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‘Ik laat mij de oorlog door jullie niet tegen- 
maken!’ – aldus Anna Fierling, beter bekend 
onder haar pseudoniem Moeder Courage. 
Bertolt Brecht schreef zijn anti-oorlogsstuk 
Mutter Courage und ihre Kinder in 1939 in balling-
schap in Zweden, uit afschuw over het ver-
schijnsel oorlog en het daaruit voortvloeiende 
opportunisme van de mens. De titelrol moest 
daarvan de verpersoonlijking zijn; hij laat 
haar in het stuk niet voor niets omschrijven 
als een ‘hyena van de slachtvelden’. De oorlog 
is haar levensader, haar business – ze verliest 
er haar volledige kinderschare door, maar hoe 
verschrikkelijk de gebeurtenissen om haar 
heen ook zijn, zíj raakt pas in paniek wanneer 
‘de vrede dreigt uit te breken’.
 Nee… Anna Fierling staat niet direct be-
kend om haar subtiele karakter. Haar bijnaam 
heeft ze verworven ‘omdat ze dwars door ’t 
geschutvuur van Riga is gereden met vijftig 
broden in de kar’, vertelt haar oudste zoon 
Eilif met duidelijke trots. En inderdaad: als 
Courage die gewaagde actie had ondernomen 
in het belang van de hongerige troepen, was 
het niet minder dan een heldendaad geweest. 
Maar zo eenvoudig zit het niet in elkaar, blijkt 
wanneer zij haar zoon aanvult met: ‘Ze begon-
nen al te schimmelen, het was de hoogste tijd, 
ik had geen andere keus.’ De toon is gezet…

Roermond
In de laatste Nederlandse productie van het 
stuk (in het lopende seizoen) trotseert Courage 
het geschutvuur van Roermond in plaats van 
dat in Riga. Die locatieverandering is sympto-
matisch voor de bewerking die aan deze voor-
stelling ten grondslag ligt: de totale handeling 
werd door vertaler Tom Kleijn verplaatst naar 
Nederland – wat met zich meebracht dat de 
Dertigjarige Oorlog uit het oorspronkelijke 
stuk werd vervangen door de Tachtigjarige 
in de Lage Landen. En dus wordt in de zesde 
scène niet (zoals bij Brecht) de keizerlijke veld-
heer Tilly onder groot ceremonieel begraven, 
maar de Friese stadhouder Ernst Casimir van 
Nassau – en is de titelrol een Friese zaken-
vrouw achter wiens bijnaam het oer-Hollandse 
‘Anna Fierlinga’ schuilgaat. 
 Het zijn opvallende en cruciale ingrepen, 
die gemaakt zijn om deze geheide Brecht-
klassieker aantrekkelijk te maken voor een 
groter publiek dan in eerste instantie voor de 
hand zou liggen. Deze Moeder Courage kwam 
dan ook tot stand onder auspiciën van acteur-
regisseur en voormalig artistiek leider Hans 
Croiset, die er – als een ware missionaris van 
het toneel – altijd naar heeft gestreefd om 
het klassieke repertoire op een toegankelijke 
manier te regisseren voor een breed publiek. 

Die doelstelling was een van de pijlers van 
zijn eigen Publiekstheater (1973-86), en is een 
constante factor gebleven in zijn inmiddels 55- 
jarige toneelloopbaan. Het mag dan ook niet 
verbazen dat juist hij werd aangetrokken om 
de artistieke leiding te voeren over het ambiti-
euze project ToneelMeesters. ‘Joop van den Ende 
Theaterproducties en Hans Croiset hebben de 
wens om klassiekers voor een breed publiek op 
te voeren’, meldde het persbericht van 19 juni 
2006 na de presentatie van de nieuwe onder-
neming. Croiset ging een contractuele verbin-
tenis voor drie jaar aan met de commerciële 
producent om dit niet-commerciële avontuur 
tot een succes te maken. Zijn Moeder Courage 
was de tweede ToneelMeesters-première.
 De verplaatsing naar Nederland werd 
in de pers – zoals overigens de hele voorstel-
ling – wisselend ontvangen. In de recensie van 
Hein Janssen valt te lezen dat de universaliteit 
van het oorlogsthema een dergelijke ingreep 
wellicht overbodig maakt: ‘Vietnam, Irak, 
Darfur – overal zeulen moeders rond met hun 
handelswaar, en de dode kinderen.’ 1 De ijzeren 
houdbaarheid van de oorlog als thema wordt 
in de voorstelling van Croiset pijnlijk helder 
verbeeld in de mededelingen over steeds weer 
nieuwe oorlogen, die telkens op de draaiende 
wanden worden geschreven die het speelvlak 
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