
PETERBROOK 
Peter Brook is één van Europa 's grootste regisseurs. Hi j gaf blijk van een ongewoon rijke verbeelding 
maar sluit zich al jaren op in de ascese van het onderzoek. Johan Thielemans overloopt zijn carrière en 
vraagt zich af of we van Brook ooit nog een theaterféést mogen verwachten. Jawel, meent Klaas 
Tindemans , Mahabharata , Brooks theatermarathon voor Avignon 85, was een gebeurtenis van de eerste 
orde. Alex Mallems, tot slot, had een gesprek met Jean-Claude Carrière, scenarist van Mahabharata en 
Brooks huisdramaturg. 

Verbeelding en ascese 

Peter Brook - Camera 
Press 

Peter Brook, een zoon van Russische 
immigranten, ging als jonge man naar 
Oxford studeren, maar deed daar niet 
veel meer dan toneelstukken regisseren. 
Kenneth Tynan, tot aan zijn dood één van 
Engelands meest gereputeerde theater-
critici, ontmoette hem toen als mede-
student en kwam onder de indruk van de 
gedrevenheid van Brook, die zich gedroeg 
alsof Magdalen College van de geestelijke 
dood gered moest worden en hij hierbij 
een bijzondere taak te vervullen had (1). 

Na zijn studies ging Brook bij het thea-
ter werken waar hij iedereen verraste door 
zijn frisse aanpak van de stukken van 
Shakespeare. Deze auteur zou een con-
stante in zijn denken over theater blijven 
en met Shakespeare zou hij ook zijn groot-
ste tr iomfen oogsten. 

Door zijn eerste successen met Sha-
kespeare, kreeg Brook onmiddellijk een 
aanbieding om in Stratford te regisseren: 
hij was eenentwintig jaar oud. Een jaar 
later werkte hij in Covent Garden, het 
prestigieuze Londense operahuis: Peter 
Brook was hét wonderkind van het Engel-
se theater. Alle deuren gingen voor hem 
open en hij kon werken met de beste ta-
lenten van zijn tijd: Laurence Olivier en 
Vivien Leigh waren zijn hoofdrollen in 
Titus A ndroniciis (1955), dat opzien baar-
de door zijn behandeling van de wreed-
heid. Vormen van deze wreedheid zouden 
later terugkeren in zijn legendarische 
King Lear, zijn ophefmakende Marat/ 
Sade bij de Royal Shakespeare Company 
en zijn Oedipoes bij het National Theatre. 

In de jaren vijftig regisseerde Brook 
alles: commerciële komedies, versdrama's 
van Christopher Fry, bewerkingen van 
romans. Hij is gefascineerd door alle vor-
men van theater en kan met evenveel en-
thousiasme praten over de poëtische 
kracht van een monoloog door Olivier als 
over de opwinding die een schitterend op-
gevoerde musical op Broadway teweeg-
brengt. Als jongeman was hij zeker geen 
dogmaticus en, ondanks zijn heel aparte 
arbeid bij zijn huidige Centre Inter-
national de Recherches Théâtrales, is dat 
in grote mate zo gebleven. 

Zijn liefde voor het theater en het thea-
trale heeft hij vaak weten aan te wenden 
om de routine van het officiële Engelse 
theater te doorbreken. In zijn King Lear 
(1962, verfilmd 1971) zocht hij naar ver-
rassende fysieke momenten om de figuur 
van Lear (een indrukwekkende rol van 
Paul Scofield) een kracht te geven die hij 
in de opvoeringstraditie tot dan niet had: 
wanneer Lear door zijn dochter de deur 
gewezen wordt, grijpt hij de grote, ruwe 
tafel vast en gooit ze ondersteboven, wat 
een teken is voor zijn dienaren om heel de 
boel af te breken. Deze violente handeling 
was nog zo effectief omdat de rest van de 
vertoning erg sober en kaal oogde: 'Het 

tempo heeft een slakkegang,' schreef 
Robert Brustein, 'en zit vol stiltes (. . .) 
Er is zo weinig echte actie in de produk-
tie dat wanneer een scène heftig is, zoals 
bij de banketscène, het lijkt alsof er een 
pandemonium losbarst. ' (2) 

