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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-


