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De muziektheatervoorstelling die BBEK en Les Voix des Garennes brengen in het Kaaitheater omvat 34 strofes van een ballade van Bertolt Brecht. Zijn 
situatiebeschrijvingen zijn cynisch en ironisch. Wie zich laat meevoeren met ‘Der Zug’ merkt dat er veel subtekst in zit, de kern haal je er met ondertitels 
en vertaling niet zo maar uit. Dit documentje geeft wat hyperlinks en toelichting. Beluister of lees Brechts gedicht zoals hij het voltooide in Santa Monica 
(VS) op 20 maart 1947 tijdens zijn verbanning uit het Derde Rijk. Hij beschrijft de naoorlogse periode die in Duitsland en Oostenrijk Stunde Null of Wolfszeit
heet: de klok werd gereset. Men blikt terug op de anarchie en het egoïsme van toen: veel burgers hadden toen weinig belangstelling voor de wereld maar 
vooral voor zichzelf en hun roedel. Het is aan de lezer en luisteraar na te denken over de overeenkomsten met het opkomende fascisme van nu. De 
nummers boven de strofes verwijzen naar de volgorde van de originele versie.

 
“Freiheit und Democracy”: dit mantra wordt negen keer in Der Zug gereciteerd. Brecht zelf noemde zijn ballade een “soort van parafrase” op 
het radicale gedicht dat Shelley schreef over het Peterloo-bloedbad in 1819, een vreedzame betoging van 60.000 burgers in Manchester voor 
meer democratie. Die werd met grof overheidsgeweld neergesabeld. “Peterloo” is op zich weer een verwijzing naar 1815, de Slag bij 
Waterloo. Ons koor draagt maskers: Shelleys gedicht heet The Masque of Anarchy. Hij doelt daarmee op de chaos waarmee the happy few de
samenleving tiranniseerde. Net als Brecht was hij migrant toen hij het schreef, hij verdronk in Italië in zee, net als vele migranten nu. 
Shelly’s beroemde slotregel weerklinkt tot op vandaag bij de Britse Labour Party: “We are many. They are few”. De nasleep van Peterloo was 
betekenisvol. Niet alleen werd The Guardian opgericht maar vooral: het leidde tot de Reform Act 1832: meer democratie.

1
Frühling wurd’s in deutschem Land
Über Asch und Trümmerwand
Flog ein erstes Birkengrün
Probweis, delikat und kühn.

Een fris en hoopvol startcouplet. Maar... vanaf strofe twee resoneert de akelige sfeer van de kaalslagliteratuur, een literaire stroming die 
opkwam in de verwarring in het naoorlogse Duitsland. De tijdgeest: Duitsland was grimmig, somber en pessimistisch. De historische last is 
zwaar. Op het fladderende prilgroene berkenblaadje uit de derde regel na, etaleert Brecht geen sprankje hoop maar wijst hij op 
normvervaging en verlies van menselijke waarden. Waarom Brecht in het rijtje Trümmerauteurs ontbreekt? Mogelijk omdat men toen 
ideologie bedrijven verdacht vond. A-politiek zijn kun je van Brecht niet zeggen... Zijn hekeldicht tegen fascisme is daar het bewijs van.

2
Als von Süden, aus den Tälern
Herbewegte sich von Wählern
Pomphaft ein zerlumpter Zug
Der zwei alte Tafeln trug.

Het parkoers van de parade door Beieren gaat noordwaarts, naar München. Hitler komt uit Oostenrijk en zijn gedachtegoed ging ook die kant
op. In de nazileer is het noordse “ras” superieur. Zug betekent zowel parade als locomotief en slaat op de hele colonne en op een trekker die 
een maatschappelijke beweging aanvoert. De meeloper zijn kiezers (Wählern). In die rol is de burger geen passieve onderdaan maar actieve 
kiezer. “Freiheit und Demokratie” staat vandaag ook op de gedenksteen voor Hitlers geboortehuis, en ook “Nie wieder Faschismus”.