Door die sterke contrastwerking, die 
alles te maken heeft met het organiseren 
van het ri tme van een voorstelling, zette 
Brook een hele Shakespeariaanse conven-
tie op zijn kop, door met name een bijzon-
dere, en toen vernieuwende aandacht te 
besteden aan de materiële kanten van het 
theatrale (stilte, geluid, ruimte, objecten, 
licht). Deze zin voor inslaande spectacu-
laire effecten is één van de kenmerken van 
zijn theaterarbeid. De effecten hebben 
steeds hetzelfde doel voor ogen: de toe-
schouwer uit zijn evenwicht brengen. 
Kenneth Tynan heeft daar een merkwaar-
dig staaltje van geciteerd: 'De Gebroeders 
Karamazov (1948) ving aan met de zaal 
die volledig in het duister gehuld was -
zelfs de lampjes boven de uitgangen 
waren gedoofd, iets wat tegen de wet is. 
Toen het volstrekt duister was, vuurde 
een acteur een revolver af. Zo een direc-
te aanval op de gevoeligheid van de 
toeschouwers was toen nooit eerder in En-
geland voorgekomen. ' (3) 

Vlinder verbrand 
Deze verrassende scène is meer dan een 

gelukkige inval gebleken, ze kondigde een 
basiskenmerk van zijn theatrale activi-
teit aan: in Lear werden de ogen van 
Gloucester in volle openheid uitgestoken, 
in Marat/Sade brak er op het einde van de 
vertoning paniek uit: de acteurs-bewakers 
sloegen op de vlucht en de patiënten 
van Charenton keerden hun agressiviteit 
tegen de toeschouwers in de zaal, die ge-
lukkig door een hekken van hen afgeslo-
ten waren; in US, het stuk over de 
Vietnamese oorlog, verbrandde een ac-
teur een vlinder (gesuggereerd werd dat 
dit een echt levend diertje was) en toen het 
publiek daar niet verontwaardigd op rea-
geerde, bleef de hele cast uitdagend en be-
schuldigend het publiek bestaren, tot het 
zelf besloot om maar af te druipen; in 
Carmen rolden de vechtende rivalen tot 
tussen de eerste rijen, die ongemakkelijk 
naar de veiligheid wegkropen. 
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Een ander belangri jk kenmerk uit z i jn 
Engelse tijd geldt de arbeid met de acteur. 
Zowel in het commercië le als in het niet-
commercië le theater had hij de beste En-
gelse acteurs tot zijn beschikking. Telkens 
toonde hij zich ontevreden met wat dez« 
goed getrainde, talentvolle mensen te 
bieden hadden. T o e n hij in 1960 in 
vast ve rband ging werken bij de Royal 
Shakespeare C o m p a n y , werd het h e m 
duideli jk dat hi j b innen dit gesubsidieer-
de gezelschap een ru imte moest kr i jgen 
om met zijn acteurs n ieuwe mogelijk-
heden aan te boren. 

