter wereld (1998)
• Tijdelijk zelfportret met hoofd en plaats-
bepaling, oranje (1995)

eerder verschenen • colofon