3
Mürbe was das Holz von Stichen
Und die Inschrift sehr verblichen
Und es war so etwas wie
Freiheit und Democracy.

Anachronistisch element: de panelen zijn oud en vermolmd, de opschriften vervaagd. Ze hebben een sluimerende betekenis voor het nu. Der 
Zug wordt wel gezien als kritiek op hoe de geallieerden na ‘45 hun democratieopvatting aan Duitsland probeerden op te dringen. 
“Democracy” is niet zomaar in het Engels geschreven, het importwoord komt ermee als het ware tussen aanhalingstekens. Duiding: in 1947 
wordt Brecht tijdens zijn ballingschap bij een ondervraging door het parlementscomité voor on-Amerikaanse activiteiten op brute wijze 
geconfronteerd met de daar heersende (smalle) democratieopvatting. Die is parlementaristisch. In The Land of the ‘Free’ was 
partijlidmaatschap en politiek denken vrij, behalve als het antikapitalisme of communisme betrof. De Rode schrik leeft er nu nog. Brecht lijkt 
hier naar te verwijzen. Hij schrijft Democracy wél met een ‘Duitse’ beginhoofdletter.

4
Von den Kirchen kam Geläute
Kriegerwitwen, Fliegerbräute
Waise, Zittrer, Hinkebein
Offenen Maules stand’s am Rain.

Beieren is qua oppervlakte de grootste Duitse deelstaat en overwegend katholiek. We horen klokkengelui, de nagalm van de roomse 
collaboratie: een alarm of beiaardspel? Oorlogsgetroffenen en gehandicapten zijn toeschouwer. Ze kijken verbaasd toe welke geledingen uit 
de maatschappij er voorbijtrekken. We zien ze vanaf strofe 6 passeren, onthoud dat cijfer. Ze stonden am Rain, Zuid-Duits voor de akkerrand.
De omstanders staan als het ware op de drempel om mee te marcheren met het fascisme.
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5
Und der Blinde frug den Tauben
Was vorbeizog in den Stauben
Hinter einem Aufruf wie
Freiheit und Democracy.

Omstanders vervullen een observerende rol. De blinde vraagt de dove wat hij voorbij zag komen. Maar een dove kan niet horen wat een 
blinde vraagt en een blinde kan niet zien dat een dove de kreten in de optocht niet kon hebben waargenomen. Een referentie aan Mattheus’ 
bijbelwoorden? Moet je ziende blind zijn en horende doof?  Het is een grimmige optocht die door het Duitse landschap trekt. Vrijheid en 
Democratie waren anno 1947 buzzwoorden. Zo werd toen gelijknamige volkspartijen opgericht. Het lukte de heersende liberaal 
georiënteerde klasse om na de oorlog een politiek patent te claimen op beide begrippen (vooral op vrijheid) om haar macht te bestendigen. 
Vrijheid en democratie worden vandaag ook geclaimd door partijen die er een rechtenbeperkende betekenis in leggen. Zoals nativisten en 
xenofoben die andere wereldburgers ongelijkwaardig willen behandelen of ze burgerlijke vrijheden willen ontzeggen.

6
Vornweg schritt ein Sattelkopf
Und er sang aus vollem Kropf
„Allons, enfants, God save the king
Und den Dollar, kling, kling, kling“

Een Sattelkopf zal een inwoner zijn uit het gelijknamige gebergte op de grens met Oostenrijk. In een Engelse vertaling wordt deze 
aanvoerder een featherbrain genoemd, niet zo snugger. Via de talen in de 3e en 4e regel verwijst Brecht via liedcitaten naar frasen uit de 
volksliederen van twee geallieerde bezettingsmachten: Frankrijk (Allons enfants) en Groot-Brittannië (God save the king). Voor de derde, de 
Verenigde Staten van Amerika, weerklinkt niet de hymne maar het gerinkel van de dollar die er de wetten bepaalt. Laat Brecht de vierde 
geallieerde macht, de Sovjets, buiten beschouwing? Niet als je weet dat de Marseillaise in 1917, meteen na de revolutie, ook kort het volkslied
was van Rusland. Der Zug gaat over de vervlechting van fascisme en kapitalisme die om zich heen grijpt in alle geledingen van de 
maatschappij. In deze strofe weergalmt ook Shelley’s pacifistische aanklacht tegen god, koning en wet.

