
 

Wandeling 

Mörschieder Burr 
Achter de coulissen van de Karl May Festspiele 
 

 

 

Intro 

Begin februari smelt eindelijk de sneeuw die al sinds tweede kerstdag 2020 valt. Tijd om 

weer eens op pad te gaan. Plan: de Mörschieder Borr (Burr), een beschermd natuurgebied 

tussen Herrstein en Mörschied. Via Sulzbach rijden we richting de Burr om in het dorpje zelf 

de afslag rechts naar de wandelparkeerplaats te missen en per ongeluk (even buiten het 

dorp rechtsaf) achter de coulissen van de Karl May Festspiele terecht te komen.  

 

 



 
 

Duur: met auto 20 minuten heen en 20 minuten terug plus uur wandelen 

Lucy en Romy, onze Winnetou en Old Shatterhand, zijn de sterren van deze Festspiele zonder 

publiek. Dribbel is souffleur.  
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De Festspiele 

 

Je zou het niet zeggen als je hier rondkijkt, maar dit  zwaar verwaarloosde openluchttheater 

moet komende zomer het realistische decor vormen van ‘De Halfbloed, een 

theaterbewerking van het gelijknamige boek van Karl May met uiteraard de bekende 

helden Winnetou en Old Shatterhand in de hoofdrollen. Indianen en cowboys in de 

Hunsrück? Ja, elke zomer,  al sinds 1991. En niet alleen in de Hunsrück maar In heel 

Duitsland worden Karl May Festspiele georganiseerd en zijn ze een hit. 
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De opvoeringen stonden de eerste jaren nog  onder regie van de lokale ruitervereniging, 

maar naarmate het festival steeds populairder werd en de eisen aan de spelers steeds 

hoger werd in 1994 de Freilichtbühne Mörschied e.V opgericht.  

Met een professionele regisseur en meer dan 100 plaatselijke leden zijn de Festspiele 

uitgegroeid tot een evenement waar bijna iedereen in Morschied direct of indirect bij betrokken 

is. https://www.karl-may-moerschied.de 
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Duitsers en Karl May 

 

Waar komt die Karl May gekte in Duitsland eigenlijk vandaan? De Duitsers zijn al heel lang 

gefascineerd door zijn Wild West verhalen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw lag het halve 

land met zijn oor tegen de radio om naar het hoorspel  over Winnetou en Old Shatterhand te 

luisteren. Deze hype ging vooraf aan de legendarische Karl may film,s uit de jaren zestig  met de 

Franse acteur Pierre Brice in de rol van Winnetou en Tarzan acteur Lex Barker als Old 

Shatterhand. De films domineerden drie jaar lang de jeugdscene van Duitsland, voor de Beatles 

en James Bond. Je kan het je nu niet meer voorstellen, maar die waren toen heel modern voor 

het Duitse publiek en een manier om kennis te maken met een wereld die ze nog niet kende.  

 

Het Wild West universum van Karl May had echter weinig met de werkelijkheid van doen (May 

was zelfs nog nooit in  Amerika geweest toen hij in 1875 zijn eerste Winnetouverhaal 

publiceerde) , maar was wel een perfect op de puber toegesneden wereld: het avontuur in de 

grote wijde wereld, de magische vriendschap met iemand op je wie je absoluut kunt vertrouwen 

en het goede overwint altijd.  

Het niet aflatende enthousiasme - onder jong en oud - voor de boeken van Karl May is volgens 

Michael Petzel, directeur van het Karl May Archief in Göttingen,  een typisch Duits fenomeen. 

Hij  vermoedt dat de hausse aan Karl May films in de jaren zestig iets met de Duitse 

geschiedenis te maken zou kunnen hebben: "Na de oorlog wilden de Duitsers de goeden 

zijn. En de Duitse Old Shatterhand was een goede vent, hij verhuisde naar het buitenland en 

zorgde voor gerechtigheid. En nog steeds willen velen van ons Gutmenschen zijn.’ 

Dribbel, de souffleur van het hondentheater 
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