Zi jn onvrede werd opgewekt door zijn 
lectuur van Anton in Ar taud en zijn 
on tmoet ing met Grotowski . Als gevolg 
hiervan r icht te hij, tesamen met de Ame-
rikaanse regisseur Charles Marovi tz , een 
workshop op rond het thema ' T h e a t r e of 
Crue l ty ' . Dat leidde tot een spectaculair 
succes met de opvoer ing in 1963 van 
Peter Weiss ' Marat/Sade. Brook had , 
tesamen met de leden van de R S C , sub-
tiele manie ren gezocht o m de waanzin in 
zijn meest u i teen lopende vormen uit te 
beelden waarb i j het er op aan k w a m alle 
clichés van ' toneelwaanzin ' r igoureus uit 
de weg te gaan. Het resultaat was verbluf-
fend: elke acteur van de u i tgebre ide cast 
had een eigen personage bedacht en 
beeldde dit consequent uit over de hele 
lengte van de ver toning. D e opdel ing 
speler / f igurant verdween h ie rmee in het 
niets. Daarnaast liet hij de sterren van het 
gezelschap, zoals Patr ick M a g e e of Ian 
Ho lm, zichzelf overst i jgen tot een vaak 
angstaanjagend aanwezig zijn. Daarbij ge-
bruikte hij in de belangri jke rol van 
Charlotte Corday een jong meisje, Glenda 
Jackson, die van dat m o m e n t af een vaste 
waarde van het Engelse theater was. Mis-
schien is het zelfs juist te stellen dat haar 
carrière een lang zoeken naar de intensi-
teit van die eerste grote rol is. Andere 
regisseurs hebben nooit haar psychische 
en vocale r i jkdom zo tenvolle naar boven 
kunnen woelen. 

O m dat alles af te ronden , eiste Brook 
van zijn acteurs een ongeloofli jke fysieke 
conditie, zodat ze het publiek konden ver-
bazen met spectaculaire valpar t i jen in 
grote open put ten . Marat/Sade was zeker 
het hoogtepunt in zijn carrière, waar hij 
alles liet zien van wat hij in zich had aan 
spektakel. Hi j wilde met alle middelen 
(muziek, extravagant acteren, gebruik van 
de ru imte - een grote bad inr ich t ing met 
reuzeroosters) het publiek verbluffen. D e 
hele opvoering was gericht op een directe 
impact: het was nog alti jd dat eerste 
revolverschot, maar nu honderdvoud ig 
herhaald. M a a r deze theaterorgie leidde 
naar bezinning. Het theater als warreling, 
als tovenaarsdoos, als pretpark ging Brook 
tegenstaan. H i j , die naar het zeggen van 
Kenne th T y n a n , absoluut carte blanche 
had in Engeland (4), keerde zich meer en 
meer van zijn vader land af. H i j maakte 
nog een opz ienbarende ver toning , US, 
met een paar verrassende spektakel-
momenten, zoals een reuzegrote parachu-
t is tenpop die op de scène neerdaalde, 
maar met veel meer momenten van gewil-
de soberheid en strakheid. N o g één keei 
zou hij zijn speelsheid samenbunde len in 

A Midsummernight's Dream (1970), waar-
van iedereen blijft on thouden dat Oberon 
en Puck op stelten liepen en, als circus-
artiesten, borden op stokjes lieten wente-
len. De opvoer ing barst te van vitaliteit, 
en men vroeg zich af naar welke onver-
wachte magische m o m e n t e n zijn onge-
breidelde fantasie hem nog zou voeren. 

Het onbezoedelde begin 
Maar toen kwam er een v reemde wen-

ding. Brook was al lang gegrepen door het 
gedachtengoed van Ar taud (die hij , vol-
gens Peter Hal l in zijn onlangs versche-
nen Diaries (5), reeds in 1960 gelezen 
had), van Grotowski en van Jan Kot t (de 
Poolse cri t icus en theoret icus die in zijn 
Shakespeare Our Contemporary Brook de 
basisidee voor zijn Lear-opvoering aan de 
hand had gedaan. (6) 

Zulke lectuur leidde h e m tot drie 
belangrijke overtuigingen: zijn visie op de 
mens werd grondig pessimist isch, een 
thema dat K e n n e t h T y n a n heel overtui-
gend heeft aangetoond in het reeds geci-
teerde interview in T h e a t r e Quar ter ly . 
Zi jn pessimisme kon m e n aflezen aan de 
Beckettiaanse, existentiële wanhoop van 
KingLear, de politieke radeloosheid van 
zowel Marat/Sade als US ( 'we zijn allen 
schuldig ' ) . 

