
draden verbonden weet met een 
meer experimentele periferie (a la 
Godspeed uit Montréal). 

Zoveel geflirt met de hedendaag-
se context van culturele globalisering 
staat een apart statement niet in de 
weg. What do you want? onder-
scheidt zich door het schijnbare 
gemak waarmee de met veel ironie 
gerepresenteerde vormen van man-
nelijkheid alsnog hun metaforisch 
brandpunt vinden in het geënsce-
neerde verlangen om transhumaan 
te worden. Wellicht is dat inderdaad 
ook de diepste wens van ieder dan-
seres): zichzelf verliezen in bewe-
gingen, alleen maar beweging zijn, 
het eigen lijf 'immaterialiseren'. 
Amgod: een danser of beweger (of 
performer) is nooit een God, maar 
wordt het - en in dat worden schiet 
hij of zij altijd net even tekort, reden 
om nooit 'I am God' te zeggen. 

What do you want?'Ik wil een 
echte Man zijn.' 'Ik wil goddelijk 
worden.' Maar juist dat 'ik' is er niet 
wanneer we voor 'man' of 'god' wil-
len doorgaan. Ook niet op een scène. 

Rudi Laermans 

W H A T DO Y O U W A N T ? 

CONCEPT EN UITVOERING: 

Nordine Benchorf, Bruce Campbell, 

Misha Downey, Kosi Hidama. 

MUZIEK: Nick Cave & the Bad Seeds, 

Verdi, Major Force West, Godspeed 

You Black Emperor.Tarwater. 

TEKST: Bukowski 

LICHT: Dries Vercruysse 

VIDEO: Kosi Hidama 

PRODUCTIE: A m g o d , 

met steun van Monty, 

Saison-Foundation (Japan), 

Needcompany, PARTS 

Summerstudio's en 

Beursschouwburg 

HERNEMING DOOR 

DE BEURSSCHOUWBURG 

OP 15,16 EN 17 NOVEMBER 2001. 

H E R I N N E R I N G E N 
A A N J E A N - P I E R R E DE 

Op 3 juni jl. overleed onverwacht 
Jean-Pierre De Decker. Op 28 april 
had hij nog een bijeenkomst geleid 
in de Gentse KNS waar 36 jaar 
Nederlands Toneel Gent (NTG) 
definitief werd afgesloten en onder 
meer hulde werd gebracht aan Dré 
Poppe, eerste directeur van het 
NTG en 'leermeester' van De 
Decker. Inmiddels had hij ook de 
programmering rond van zijn 
Publiekstheater Gent, dat op 1 juli 
officieel werd en de voortzetting 
zou kunnen zijn op grotere schaal 
van wat De Decker bij het NTG al 
een tijd bezig was onder het motto: 
'Theater voor een publiek, publiek 
voor een theater'. 

In 1997 volgde De Decker (Gent, 
29.04.1945) Hugo Van den Berghe 
op als artistiek directeur van het 
NTG. Hij diende ervoor te zorgen 
dat er meer volk zou komen. De 
raad van bestuur ontsloeg het 'oude' 
NTG-gezelschap en De Decker 
bereikte met een nieuwe en vooral 
jonge ploeg spelers en door een aan-
bod van activiteiten die in thematiek 
enigszins aansloten bij de gespeelde 
stukken, effectief een groter publiek. 
Dit streven naar een 'open huis' 
wilde hij ook koppelen aan een 
gevoelige uitbreiding van de speel-
plateaus, eventueel door co-part-
nership of fusie, een ambitie die 
echter voorbijging aan allerhande 
gevoeligheden. Uiteindelijk is er een 
fusie met Arca tot stand gekomen 
en krijgt Arca de functie terug die 
het 50 jaar geleden van de initiatief-
nemers (onder wie Dré Poppe) had 
meegekregen: het beklemtonen van 
de avant-garde, wat dat nu ook nog 
mag betekenen. 