7
Dan in Kutten schritten zwei
Trugen ‘ne Monstranz vorbei
Wurd die Kutte hochgerafft
Sah hervor ein Stiefelschaft.

Het meevoeren van een monstrans suggereert Gods zegen. Een habijt of monnikspij (Kutte) bedekt hier de schacht van een soldatenlaars. 
Beeldspraak voor: niet eens zo diep onder de oppervlakte was de kerk doordesemd van nazisympathieën: deze is vanaf dit 7e vers - voor 
(bij-)gelovigen een heilig getal - de eerste en de meest uitgebreid behandelde steunpilaar van het fascisme. Ook de coupletten 8 en 9 zijn 
gewijd aan de loyaliteit van klerikaal fascisten. De beroepsgroepen die daarna aansluiten krijgen minder strofes toebedeeld. Allemaal zijn 
het voormalige vijanden die vrijheid & democratie slechts scanderen om hun ware gelaat te maskeren.

8
Doch dem Kreuz dort auf dem Laken
Fehlten heute ein paar Haken
Da man mit den Zeiten lebt
Sind die Haken überklebt

Als je op de uiteinden van het nazikruis, de swastika, de vier haken afplakt houd je een kruis over, ook een verwijzing dat de Kerk zijn zegen 
verleende… Het doek kan hier geïnterpreteerd worden als een bewerkte nazivlag maar ook als een baldakijn of processievaandel, getooid 
met het afgeplakte kruisteken waar de pater onder loopt.

9
Drunter schritt dafür ein Pater
Abgesandt vom Heiligen Vater
Welcher tief beunruhigt
Wie man weiß, nach Osten blickt.

Het oosten (lees: het communisme) werd door de kerk als een dreiging gepresenteerd. Die angst uitte zich via de Oostpriesterhulp, een 
invloedrijke anticommunistische politieke actie van katholieken, opgericht in 1947. De clerus als aartsvijand van Marx die religie het opium 
van het volk had genoemd...

13
Gleichen Tritts marschieren die Lehrer
Machtverehrer, Hirnverheerer
Für das Recht, die deutsche Jugend
Zu erziehn zur Schlächtertugend.

Ook de docenten lopen keurig in de pas. Brecht werd een Sprachschöpfer genoemd: iemand die betekenissen toevoegde aan het Duits. 
Woorden als Schlächtertugend kun je niet met één woord vertalen: de geneugte om mensen af te slachten. Zijn woordkeuze verwijst ook 
naar epische plaatsen uit de Duitse geschiedenis zoals Braunes Haus, naar een historische gebeurtenis zoals in strofe 10 de Nacht van de 
Lange Messen en naar culturele gewoonten zoals Freibier (34) en Freinacht, ook in strofe 10 (die we niet zingen).

14
Folgen die Herrn Mediziner
Menschverächter, Nazidiener
Fordernd, dass man ihnen buche
Kommunisten für Versuche.

Ook medici zijn meelopers. Communisten worden als bedreiging neergezet, je stelt ze te boek als verdachten die die je aangeeft (verklikt) en
op wiens levende lichaam of lijk kampdokters medische experimenten (vivisectie) verrichten. Jozef Mengele was zo’n wrede arts.
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15
Drei Gelehrte, ernst und hager
Planer der Vergasungslager
Fordern auch für die Chemie
Freiheit und Democracy.

Wetenschappers en chemische industrie zijn hier het onderwerp. Zo zorgde de firma IG-Farben er voor dat de pesticide Zyklon B kon worden
toegepast om miljoenen burgers in gaskamers in de concentratiekampen te vermoorden. Vooral Joden, Sinti en Roma, Slavische volkeren, 
Aziaten, homo’s en gehandicapten zijn vermoord omdat ze niet behoorden tot het zogenaamde Arische “ras”.