Daarnaas t groeide de over tuiging dat 
toneelspelen iets heiligs was (een hoofd-
stuk in zijn min of meer theoretisch werk 
TheEmptySpace(\968) heet dan ook The 
Holy Theatre) en, net zoals Ar taud , ge-
loofde Brook dat het aspect van de acteur 
als priester en shaman in onze cul tuur ver-
loren was gegaan. Brook voelde zich dus 
verplicht om te gaan graven naar 'de oor-
sprong ' , het onbezoedelde begin, het pri-
mitieve, vergetend dat Paul Valéry reeds 
gezegd had: 'Wat de idee van een begin 
betref t - en h iermee bedoel ik het abso-
lute begin - het is noodzakelijkerwijze een 

mythe ( . . . ) alle begin is een gevolg - elk 
begin voltooit iets. ' Brooks geloof in een 
zuivere eerste toestand, heeft h e m ertoe 
gedreven om op zoek te gaan naar vormen 
van theater die niet gebonden zijn aan één 
cul tuur , maar die gemeenschappeli jk zijn 
aan de mensheid. Meteen was hij rijp voor 
een internat ionale zoektocht naar de es-
sentie. 

Een derde belangri jke idee is dat het 
theater de hele in f ras t ruc tuur van ons to-
neel als cultureel ins t i tuut niet nodig 
heeft . D e essentie van het theater moet 
zich k u n n e n afspelen in een lege ru imte , 
een idee dat hi j wellicht gevonden heeft 
bij de theoret icus en vernieuwer G o r d o n 
Craig , een man die op hoge leeft i jd vaak 
het bezoek van Brook kreeg. T o e n Brook 
het werk van Grotowski in Wroclaw zag, 
begreep hij onmiddel l i jk dat hier aan 
de wens van absolute eenvoud volledig 
voldaan werd: ' a rm theater ' noemde 
Grotowski dat polemisch, omda t in die 
gekozen armoede de grootste r i jkdom ver-
scholen lag. 

Deze verschi l lende tendensen hebben 
Brook dan klaar gemaakt voor de tweede, 
internat ionale per iode uit zijn leven. 

Het hete Afrikaanse zand 
Het einde van de jaren zestig waren erg 
geschikt voor zulke ideeën. Jean-Louis 
Barrault had in 1968 in het kader van het 
T h é â t r e des Na t ions aan Brook en de 
Royal Shakespeare Company voorgesteld 
om met acteurs van verschi l lende natio-
naliteiten een exper iment op te zetten 
rond The Tempest. De bedoel ing was om 
een paar belangrijke problemen te onder-
zoeken: 'Wat is theater , wat is een to-
neelstuk, wat is de ve rhoud ing van een 
acteur tot het publ iek, en welke zijn de 
omstandigheden waar iedereen het 
meeste voordeel uit kan halen . ' (7) 

O p dit experiment is met erg gemengde 

A Midsummer Night's 
Dream (Royal 
Shakespeare Company) -
foto Joe Cocks Studio 
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A Midsummer Night's 
Dream (RSC) - foto Joe 