De Decker zal in de herinnering 
blijven als een regisseur die er uit-
stekend in slaagde de gelijkwaardig-
heid van schrijver, speler en spellei-

D E C K E R 

der te demonstreren. Hij had niet 
de bedoeling waarin dan ook een 
vernieuwer te zijn. Regisseren was 
voor De Decker dirigeren en vooral 
activeren van de creativiteit. Creëren 
stond altijd voorop. Niet alleen van-
uit het woord, ook vanuit het 
lichaam en vooral vanuit de eigen 
persoonlijkheid. Activeren van een 
speler betekende voor hem, dat de 
regisseur in dienst staat van de spe-
ler, zonder daarom zijn dienaar te 
zijn. Daar is hij 34 jaar van zijn 
leven en in meer dan 80 regies mee 
bezig geweest in theater, televisie en 
eventjes in de film. 

Labowerk 

De Decker heeft zijn loopbaan ooit 
ingedeeld volgens vijfjarenplannen, 
maar die indeling ldopte niet altijd. 
Feit is, dat hij zich het recht voorbe-
hield op geregelde tijden van werk-
plaats of van genre te veranderen. 

Na twee jaar germanistiek in 
Gent trok De Decker naar het RITCS 
(Hoger Rijkstechnisch Instituut voor 
Toneel en Cultuurspreiding, dat in 
1962 was gestart; het huidige RITS) 
in Brussel. In 1967 acteerde en regis-
seerde hij in het Mechels Miniatuur-
theater bij Franz Marijnen. Hij 
kwam ten slotte als acteur in Arca 
terecht, dat moeilijke overgangsjaren 
kende na het weggaan van Poppe in 
1965 naar het NTG. 

In 1968 namen Jo Decaluwe en 
Jean-Pierre De Decker de leiding van 
Arca over. Daarmee was Arca het 
eerste theater dat bestuurd werd 
door twee gediplomeerden van het 
RITCS. Voor De Decker was het niet 
zozeer van belang met andere, hier 
nog onbekende schrijvers uit te 
pakken, dan wel die stukken te 
spelen waardoor zijn creativiteits-
drang en deze van de spelers werd 
gestimuleerd en kwaliteitswerk kon 

worden afgeleverd, ongeacht welk 
etiket de schrijvers of de critici er 
wilden opplakken. 

'Arca bouwt een repertoire op 
van nieuwe avant-garde, aktuele 
dramaturgie, of wat vandaag de dag 
eksperimenteel kan genoemd wor-
den. Een introduktie van jonge 
auteurs, akteurs, regisseurs, nieuwe 
stukken. Underground, workshop, 
anti-teater, kabaret, improvizatie, 
teaterlabo, enz.', klinkt het in een 
soort beginselverklaring in het 
Teaterjaarboek 1969-1970. Een 
nogal overmoedige verklaring, zoals 
blijkt uit deze bekentenis van De 
Decker in een interview in Kreatief 
van december 1971: 'Ik ga helemaal 
akkoord met Carlos Tindemans dat 
de oorspronkelijke doelstellingen van 
het kamertheater praktisch helemaal 
verdwenen zijn en dat we zouden 
moeten overschakelen op labo- en 
researchwerk. Op dit ogenblik lijkt 
mij dit evenwel heel moeilijk, omdat 
aan acteurs en jongeren vooral van 
hogerhand geen enkele kans geboden 
wordt.' Met die laatste oprisping 
doelde De Decker op het feit dat 
toen heel wat getalenteerden naar 
Nederland of verder uitweken. De 
bekendste onder hen was allicht 
Franz Marijnen. Arca kon er echter 
prat op gaan een groot aantal jonge 
en minder jonge spelers kansen te 
geven, zoals Reinhilde Decleir, Ivo 
Pauwels, Anton Cogen, Bob De Moor, 
Marcel De Stoop, Els Magerman, 
Leen Persijn, Dries Wieme, Filip 
Vanluchene, Dirk Buysse, Arnold 
Willems, Leah Thijs, Inge Mollet, die 
met De Decker door het vuur gingen. 

In Arca betoonde De Decker zijn 
fascinatie voor het werk van een 
generatiegenoot als Peter Handke 
met de creaties van Kaspar (in 1969) 
en Sprekenjulliedromenjullie? Of: De 
rit over het Bodenmeer (in 1971), 
stukken waarin Handke ingaat tegen 
het clichématige van de gesproken 
taal. Als acteur stond hij in 1969 in 
Arca in Handkes Dag Jan... (Publik-
umsbeschimpfung). Volgens De 
Decker trekt Handke de lijn door die 
begint bij Ionesco over de nouveau 
roman naar een nieuw realisme: een 

Regisseren is activeren 
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