11
Ihre Gönner dann, die schnellen
Grauen Herrn von den 
Für die Rüstungsindustrie
Freiheit und Democracy!

Strofe 11 is in onze theaterbewerking verplaatst naar hier en gaat over de machtige wapenkartels, een lobby die nu het militair industrieel 
complex heet. De zeven in onze uitvoering geschrapte strofen zijn gewijd aan pan-germanisten (12), de Nacht van de Lange messen (10), de 
nazi’s (16), de pers (17), parlementariërs (19), zwarthandelaars (20) en rechters (21).

18
Einige unsrer besten Bürger
Einst geschätzt als Judenwürger
Jetzt geknebelt, seht ihr schreiten
Für das Recht der Minderheiten.

Rassenonderscheid behoorde tot de basisleer van de nazi’s, verankerd in wetten en in verplichte leerstof. Joden, mensen met een beperking,
Sinti, Roma... werden inferieur bevonden en werden onderaan de pikorde geplaatst. Burgers met Duits bloed waren superieur. De ironie 
druipt af van deze dubbelzinnige strofe waarin de beste burgers die ooit Joden hebben gekneveld passeren, nu zogenaamd wel opkomen 
voor het recht van minderheden. Tot dan waren het Untermenschen.

22
Künstler, Musiker, Dichterfürsten 
Schrei'nd nach Lorbeer und nach Würsten
All die Guten, die geschwind
Nun es nicht gewesen sind. 

Nog zo’n passage waarbij dit maal artistiek angehauchte groepen te grazen worden genomen. Het zijn echter zelfingenomen, naar eer en 
roem hunkerende personages, deugmensen die het altijd zo goed gemeend hadden...

23
Peitschen klatschen auf das Pflaster
Die SS macht es für Zaster
Aber Freiheit braucht auch sie
Freiheit und Democracy.

De Schutzstaffel is bekender als SS. Deze Duitse zwarthemden vormden een beschermingsafdeling van de nazi’s, meer specifiek werkte 
deze elite-eenheid voor Hitler. Shelley haalde in zijn gedicht politici met hun naam over de hekel. Brecht niet, hij gebruikt de persoonsnaam 
alleen in samenstellingen zoals Hitler-Frauenschaft     in strofe 24 en elders in Hitlerei en Hitlerzeiten: een aanwijzing dat niet gaat om de 
mens van de Führer maar om diens systeem dat ook na Hitlers dood in 1945 voortwoekert. Door hem niet als personage bij de naam te 
noemen wordt hij nu zelf ook ontmenselijkt. Het is niet logisch dat de figuur in de lijkwagen in strofe 39 Hitler zou zijn, het blijft, zoals er ook 
staat, een onbekende die wordt weggevoerd.

24
Und die Hitler Frauenschaft
Kommt die Röcke hoghgerafft
Fischend mit gebräunter Wade
Nach des Erbfeinds Schokolade.

Deze vrouwenorganisatie van de nationaalsocialisten heette eigenlijk NS-Frauenschaft. We zien ook een verwijzing naar de chocola die 
erfvijand (er staat niet bevrijder) uitdeelde en die Amerikanen inruilden voor seks als wederdienst. West-Duitsland stond na WO-II onder 
Frans-Brits-Amerikaanse controle (de eerste wereld). Oost-Duitsland (de latere DDR) werd opgedeeld bij de Sovjets (de tweede wereld). 
Over de mentaliteit van toen gaat Wolfstijd, een boek over onder meer Trümmerfrauen. Gebruinde kuiten waren destijds erg verleidelijk.

25
Spitzel, Kraft durch Freude Weiber
Winterhelfer, Zeitungsschreiber,
Steuer Spenden Zins Eintreiber,
deutsches Erbland Einverleiber.

Kraft durch Freude was een nazi-organisatie die arbeidsprestaties beloonde met concertbezoek en uitstapjes en die je ook sneller in 
aanmerking liet komen voor een KdF-wagen. Dit nazi-automodel werd later bekend als de Volkswagen Kever. Winterhulp was een andere 
ook nationaalsocialistische charitatieve vzw die inzamelingsacties organiseerde om volksgenoten de zware winter door te helpen. Brecht 
voltooide Der Zug vlak na de Duitse hongerwinter van ‘46-’47.

