
Aan de top van het Europese theater 
Die Schaubühne am Lehniner Platz 
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Bruno Ganz, Jutta Lampe, in Zurich 
de dramaturg Dieter Sturm. Deze 
mensen zullen de pijlers blijken voor 
het latere succes. In 1970 wordt hij 
voor de luttele prijs van 1,8 milj. DM 
overgehaald zijn ensemble in Berlijn 
te huisvesten, met carte blanche. De 
eerste uitdaging voor het gezelschap is 
een democratische werkorganisatie. 
Beslissingen over de casting worden 
niet meer uitgehangen aan het mede-
delingenbord, maar worden bespro-
ken met de acteurs. Er is inspraak in 
de keuze van de stukken en men werkt 
samen aan de voorbereiding, Een en 
ander vergt een grotere inzet van alle 
medewerkers, werkdagen van 14u zijn 
normaal, met daarbij nog nawerk en 
studie. 

Het spreekt vanzelf dat de demo-
cratiseringsijver af en toe de pan 
uitrees. In het streven naar meer 
gelijkheid worden niet alleen de lonen 
meer aan elkaar aangepast, maar 
moeten steracteurs opdraven in bijrol-
letjes, terwijl mindere theatergoden de 
hoofdbrok krijgen. Inspraak beteken-
de ook toegang tot alle informatie, en 
dat gaf aanleiding tot een groeiende 
papierberg en eindeloze vergaderin-
gen. Deze hindernissen, die eigen zijn 
aan de oefening in democratie, heb-
ben niet belet dat de Schaubühne 
uitgroeide tot één van de best functio-
nerende en meest stabiele groepen van 
West-Duitsland. 

Theaterwerkplaats 
Het democratisch model, waarin 

ieder de eigen talenten kan ontwik-
kelen, verantwoordelijkheid wordt 
gedeeld, en dat bovenal de motivatie 
van alle deelnemers stimuleert, vormt 
het stevige kader voor een gigantisch 
en nauwgezet artistiek onderzoek. De 
Schaubühne werkt niet routineus een 
repertoire af; elk van de vier produk-
ties die jaarlijks worden opgevoerd, 
probeert de bakens van wat reeds 
onderzocht en getest is, verder te 
verleggen, De diversiteit in het reper-
toire valt daarbij op: nu eens duikelt 
men een paar eeuwen terug voor een 
confrontatie met Shakespeare, dan 
stopt men even bij de Russische 
revolutie of herbront men zich aan de 
oorsprong van het theater in het 
Antikenprojekt. Ook de eigen theater-
geschiedenis krijgt een beurt: men 
heeft de ambitie de vaderlandse klas-
sieken te herlezen (Goethe, Schiller, 
Kleist), naast hedendaagse auteurs als 
Peter Handke en Botho Strauss. 
Tussen al deze auteurs — ik vergat nog 
Labiche (La Cagnotte), Ibsen (Peer 
Gynt), en Marieluise Fleisser (Fege-
feuer in Ingolstadt — valt geen lijn te 
bekennen, tenzij de zin voor avontuur 
en de nieuwsgierigheid naar de con-
frontatie met belangrijke knooppun-
ten in de evolutie van het drama. 

De Schaubühne is Berlijn is een fascinerende stad. 
te gast in Brussel Een minuscule enclave in Oost-Duits-

met twee land, waar op enkele kilometers de 
produkties: Die welvaart van het Westen in het 

Neger van Genet kwadraat wordt tentoongesteld. Uit-
in regie van Peter stalraam van het Westen, maar ook 

Stein en An der ommuurde stad, een gevangenis waar 
grossen Strasse de illusie van vrijheid wordt hoog-

van Tsjechov gehouden met een immense cultuur-
geregisseerd door en vrije-tijdcampagne. Op dit eiland 

Klaus Michael vind je alles, kan je alles: de grootste 
Grüber. Luk Van supermarkt (Kaufhaus des Westens), 
den Dries schetst enorme bossen en meren, de zieligste 

de ontwikkeling armoede, de beste boekenwinkels, de 
van dit meeste festivals. Het theateraanbod 

vooraanstaande behoort tot het best gesubsidieerde 
gezelschap, van West-Europa, maar pas de laatste 

jaren levert dat ook een kwalitatief 
equivalent op. Voordien wipte men 
beter de grens over naar Oost-Berlijn 
voor het Berliner Ensemble en Benno 
Besson, jarenlang het mekka van de 
theaterfanaat. Sinds 1970 is een thea-
teravond beter gespendeerd in het 
Westen, en meer bepaald in de Schau-
bühne am Halleschen Ufer, sinds de 
verhuis naar de prestigieuze 
Kurfurstendamm officieel Schau-
bühne am Lehniner Platz genoemd. 

Gevecht 
Het verhaal van de Schaubühne is 

het verhaal van Peter Stein. Geboren 
in Berlijn (1937), zet hij zijn eerste 
stappen op toneel aan de Münchense 
Kammerspiele. Zijn directeur is A. 
Everding die met Stein "de grootste 
hoop voor het Duitse theater" (1) in 
huis gehaald heeft. De investering 
brengt meteen interest op want Steins 
eerste regie, Sctved van Bond, was 
onmiddellijk goed voor de prijs van 
de beste produktie. De roem is echter 
van korte duur: het omzetten van 
Vietkongsympathie in Weiss' stuk 
Vietnam-Diskurs in een reële geldin-
zameling gaat de perken van het 
theater te buiten en Stein wordt 
ontslagen. Het is het eerste gevecht 
met hiërarchische structuren van een 
theaterfabriek en de eerste nederlaag, 
Hetzelfde scenario speelt zich af in 
Bremen en Zurich : Stein wordt inge-
haald als nieuwe belofte maar wordt, 
een produktie later, opnieuw de deur 
uitgewerkt, daarbij een gechoqueerd 
publiek of een verveelde intendant 
achterlatend. 

Ondertussen had deze compromis-
loze theaterman een hele ploeg om 
zich heen verzameld: in München de 
scenograaf Karl-Ernst Herrmann, in 
Bremen de acteurs Edith Clever, 
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