
Vreemd Beest speelt “De Goede Mens” 
10 jaar Annatheater Helmond 
 

© Annatheater Helmond 2012-2013 

 

Achtergrondinformatie 

Bertolt Brecht 

(Duitsland, 1898 – 1956) 

Bertolt Brecht is één  van de belangrijkste  Duitse toneelschrijvers van  

de 20e eeuw . Zijn leven , zijn opvattingen en zijn werk zijn sterk 

beïnvloed door de Eerste Wereldoorlog, de daarop volgende crisis in 

Duitsland, de Russische revolutie, de wereldwijde economische crisis 

van 1929 en  de opkomst van  Nationaal Socialisme in Duitsland .  

 

 

19 jaar oud  leert hij de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog kennen in een noodhospitaal in 

Augsburg waar hij  als student medicijnen  zijn  vervangende dienstplicht vervult. In de jaren 20 en 30 

houdt hij zich naast  zijn werk als schrijver ,dichter en theatermaker, geïnteresseerd als hij is in 

sociaal-ethische vraagstukken, bezig met de  filosofie van  de Chinese pacifist Me-Ti  en met het 

Marxisme. In het Berliner Sportpalast waar hij kind aan huis was, proefde hij bij de Berlijnse 

Zesdaagse Rennen en de bokswedstrijden  een sfeer en zag hij een actief meelevend  en 

meedenkend publiek dat hij in de schouwburg node miste. Om daar verandering in te brengen  

ontwikkelt hij   de theorie van het Epische Theater die afrekent met de grondbeginselen van het 

klassieke theater of Illusionsstheater:  wordt de mens in de dramatische vorm van het theater 

bekend verondersteld, bij Brecht wordt de mens voorwerp van onderzoek;  bij het Illusionstheater   

draait het om gevoelens, bij het Episches Theater  wil Brecht dat de toeschouwer tot inzichten  komt; 

in het Illusionstheater  is er sprake van een lineaire ontwikkeling, bij het Epische Theater verloopt de 

ontwikkeling in bochten; in het Illusionstheater  bepaalt het denken wie je bent, bij Brecht bepaalt de 

plaats die je  in de maatschappij inneemt je denken. 

In  januari 1933 vlucht Brecht voor de Nazi’s uit Duitsland en komt na vele omzwervingen in Amerika 

terecht. Daar zal hij tot 1947 blijven.  In deze periode-  die Emigrationszeit- schrijft hij  zijn 

belangrijkste werken  die tot op de dag van vandaag  bij vele theater- gezelschappen over de hele 

wereld  tot het standaard-repertoire behoren : 

- Furcht und Elend des Dritten Reiches  (1937)  

- Herr Puntila und sein Knecht Matti   (1940) 

- Mutter Courage  (1941) 

- Der gute Mensch von Sezuan  (1943) 

- Der kaukasische Kreidekreis   (1944) 

- Das  Leben des Galilei   ( 1946) 

Vanaf  1948 kan  hij deze werken met  zijn eigen ensemble en in zijn eigen theater in Oost-Berlijn 

opvoeren. Hij wordt samen met Samuel Beckett algemeen beschouwd als de grond-legger van het 

moderne theater. Hij overlijdt in 1956 in Berlijn aan een hartinfarct. 