26
Blut und Dreck in Wahlverwandtschaft
Zog das durch die deutsche Landschaft
Rülpste, kotzte, stank und schrie:
Freiheit und Democracy

Het cynisch bedoelde woord Wahlverwandschaft is onvertaalbaar, “electorale affiniteit” komt iets in de buurt. Het is gemunt door Goethe: hij 
verbindt zo Wahl (zelf kiezen) met Verwandtschaft (maatschappelijke binding). De socioloog Max Weber zocht een metafoor om het verband 
tussen calvinisme en kapitalisme te “verstaan” en nam deze term over. Het calvinisme heeft   de geest van het kapitalisme   niet 
noodzakelijkerwijs doen ontwaken, maar ze reageerden op elkaar waarna het moderne kapitalisme met een democratisch sausje ontstond.
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27
Und kam berstend vor Gestank
Endlich an die Isarbank
Zu der Hauptstadt der Bewegung,
Stadt der deutschen Grabsteinlegung

Door München stroomt de in Oostenrijk ontspringende Isar. Daar stond het hoofdkwartier van de nazi’s, de NAtionalsoZIalistische beweging. 
In het dialect is nazi een verkleinwoord van Ignaz, een plattelandsnaam nazis waren onbedorven Beierse boerenpummels, misschien niet al 
te snugger maar daadkrachtig, raszuiver en met het hart op de juiste plaats. Het zou dan verklaren dat de tegenstanders deze term voor ze 
gebruikten, terwijl de Duitsers zelf deze probeerden te vermijden. De Isar is de rivier waarin de as van de gecremeerde lichamen van ter 
dood veroordeelde oorlogsmisdadigers is uitgestrooid. Na de processen van Neurenberg werden zij in 1946 terechtgesteld. Hier werd ook 
een stuk Duitse geschiedenis ten grave gedragen.

28
Informiert von den Gazetten
Hungernd zwischen den Skeletten 
Seiner Häuser stand herum
Das verstörte Bürgertum

Te midden van hun gehavende woningen wordt de burgerij hier gepositioneerd als slachtoffer van gemanipuleerde mediaberichten. 
‘Alternatieve feiten’ zou de woordvoerster van Trump dit noemen, de man die volgens de Washington Post 30.537 valse of misleidende 
beweringen deed tijdens zijn presidentschap. Desinformatie die destructief is voor het uitoefenen van je burgerschap.

29
Und als der mephitische Zug
durch den Schutt die Tafeln trug,
treten aus dem Braunen Haus
schweigend sechs Gestalten raus

Een mefitische optocht verspreidt een verstikkende stank, de vulkaanlucht van zwavel. Samen met kool en teer is zwavel erg brandbaar en 
werd daarom toegepast bij oorlogshandelingen. Braunes Haus is de aanduiding voor het nazihoofdkwartier, niet bruin geverfd maar mentaal 
“geïmpregneerd” met de nazi-ideologie (zie ook 33). Sinds 2015 staat op die plek in München een documentatiecentrum over deze donkere 
tijd. Een plaats voor Vergangenheitsbewältigung. Een woord dat in veel talen onvertaald blijft, net als ons woord apartheid.

30
Und es kommt der Zug zum Halten.
Neigen sich die sechs Gestalten
Und gesellen sich dem Zug,
der die alten Tafeln trug

Brecht jongleert met anachronismen door het verleden met het heden te verbinden. Dit is een breukmoment in het gedicht. Hier verandert hij
de tempus: hij gaat in de laatste elf strofen over van de verleden naar de tegenwoordige tijd. Sommige tekstbewerkers / uitgevers van het 
gedicht respecteerden dit niet door er verleden tijd van te maken.

