
huizen wordt het café gedevalueerd. Dat is een 

tragisch randverschijnsel van een uit de hand 

gelopen professionalisering. Alles moet tegen-

woordig netjes binnen de grenzen blijven. 

Deze claim legt de sector niet alleen op het 

kritisch vertoog, maar op elke opwelling die 

het theatrocentrisch bestand zou doorbreken. 

Wanneer kunstencentra het routinematig pro-

grammeren willen opgeven worden ze algauw 

teruggefloten. Zo zorgde de ingeslagen koers 

van de Beursschouwburg voor heel wat ophef 

binnen het theaterwereldje. Enkele kunstenaars 

veroorzaakten ooit een gelijkaardige polemiek. 

Misschien maakt de (verloren) positie van 

Jan Decorte het een en ander duidelijk. Wan-

neer we naar het Vlaamse theaterlandschap 

kijken zien we dat de meeste gezelschappen be-

antwoorden aan hun interne logica. Of het nu 

gaat om het Mechels Miniatuurtheater, de 

Blauwe Maandag Compagnie of Stan, alle spe-

len binnen de aangeboden theaterinfrastruc-

tuur zoals de kunstencentra, culturele centra 

en schouwburgen. Ze maken gebruik van het 

festivalaanbod en blijven de rol van theater-

critici respecteren. Ook gezelschappen die 'ver-

ouderde' theaterconventies in vraag stellen, 

spelen het spel volgens de regels van de kunst. 

Wanneer Stan of de Roovers de traditionele 

rol van regisseur of speler bekritiseren, is dit 

maar een 'rituele heiligschennis'. Uiteindelijk 

past de vernieuwing van deze gezelschappen 

binnen de logica van elk artistiek bedrijf waar-

in pretendenten en gesettelden mekaar voort-

durend aflossen. Hun ontmaskering wordt 

uiteindelijk zelf een conventie. Ze brengen de 

vorm en inhoud van theater ter discussie, 

maar het theaterbedrijf zelf staat buiten kijf. 

Het is echter anders gesteld met gezel-

schappen die niet alleen de manier van spelen 

becommentariëren, maar het spel zelf en het 

geloof erin in vraag stellen. Zo werd Decorte 

ooit erg geprezen als theatermaker en -schrij-

ver. In Een theatergeschiedenis der Nederlanden 

wordt hij trouwens aangekondigd als 'Vlaan-

derens eerste "hilarische" theatermaker'. De-

corte deconstrueerde in het begin van de jaren 

'80 de toen heersende acteerstijl tot een ogen-

schijnlijk nulpunt. De theatermaker trok zijn 

revolutie echter in extreme mate door. Decor-

te stelde niet alleen het theater in vraag, maai-

de regels van het artistieke bedrijf zelf. '...Ik 

heb altijd beseft, dat als ik ooit een theater 

wilde hebben dat van mij was, ik werkelijk 

alles, letterlijk alles moest herdenken. Regie, 

dramaturgie, tekst, acteren. Alles. En daar zijn 

gek genoeg een aantal logische conclusies uit 

gevolgd. Ook over de rest van het theaterwe-

zen. (...) I did it my way met als voordeel dat ik 

ook niet begrepen ben door dat rare, zelfbe-

wegende wereldje.' Aldus Decorte in een inter-

view met zichzelf. (Decorte, 1991:73) 

Door naast de geïnstitutionaliseerde thea-

terinfrastructuur allerlei jeugdclubs en cafés 

te bespelen, door zijn frivole optreden in Ster-

renwacht en een 'bedenkelijke' politieke car-

rière werd Decorte een amorfe all-round player. 

Hij werd daarmee nog moeilijk vatbaar voor 

de smaakspecialist. Op die manier stelt Decor-

te zich letterlijk buiten de legitieme orde van 

de artistieke scène. Zeker zijn openlijke roep 

om roem en geld schoot bij menig theatercri-

ticus in het verkeerde keelgat. De 'charlatan' 

telefoneerde daarenboven zelf enkele critici 

met de boodschap 'liever niet meer over hem 

te schrijven'. Decorte maakte zich daarmee 

schuldig aan de enige echte zonde van het 

kunstzinnige gebeuren: hij negeerde de spel-

regels ervan. De theaterbricoleur haalde ech-

ter voor eventjes de roessmaak van het café 

weer binnen het artistieke sérieux. 

Iets gelijkaardigs zien we gebeuren in de 

Brusselse Beursschouwburg. Door de ene 

maand Eddy Wally te programmeren en de 

volgende keer Leporello op het podium te vra-

gen, krijgen we - op zijn zachtst gezegd -

nogal vreemde combinaties. De grens tussen 

kitsch en kunst gaat er vervagen. De priester-

kaste van theaterexperts en beleidsmakers 

raakt volledig gedesoriënteerd. In de ogen van 

velen besmeurt de Beursploeg de artistieke 

etiquette met zijn vettige vingers. Als 'in-be-

tween' neemt ze een loopje met iedere binairie 

tussen hoog en laag. Ze creëert een ongemo-

delleerde tussenvorm die voor het klassieke 

discours van de criticus onvatbaar blijft. 

De Beursploeg heeft het klassieke referen-

tiekader van de theatersector dan ook vaarwel 

gezegd. Artistieke relevantie wordt er juist ge-

zocht in de grenszone of het 'niemandsland'. 

Dit landschap wordt bewoond door bejaarden, 

Broer en zus Le Coq/ Rob Stevens 
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