Cocks Studio 

gevoelens gereageerd (Ken T y n a n noem-
de het een mislukking), maar toch wist 
Brook voldoende mensen te boeien o m 
hierna een heel groots project op te zet-
ten. Van de F o r d Founda t ion kreeg hij 
geld los voor een Cen t re Internat ional de 
Recherches Théâtrales. Brook keerde, na 
een schi t te rende Midsummernight's 
Dreatn in L o n d e n , Enge land de rug toe, 
liet er de meest getalenteerde acteurs, zo-
als Alan H o w a r d , achter en verzamelde 
een allegaart je van acteurs met wie hij 
n ieuwe wegen wilde bewandelen . Zi jn 
eerste grote opdracht kwam uit Iran, waar 
de Shah toen een groot internat ionaal 
festival opzet te (ook Maur i ce Béjart is er 
nog te gast geweest). Brook vond er in de 
bergen pracht ige locaties en kon de aan-
bieding niet meer afslaan. H i j had een hei-
lige plaats gevonden en zou er een groot 
ritueel opvoeren. Een stuk wilde hij niet, 
een bekende taal evenmin. Daarom liet hij 
de Engelse dichter T e d Hughes een nieu-
we taal schrijven, het Orghast, dat gecom-
bineerd werd met La t i jn , Gr ieks en 
Oud-Perz i sch . D e zoektocht naar de ori-
gine was volop begonnen . Van I ran leid-
de dat in 1971 naar een tocht door Afrika. 
Brook wilde zijn Griekse, Japanse, Franse 
en Engelse acteurs met de woest i jn con-
f ron te ren . Daarna gingen ze ijverig op 
zoek naar s t ammen die nog nooit eerder 
b lanken hadden gezien. Daar zouden ze 
dan toneel spelen, en uit die on tmoe t ing 
moest iets heel aparts en essentieels te 
voorschi jn komen. He t hele avon tuur le-
verde een gef i lmde documenta i re op, 
waarin een scène het absurde en naïef 
romant i sche van de hele o n d e r n e m i n g 
prachtig toont: een Griekse acteur en een 
Franse actrice, met het hele gewicht van 
de Westerse cu l tuu r achter zich, staan in 
het hete Afr ikaanse zand te doen alsof ze 
ruzie hebben over het bezit van een sjaal. 
Ze worden omringd door ' inboor l ingen ' , 
Toeareg-vrouwen die onbegr i jpend toe-
ki jken. D e Wester l ingen, in een eerlijke 

poging o m er ongerept uit te zien, zijn ge-
kleed in s lodderige T-sh i r t s en gebleekte 
jeans. D e Afr ikaanse v rouwen dragen 
mooie b lauwe gewaden en o m h u n nek 
een stapel pracht ig gesmede r ingen: het 
absolute begin had ook hier een lange 
voorgeschiedenis. Alleen is het afzweren 
van de eigen traditie door de Westerlingen 
om op die manier contact te kr i jgen met 
'het onbezoedelde' een zielige bedoening: 
de verbaasde blik van de mooie, beschaaf-
de Afrikaanse vrouwen sprak boekdelen. 
Nie t s duid t sterker aan hoe zeer de edele 
gevoelens van de humanistische Brook ge-
tekend zijn door een vorm van cul tureel 
imperia l isme. T i j d e n s deze tocht begon 
de groep van Brook te werken op The 
Conference of the Birds, een theaterbewer-
king van een Perzische tekst. (8) 

He t onmiddel l i jk gevolg van het Afri-
kaanse avon tuu r was een opvoer ing in 
Par i js van Les Iks. Brook had een tekst 
gelezen van de an thropoloog Col in 
T u r n b u l l , een oude s tudiegenoot . Deze 
had in een aangr i jpend boek (9) het lot 
verteld van de stam, de Iks, die liever stier-
ven dan zich te laten inli jven in de Wes-
terse maatschappi j . Dat was na tuur l i jk 
een thema dat onmiddel l i jk op veel sym-
pathie kon rekenen bij Brook. Daarnaas t 
toonde het boek aan dat mensen, wanneer 
ze en water en voedsel ontberen, volledig 
egoïstisch en wreed worden: dit einde van 
de moraal sloot pracht ig aan bij het 
diepe pess imisme dat we bij Brook in de 
jaren zestig on tmoet hebben. 

Een ruïne als monument 
Zijn Centre had ondertussen een onder-

komen gevonden in Les Bouffes du Nord , 
een kleine, verlaten schouwburg in een 
arbeiderswijk achter het Gare du N o r d . 
Brook had er alles uit weggehaald: de 
planken, de machiner ie , de pleister van 
de m u r e n . H i j toverde de ru imte o m tot 

een ruïne, tot een m o n u m e n t van een ver-
vlogen thea te rcu l tuur , en b innen deze 
barre m u r e n in t roduceerde hij zijn ro-
mant ische vorm: de stoelen van het par-
terre werden weggebroken en vervangen 
door erg lage, ongemakkeli jke bankjes 
zonder rugleuning . Voor elke ver toning 
zijn er te weinig zitplaatsen, een deel van 
het publiek mag dus op dunne matrassen 
op de zandvloer zi t ten: Brook hoopt op 
deze manier iets van het primitieve stam-
verband te recreëren. De lege ruimte moet 
ook de eerste ru imte zi jn, een spoor van 
een ver loren organische cu l tuur . 