31
Und sie fahr‘n in sechs Karossen
Alle sechs Parteigenossen
Durch den Schutt, und alles schrie:
Freiheit und Democracy

De strofes 30 en 31 bevatten drie maal het cijfer 6 en vormen zo een mysterieus getal. 666 is volgens de christelijke bijbel, het getal van het 
beest. (Neo)nazi’s hebben wat met getallen: Adolf Hitler is 18, HH, Heil Hitler schrijf je als 88 (1e resp. 8e letter alfabet). Er zijn Belgen die dit, 
of SS, graag in hun autonummerplaat hebben staan, Een Volksempfänger 301 (radio voor nazi-propaganda) heeft dit nummer omdat Hitler in 
1933 op 30 januari de macht greep. Partijgenoten verwijst naar hun collectieve NSDAP-lidmaatschap.

32
Knochenhand am Peitschenknauf
Fährt die Unterdrückung auf
In ‘nem Pantzerkarr‘n fährt sie,
dem Geschenk der Industrie

Het aantal plagen t/m strofe 37 bedraagt eveneens zes, volgens bijgelovigen het getal van de imperfectie. (Pas op de zevende dag was de 
wereld af.) Onderdrukking is de eerste plaag die Brecht ten tonele voert. In het gedicht van Shelley figureren vijf plagen: moord, fraude, 
hypocrisie, vernietiging en anarchie. De laatste drie komen in die bewoordingen niet bij Brecht voor, maar ze figureren wel in andere strofes. 
Hypocrisie ontmoeten we in de negen strofes met het cynisch bedoelde mantra ‘Freiheit und Democracy’. Vernietiging zien we terug in strofe 
13 bij het lerarenkorps dat hij kwalificeert als hersenvernietigers. Anarchie herkennen we in het verlangen naar een Freinacht in strofe 10.

33
Gross begrüsst, in rostigem Tank
Fährt der Aussatz er scheint krank.
Schämig zupft er sich im Winde
Hoch zum Kinn die braune Binde

Bruin is de nazihuisstijlkleur zouden we vandaag zeggen. Hier is het ‘t bruin van een tot aan de kin aangesnoerde partijstropdas. Het is ook 
de aardse basiskleur van het uniform   van de   Sturmabteilung  , kleding die door het ‘foute’ modehuis Hugo Boss werd geleverd. Brecht verwijst
niet naar zomaar een bacteriële ziekte, hij koos lepra, een huid- en zenuwaandoening waarmee mensen elkaar kunnen besmetten. Ook 
lepra is een anachronisme: melaatsheid kwam voor zover bekend toen niet in München voor.

34
Hinter ihm fährt der Betrug
Schwenkend einen großen Krug
Freibier müsst nur, draus zu saufen
Eure Kinder ihm verkaufen

Freibier is de een gebruikelijke beloning in Duitsland: gratis bier van de baas. Daar is een legende aan verbonden. In 1848 heeft Freibier in 
München bloedige rellen voorkomen. De autoritaire heerser had het volk tegen zich gekeerd, een boze menigte sloeg bij hem de ruiten in: 
Ludwig liet zijn inwoners niet beschieten maar schonk gratis bier met als gevolg dat de opstand luwde. Als je je overgeeft aan die 
benevelende verleiding van het bedrog moet je wél je toekomst van de hand doen (je eigen kinderen).
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35
Alt wie das Gebirge, doch
unternehmend immer noch
fährt die Dummheit mit im Zug
lässt kein Auge vom Betrug.

Aandacht voor het begrip vervreemding en ontmenselijking. Brecht daagt je uit om kritisch te blijven en prikkelt je tot nadenken. Dit gebeurt 
in strofe 5 door iemand te laten praten tegen een dove, elders door wel naar Hitler te verwijzen maar niet als persoon en in deze strofe 35 
door domheid op te voeren als een oplettend personage dat zo oud is als de bergen.

36
Hängend überm Wagenbord
Mit dem Arm, fährt vor der Mord.
Wohlig räckelt sich das Vieh
Singt: Sweet dreams of liberty.

Zijn het omstanders die zich als “stemvee” comfortabel voelen? Mogelijk. Maar Vieh betekent naast landbouwdier ook ruwe wrede man (die 
zich hier behaaglijk uitstrekt) en beest. Het dubbelzinnige hier is dat “vrijheid” tussen aanhalingstekens gelezen moet worden. Vrijheid is niet
voor iedereen bereikbaar en dus slechts een zoete droom. The American Dream van kansengelijkheid als kapitalistische sprookje. Ook 
vandaag wordt liberalisme beleden als synoniem voor vrijheid en is “Amerika” voor velen nog een vanzelfsprekende referentie.

