
aan regisseurs die het medium tele-
visie kenden en tegelijk konden 
omgaan met acteurs die uit het thea-
ter kwamen. Dat bleek Jean-Pierre 
De Decker zeer goed te kunnen. Van 
1973 tot 1978 verfilmde hij er onder 
meer Voorjaarsontwaken van Frank 
Wedekind, over ontluikende seksua-
liteit tegenover hypocriete moraal, 
een productie die zelfs in 1976 bijna 
onmogelijk werd gemaakt. Een 
ander hoogtepunt was Er was eens in 
december, een vrij origineel, heden-
daags kerstverhaal van Roger van 
Ransbeek, waarvoor De Decker de 
Prijs van de TV-Kritiek 1978 kreeg. 

Was hij in Arca gefascineerd door 
het werk van Peter Handke, voor de 
Vlaamse televisie verfilmde hij drie 
stukken van Franz Xaver Kroetz, een 
auteur die hij ook in zijn NTG-peri-
ode zou koesteren, en die in zijn 
werk verwantschap vertoont met het 
theaterrealisme en de verhouding 
tussen personage en taal, die De 
Decker ook bij Handke aantrof. 

Stilaan was echter een evolutie 
waar te nemen in de regies van De 
Decker, van het vormexperiment a la 

Handke naar het sociaal engagement 
a la Kroetz. Een grote zorg voor de 
vorm enerzijds, vanuit een artistiek 
individualisme, een kiezen voor her-
kenbaarheid in de inhoud ander-
zijds, vanuit een bekommernis voor 
de kwetsbare mens. Merkwaardig is 
dat de man die van het intieme en 
het uitdagende van de kleine scène 
en het kleine scherm hield, met 
evenveel enthousiasme de overstap 
naar het grote plateau maakte. 

Vakmanschap 

Van 1977 tot 1986 was De Decker 
huisregisseur en lid van de beleids-
groep bij het NTG. Eigenlijk was hij 
na Arca nooit volledig uit Gent weg-
geweest. In januari 1973 regisseerde 
hij bij het NTG Interieur van Hugo 
Claus, weg van elk mogelijk natura-
lisme en met een onvergetelijke Ann 
Petersen als de pastoorsmeid Natalie. 
In 1974 stond hij daar weer, nu met 
De aannemer van David Storey, 
waarin Jef Demedts uitblonk. 

Evenals in Arca beleefde De 
Decker bij het NTG topjaren. In het 
seizoen 1979-1980 regisseerde hij 

maar liefst drie totaal uiteenlopende 
stukken en telkens haalde hij een 
niveau dat voor Vlaanderen uitzon-
derlijk mag genoemd worden. In 
Lieve hemel! van F. X. Kroetz, toon-
de hij wat visualiseren van een tekst 
eigenlijk betekent. Met De meeuw 
(A. Tsjechov) bevestigde hij zijn 
opvallende feeling om een stuk cor-
rect te interpreteren en zijn onbe-
twistbaar technisch meesterschap 
om het een vorm te geven. Bruiloft 
van Elias Canetti gaf aanleiding tot 
een prachtige analyse van De 
Deckers regiekunst door Frans 
Verreyt: 'Hij tracht niet iemand te 
dwingen in het personage zoals hij 
dat vooraf definitief omlijnde. Hij 
wenst geen marionetten. Ook Bertolt 
Brecht, als regisseur, werkte zo: pra-
ten met de acteurs, voorstellend het 
zo of eventueel zo te doen, zoekend 
naar wat elk het best ligt, en tevens 
afwegend wat het best past in het 
geheel van het concept. Dit is typisch 
regisseurstheater, maar dan met een 
regisseur die de mogelijkheden eva-
lueert en ze ordent.' (De Nieuwe, 
30.05.1980). 

Ondanks het overweldigend suc-
ces van Peter Pan in 1985 en een 
danteske afdaling in de kern van een 
man-vrouwrelatie met De reisgids 
van Botho Strauss in 1986, ging De 
Decker toch weg bij het NTG, moe 
van de geschillen tussen de raad van 
bestuur en de beleidsgroep die uit-
eindelijk afgeschaft werd. Hij bleef 
lesgeven aan het Gentse Conserva-
torium en het freelancen gaf hem 
onder meer de gelegenheid met 
musicals bezig te zijn in Vlaanderen 
en Nederland. 

In 1988 kwam De Decker in 
Brussel in de KVS regisseren. Hij 
had een nieuwe favoriete auteur: 
Lars Norén, van wie hij twee stuk-
ken deed: Nachtwake, waarmee hij 
een stijlvolle entree maakte, en Een 
onderwereldse glimlach waarmee hij 
in 1993 bij wijze van afscheid de 
spelers op zo'n niveau bracht dat 
het vermoeden werd gewekt dat de 
wedergeboorte van de kwijnende 
KVS was ingezet. Wat hij daar tus-
sendoor regisseerde - Alice (Jan De 
Vuyst), Kijk, het bloedt (Kristina 
Lugn), Lulu (F. Wedekind) en La 
grande magia van Eduardo de 
Filippo - was niet altijd even sterk, 
maar kon toch telkens gelukkig 
stemmen. 

Met het experiment van De dis-
crete charme van de bourgeoisie 
(naar het filmscenario van Luis 
Bunuel) in mei 1993 in een aange-
paste Minnemeersruimte, was voor 
De Decker de cirkel rond. Hij was 
weer in Gent en zou het NTG niet 
meer loslaten. Zijn Publiekstheater 
Gent is een feit en een tastbare her-
innering aan een nooit aflatend 
vakman. 

Roger Arteel 
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