Met Les Iks ontdekte ik deze ruimte, die 
dank zij de ingreep van Brook, die vroe-
ger voor zijn eigen spektakels zelf merk-
waardige decors had on tworpen , erg 
indrukwekkend was, en een deel van de 
kwaliteit van deze ruimtel i jke belevenis 
ent te zich o p de appreciat ie van de verto-
ning. La te re opvoer ingen, waarbi j de 
charme of de magie van de plaats erg ver-
bleekt was, maakten me pas bewust van 
het tweeslachtige van Brooks theatraal on-
derzoek. Zo bli jf t er uit die eerste verto-
ning alleen het verschrikkeli jke beeld 
bij van de Dui t se actrice M i r i a m Gold-
schmidt , wanneer ze als verstoten lid van 
de s tam in een put achtergelaten wordt . 
Go ldschmid t is een ui tzonderl i jke actri-
ce en heeft sedertdien pracht ig werk ge-
leverd bij de Berl i jnse S c h a u b ü h n e (in 
Peter Steins vrij onover tu igende Die 
Neger was zij de enige 'onts te l lende ' 
negervrouw b.v.), maar Goldschmid t 
werd omr ingd door acteurs die stuk voor 
stuk zwakker waren dan de spelers waar-
mee Brook in Enge land kon werken. 
Deze weigering van kwaliteit is het meest 
merkwaardige van zijn Pari jse periode. 
D e beperk theden van zijn acteurs kwa-
men bi jzonder sterk aan het licht in 
Timon d'Athènes, waar een ondermaatse 
François M a r t h o u r e t Shakespeares pes-
simistische tekst aan flarden praat te: van 
die ver toning her inner ik me het leven-



digst mi jn pi jnl i jke rug na vier u u r ver-
velend toneel. (De Franse kritiek zag hier 
zeer d iepzinnige exper imenten in.) He t 
d iep tepunt werd bereikt bi j Measure for 
Meastire, een stuk dat in Brooks eerste pe-
riode tot een vuurwerk van invallen zou 
geleid hebben, maar dat hier gereduceerd 
werd tot een blanke zegging van de tekst. 
Wat hierbi j onderzocht werd en waarom 
hij, die eens zo een subtiel regisseur van 
de stem was, zich nu tevreden stelde met 
honderden versies van slecht gesproken 
Frans , was mi j een raadsel. He t is de tol 
die Brook bl i jkbaar graag betaalt om in-
ternationaal en dus 'op een hoger vlak' be-
zig te k u n n e n zijn. 

Als een opluchting bij dit fundamenteel 
onderzoek, dat tot niet veel meer dan ver-
schraling had geleid, kwam het n ieuws 
dat Peter Brook in 1978 even terug ging 
naar de R S C om er Anthony and Cleopatra 
te regisseren. De troep zelf had al heel wat 
onconvent ioneel werk geleverd onder de 
leiding van Trevor N u n n , maar vond het 
toch f i jn om t i jdens de repet i t ies in een 
kringet je te gaan zit ten en met Peter 
Brook voorbere idende improvisat ies te 
doen. De voorstelling zelf was wat stuur-
loos, met een paar onvergetelijke momen-
ten die de oude showman verraadden: 
er was bv. een feest dat tot een dyonisi-
sche bezetenheid werd opgedreven, maar 
daarnaast was er veel conventioneel thea-
ter, dat slechts af en toe plaats maakte 
voor ui tzonderl i jke acteursprestat ies: 
Jona than Pryce, één van Engelands 
sterkste jonge ta lenten, was een intrige-
rende Romeinse intellectueel als Caesar; 
Richard GrifFiths, de clown die de slan-
gen bij Cleopatra brengt , was subtiel 
griezelig-komisch en hielp Glenda Jack-
son om de sterfscène tot een groot mo-
ment op het theater te maken. He t geheel 
van de ver toning had evenwel weinig ge-
meen met de ui tzonderl i jke kwaliteit van 
Marat/Sade. N i e u w e technieken, andere 
inzichten in het tonee lmaken waren niet 
te bespeuren. M e n had het gevoel dat 
deze acteurs Brook niet echt nodig had-
den gehad om tot deze prestatie te komen: 
in de jaren zestig was Brook van vitaal be-
lang geweest, nu leek hij overbodig. 