37
Zittrig noch von gestrigen Schock
Fährt der Raub dann auf im Rock
Eines Junkers Feldmarschall
Auf dem Schoss einen Erdball.

Gestrigen is een verwijzing naar de recent beëindigde schok, de Tweede Wereldoorlog. Junker(s) verwijst naar jonker, een lagere sociale 
adellijke klasse. Een associatie kan zijn: Junkers (van de gastoestellen) fabriceerde ook bommenwerpers, vandaag een onderdeel van 
vliegtuigbouwer Airbus. De rang van maarschalk komt ook bij de luchtmacht voor. Een personage met de wereldbol op schoot...

38
Aber alle die sechs Großen
Eingesessen, Gnadenlosen
Alle nun verlangen sie:
Freiheit und Democracy.

Ook hier druipt het cynisme er van af: zes plaaggeesten die de mensheid genadeloos teisteren: verlangen zij vrijheid en democratie? 
Eingesessene kan zowel slaan op het feit dat het inzittenden zijn van de zes karossen als op het feit dat ze alle zes autochtoon zijn. Wie niet 
van hier is, is een vreemde. Deze zes personen rekent men tot het “eigen volk”, een groepsnaam waarmee rechtsnationalisten zich boven 
andere ingezetenen plaatsen, een logica die we 75 jaar later nog tegenkomen..

39
Holpernd hinter den sechs Plagen
Fährt ein Riesentotenwagen,
drinnen liegt, man sieht’s nicht recht
s’ist ein unbekannt Geslecht.

Het telwoord sechs komt zes keer voor in ons theaterstuk. Geslacht kan familie, generatie of ras betekenen. De betekenis laat zich raden in 
deze mystieke begrafenisstoet. Is het een personage of wordt hier de toekomst ten grave gedragen?

40
Und ein Wind aus den Ruinen
Singt die Totenmesse ihnen,
die dereinst gesessen hatten
hier in Häusern. Große Ratten

Dit is de enige plaats in het gedicht waar de laatste twee woorden het begin vormen van de volgende strofe: om het metrum te behouden. 
Met uitzondering van één zin in strofe 12 die we niet zingen: “Es heisst Mord”) bevat elke regel zeven of acht lettergrepen en kent elk kwatrijn
het rijmschema a-a, b-b, net als bij Shelley. Bij Brecht daveren de lettergrepen soms als soldatenlaarzen. Vanaf dit couplet wordt het 
toekijkende publiek actief en sluit zich - komende uit de puinhopen - aan zodra de stoet weer in beweging komt (...en zo een grotere 
beweging wordt). De volgers worden ontmenselijkt als “ratten”.

41
schlüpfen aus gestürzten Gassen
Folgend diesem Zug in Massen
Hoch die Freiheit piepsen sie:
Freiheit und Democracy.

Vandaag zouden we zeggen de meute trollen, volgers en likers die we tegenkomen op de sociale media. Deze slotscène doet denken aan het 
doorbreken van de denkbeeldige vierde wand: een uitdrukking uit de theaterwereld voor een vervreemdend effect waarbij Brecht het publiek
(hier de ratten/omstanders) laat participeren aan wat zich op het traditionele toneel alleen tussen achterwand en beide coulissen afspeelt. 
In de slotscène zien we dat de kijkers en masse actieve meelopers worden. Het passieve schouwtoneel wordt participerend drama. Wat 
wordt hun bestemming? Door te kiezen voor massa’s ratten worden de nu de volgers door Brecht gedehumaniseerd op een wijze zoals dat 
in 1940 gebeurde in de Nazipropagandafilm Der ewige Jude: verpauperde Joden werden als ongedierte opgevoerd.
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