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Evenmin kan men over een Stein-
stijl, laat staan een Schaubühnestijl 
spreken: het laatste omdat nog een 
andere regisseur (K.M. Grüber) van-
uit een totaal andere visie het gezel-
schap mee bepaalt, daarover straks 
meer. Stein zelf is niet vast te pinnen 
op een vast aantal terugkerende in-
grediënten. Veralgemenend kan je wel 
wijzen op de helderheid, de precisie en 
de aandacht voor het detail die elke 
enscenering tekenen, maar dat blijft 
rijkelijk vaag. In Peer Gynt(\911) b.v. 
wordt de analytische helderheid ge-
combineerd met de naïviteit van de 
triviaalroman. Het resultaat is een 
beeldenrijjc spektakelstuk, een gran-
dioos reisverhaal dat tot Steins beste 
ensceneringen wordt gerekend. Der 
Prinz von Homburg (1972) ademt een 
totaal andere sfeer: de kleuren zijn 
zacht violet, de bewegingen traag, Het 
stuk is geconcipieerd als een droom: 
de droom van Kleist over de eigen, 
ingebeelde roem, en de autobiogra-
fische zelfmoord die daarop volgde. 
De Oresieia (1980) is dan weer veel 
monumentaler: de decorstukken zijn 
imposant, het ruimtegebruik verloopt 
langs twee grote assen, het koor in de 
zaal en de protagonisten in het paleis, 
er wordt 'geweldig', bijna ritueel 
geacteerd. 

Het theatrale onderzoek heeft zich 
werkelijk in alle richtingen ontwik-
keld. De Schaubiihne is in de eerste 
plaats een werkplaats waarin alle 
mogelijkheden van het lichaam, de 
stem, het spel, de ruimte, enz. op hun 
theatraal effect worden getest. De 
impuls gaat daarbij altijd uit van de 
tekst. Stein is geen visionair regisseur 
zoals Wilson of Grüber. Hij ontwik-
kelt zijn theatertaal vanuit een zorg-
vuldige analyse van het stuk, en dat is 
misschien één van de meest innove-
rende aspecten van de Schaubühne: 
eigenlijk heeft men daar de functie van 
dramaturg uitgevonden. Aan het spe-
len van een stuk gaat een lang voor-
bereidingsproces vooraf waarin ge-
probeerd wordt vanuit een brede cul-
turele, historische en socio-politieke 
context het stuk beter te situeren en te 
begrijpen en er eventueel interpreta-
tiekanalen naartoe te trekken. Dat 
gebeurt allemaal streng wetenschap-
pelijk : er worden seminaries gegeven, 
men schrijft referaten, verricht re-
search, Er worden kosten noch moeite 
gespaard: voor het Antikenprojekt 
onderneemt men een reis langs de 
eilanden van de Middellandse Zee, 
Shakespeare zoekt men in Engeland 
zelf op, voor alle acteurs is er een 
lange leeslijst en er wordt flink wat 
gestudeerd, In enkele gevallen wordt 
het voorbereidingswerk zo omvang-
rijk en levert het zulke interessante 
aanknopingspunten op, dat het zelf 
onderwerp van een enscenering 
wordt. Dat overkwam het Anliken-
projekl (1974): de eerste avond be-

stond uit 'oefeningen voor acteurs', 
een onderzoek naar de relatie tussen 
het ritueel en het acteren; het was de 
inleiding bij de opvoering van Euripi-
des' Die Bakclien. En ook met Sha-
kespeare wordt op dezelfde omzichti-
ge manier omgesprongen: men wil 
eerst inzicht krijgen in de Eliza-
bethaanse tijd. Dat levert een schouw-
spel op (Shakespeare's Memory, 1976) 
waarin filosofische redevoeringen 
worden afgewisseld met astrono-
mische ontdekkingen, populaire 
kunst met uitweidingen over het 
perspectief in de Renaissance. Het 
geheel nam twee avonden in beslag en 
werd afgerond met fragmenten Sha-
kespeare. Peter Stein omschreef deze 
kennismaking als "de verovering van 
een groot continent. Misschien waren 
de navigatiemiddelen niet aangepast, 
waren de boten te klein en de zeilen te 
groot." (2) 

De wetenschappelijke entourage 
waarmee Stein zijn ensceneringen 
voorziet, hebben aanleiding gegeven 
tot gefundeerde en helder opgebouw-
de voorstellingen, maar ook tot heel 
wat kritiek. Bruno Ganz kapte af op 
de te mooi sluitende concepten, 
"waarin geen plaats meer was voor 
nieuwsgierigheid" (3) en verliet het 
gezelschap. Peter Zadek vergelijkt 
Steins acteurs met "groenten die te 
lang hebben gekookt en al hun smaak 
verloren zijn. Ik bekijk liever tweede-
rangsamateurs, hun onvoorspelbaar-
heid is tenminst theatraal." (4) Stein 
zelf heeft met de gebruikelijke zelf-
kritiek afgerekend met deze periode: 
"Een produktie als Peer Gynl zou ik 
vandaag niet meer aanvaarden. De 
acteurs hebben daarin verschrikkelijk 
geknoeid en gesmost. Echt acteurs-
werk was er niet bij. Dat gaf aanlei-
ding tot een ongegeneerdheid, een 
oppervlakkigheid in het actualiseren 
van de structuren, die ik niet meer zou 
kunnen verdragen, al was het maar 
fysiek." (5) Steins enige ambitie ligt 
hoe langer hoe meer in het louter 
zicht- en hoorbaar maken van de 
tekst, zonder wetenschappelijke poes-
pas, zonder acrobatische acteerstand-
jes; "Voor het ogenblik streef ik 
eigenlijk in mijn theaterwerk naar de 
meest heldere evidentie van processen 
in tijd en ruimte in relatie met de 
tekst," (6) 

De evolutie van Peter Stein houdt 
gelijke tred met de ontwikkeling van 
het politieke theater; van een gepro-
fileerd links standpunt, via een analy-
se van de theatermiddelen naar een 
dialoog met de klassieken. De laatste 
tijd balanceert hij vervaarlijk op de 
rand van het puur conventionele. Het 
ontslag van Stein als directeur van de 
Schaubühne, komt dan ook niet 
helemaal onverwacht. Veertien jaar 
aan de top van het Westduitse theater 
staan vreet aan de eigen kracht en 
verbeelding, vooral wanneer dat met 
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de inzet en de energie gebeurt van een 
Stein. Hij nam alles aan het theater au 
sérieux: geen natte-vinger-werk zoals 
dat gemeenlijk bedreven wordt, maar 
weldoordachte keuzes vanuit een 
nauwkeurige lectuur van de tekst. 
Daarbij werd hij gediend door een 
sterke ploeg: man-achter-de-scher-
men Dieter Sturm ("hij zet de toon, ik 
laat maar gebeuren", zegt Stein over 
hem), ontzettend goeie acteurs, en 
verder scenograaf Karl-Ernst Herr-
mann. De Schaubühne is ondenkbaar 
zonder werk van deze ploeg. Vooral 
de inbreng van Herrmann is ingrij-
pend geweest: zijn decorontwerpen 
hebben bijgedragen tot een herdefi-
niëring van de theaterruimte. Met zin 
voor detail (zie ook de La Clemenza di 
Tito opvoering in de Munt) en gevoel 
voor materiaal wist hij de organisatie 
van de ruimte steeds nieuw te her-
denken in functie van de dramatur-
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