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bühnen worden geleid door Boy 
Gobert, zijn vijfjarig contract werd 
door de nieuwe cultuursenator van 
West-Berlijn, Volker Hassemer, 
(CDU) niet verlengd en vanaf 1985 
maakt hij plaats voor Heribert Sasse, 
die op dit ogenblik nog het Renais-
sance-Theater leidt. Op die benoe-
ming kwam veel kritiek, zowel van de 
oppositie als van de eigen partij, 
omdat er grote namen in de running 
waren voor de directie van dat mam-
moettheater en Hassemer de voorkeur 
gaf aan een vrijwel onbekende in het 
Duitse theaterlandschap. Heribert 
Sasse is evenwel geen onbekende voor 
Franz Marijnen, want hij was een 
meer dan aandachtig toeschouwer op 
de première van .iet Jules-Vernepro-
ject (zie p. 30) deze zomer in Gronin-
gen. Marijnen gaat bij dat Schiller-
theater in 1985 Richard II regisseren 
en is aan het onderhandelen over het 
huisregisseurschap. De Staatliche 
Schauspielbiihnen zijn 27 miljoen DM 
subsidies waard, stellen 650 mensen te 
werk, waaronder bijna 100 acteurs en 
actrices van wie Minetti de meest 
bekende is. 

Zoals men vroeger, tussen 1950 en 
1960, op theaterbedevaart ging naar 
het Berliner Ensemble van Bertolt 
Brecht in Oost-Berlijn, heeft zich 
vanaf 1970 een soortgelijke trend 
ontwikkeld met de Schauspielbühne 
van Peter Stein in West-Berlijn. In dat 
jaar vestigde Stein zich in een voorma-
lige bioscoop aan de rand van de 
arbeiderswijk Kreuzberg, naast een 
rivier, vandaar de naam Schaubühne 
am Halleschen Ufer. Met steun van 
zijn jong gezelschap en van Theater 
Heute, werd hij de nieuwe theater-
paus. De bekroning kwam toen er in 
1980 werd verhuisd naar een gebouw 
op de Kurlurstendamm. Daar stond 
immers ook nog een vroegere bios-
coop, het Ufa-gebouw dat in 1927 
ontworpen werd door de avant-garde 
architect Mendelsohn. De aanvanke-
lijke verbouwingswerken werden ge-
schat op 30 miljoen DM, die liepen 
uiteindelijk op tot 81 miljoen DM en 
nu wordt wat smalend gesproken over 
de Peter-Steintempel en over het 
Steinmausoleum. De Schaubühne am 
Lehninerplatz is goed voor 13 miljoen 
DM subsidies. 

Naast die drukke Kurfürsten-
damm ligt er eveneens een nieuwe 
schouwburg, de Freie Volksbühne. 
De naam komt van een toeschouwers-
organisatie, opgericht in 1889 al, met 
als doel kunst voor het volk te 
brengen, maar dat moest dan wel 
theater zijn dat "de werkelijkheid zou 
tonen zoals ze is en naar de waarheid 
zou zoeken." Meteen vierde het natu-
ralisme hoogtij. Het oorspronkelijke 
gebouw staat nu in Oost-Berlijn, maar 
nu nog profiteren kleine ambtenaren 
en gepensioneerden van de vele voor-
delen die een theaterabonnement hen 

biedt dank zij die toeschouwersorga-
nisaties. De Westberlijnse Volks-
bühne heeft als directeur Kurt Hiibner 
en dat is wel een man met enig gezag. 
In de jaren zestig was hij directeur in 
Breinen en heeft daar kansen gegeven 
aan toen nog jonge regisseurs als 
Zadek, Palitzsch, Minks, Grüber en 
Stein. In West-Berlijn krijgt zijn 
theater 'slechts' 5 miljoen DM, daar-
om laat hij het gedeeltelijk functione-
ren als receptief theater, maar brengt 
toch nog elk seizoen enkele opmerke-
lijke produkties uit waarvoor de beste 
regisseurs uit het Duitse theater ko-
men tekenen. 

Puur volkstheater vindt men o.a. 
in het Hansa Theater. De Komödie en 
het Theater am Kudamin brengen 
allebei erg verzorgd boulevardtheater 
én zonder subsidies. In het Theater 
des Westens staat de musical op het 
programma en krijgt daarvoor bijna 
12 miljoen subsidies. Verder zijn er 
nog de Vaganten Bühne —waar 
vroeger, tussen 1960 en 1970, vooral 
jonge mensen hun eerste kansen 
kregen— en de Tribüne, in diezelfde 
jaren aan de top van het avant-
gardetheater en politiek geïnspireerd, 
maar nu erg vervlakt. 

Het Renaissance-Theater (3 mil-
joen DM) heeft grootse plannen. De 
huidige dramaturg Knut Boeser 
neemt daar in 1985 de leiding in 
handen, regisseur Hansgünther Hey-
me komt er werken, er wordt gedacht 
aan een tweede spelplateau in het 
Media-Center in Kreuzberg en men 
denkt aan samenwerking met het 
Schillertheater. Er is contact gezocht 
met Oostduitse regisseurs. Tot nog toe 
kregen zij verbod van hun regering om 
in 'vVest-Berlijn te gaan regisseren, dat 
verbod geldt niet voor andere West-
duitse steden. 

Het Grips Theater, een van de meest 
toonaangevende kindertheaters in 
West-Europa, waarvan de leider, Vol-
ker Ludwig, nu ook een cabaretgroep 
'Institut für Lebensmut' begonnen is, 
krijgt zowat 10 miljoen DM. De 
Freien Gruppen zijn samen goed voor 
zo'n 2,5 miljoen DM. 

Uit het Berlijnse Book 
of Records 
Alles samen is dat enorm veel geld, 
maar daar kijkt men in West-Berlijn 
niet onmiddellijk van op. Want al is 
West-Berlijn ingesloten als een eiland, 
toch telt het het grootste aantal 
plezierboten per inwoner van de 
Bondsrepubliek. Een ander record is 
het aantal politieagenten per inwoner 
en het aantal dienstweigeraars. Daar-
naast staat West-Berlijn dan weer aan 
de zelfmoordtop van alle Europese 
steden. Het absolute record is evenwel 
het geld dat aan cultuur wordt be-
steed. Het budget van de stad be-
draagt 20 miljard DM, de helft 
daarvan komt vanuit Bonn, 500 mil-
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