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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 
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