Brook in Paris 
Wat doet Brook dan in Parijs , is de wat 

ontgoochelde vraag. He t an twoord daar-
op is bescheiden: af en toe een goede voor-
stelling maken, zoals zijn Tsjechov of zijn 
Carmen-versie en verder genieten van zijn 
nog steeds niet aangetaste reputat ie . Zo 
laat de carrière van Brook een curve zien 
van wonderkind tot instelling. O p die lan-
ge tocht is er veel verloren gegaan. M a a r 
dat wat moedeloze gevoel mag ons niet 
doen vergeten dat Brook in het verleden 
een behoorli jke reeks onover t roffen thea-
ter heeft afgeleverd. Deze magische kwa-
liteit ontmoet men nog alti jd in zijn 
spektakels uit de Pari jse t i jd , al is het erg 
sporadisch. M a a r precies omdat hi j nog 
altijd die magische m o m e n t e n kan tot 
stand brengen, bl i j f t men naar elke vol-
gende produkt ie van Brook ui tk i jken, 
want altijd is er de stille h o o p dat hi j zich 

van het gekozen ascetisme zal afkeren en 
de r i jkste kant van zijn verbeelding de 
vrije teugel zal laten. Als dit ooit nog eens 
gebeur t , zal het weer theaterfeest zijn. 
(Het hierna besproken Mahabharata 
bleek gelukkig weer een feest!) M a a r vaak 
lijkt het erop dat woorden als 'onderzoek' 
en ' l abora to r ium' , modewoorden van de 
toegevoegde waarde aan autori tei t , h e m 
op een dwaalspoor hebben gebracht , dat 
hij met verbetenheid , reeds vi j f t ien jaar 
lang, volgt. D e oogst ervan is te mager , 
als men rekening houdt met de mogelijk-
heden van zijn talent. De invloed van het 
onderzoekswerk is klein, nergens ken ik 
iemand die zich beroept op nieuwe inzich-
ten, die Brook zou aangeboord hebben . 

Les Bouffes du N o r d is geen cen t rum 
met grote uitstraling. Het is een plek waar 
le T o u t Par is ongemakkel i jk bij elkaar 
gaat zi t ten, meer niet; voor Peter Brook 
is dat niet genoeg. 

Zi jn beste werk heeft hij gepresteerd te-
midden van de contradict ies en de com-
plexiteiten van het Engelse theater . Zi jn 
internationale ambitie heeft eerder het ka-
rakter van een vlucht . Gelukkig zijn de 
belangri jkste m o m e n t e n van die onver-
getelijke Engelse arbeid op f i lm vastge-
legd: zo zullen de s t re lend-s t r iemende 
haren van Glenda Jackson over Patr ick 
Magees rug in Marat/Sade, of de ver-
scheurende , wanhopige kreet van Peter 
Scofield over zijn versmachte dochter in 
KingLear nooit meer verloren gaan. Om-
dat Brook deze beelden in het geheugen 
van de toneel l iefhebber heeft weten te 
b randen , zal hij , terecht , in de herinne-
ring voortleven als één van E u r o p a ' s 
meest begaafde regisseurs. 

Johan Thielemans 
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