
K R O N I E K ONDER EEN BEZIELENDE LEIDING WEL HOOGTE HALEN 
"Onze spelers kunnen onder een bezielende leiding wel hoogte 

halen. Maar er is een gebrek aan goede regisseurs met behoorlijke 
vorming, steunend op een zekere continuïteit binnen het eigen 

culturele landschap, en met de nodige begaafdheid om artistieke 
denkbeelden te ontwikkelen en over te dragen." 

(Verslag van de Raad van Advies voor de Toneelkunst , voo r j aa r 1986) 
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Op een avond in... 

Er is geen enkele ernstige reden 
meer om naar een HTP-p roduk t i e 
te gaan ki jken. H T P is verworden 
tot een verzameling edel-amateurs , 
net genoeg gesubsidieerd om in hun 
artistieke luiheid te overleven. Een 
margegezelschapje zonder ambi-
ties, zonder publiek, zonder kriti-
sche impact . Kor tom: een zachte 
welving in de theaterwoest i jn . En 
dan te bedenken dat ooit de hoop 
gewekt werd dat dit H T P , met zijn 
Jan Decorte, de oase zou zijn. J an 
Decorte was onze intelligentste dra-
maturg , onze meest visionaire re-
gisseur, de radicaalste theaterma-
ker in Vlaanderen. Jammer dat hi j 
zo 'n slecht karakter heef t . 

Tot zover het discours van de on-
bevooroordeelde theater l iefhebber , 
die schouderophalend leest dat 
H T P (Jan Decorte & Co) een 
maand lang te zien is in het Ander -
lechtse CBA-theater : Op een avond 
in... (naar Ibsens Hedda Gabler). 
Zonder overigens deze, volstrekt 
fictieve, 'gemiddelde toeschouwer ' 
te minachten: hij heeft ongelijk ge-
had weg te blijven. Hi j heeft zich-
zelf be roofd van een avond nét niet 
te vrijblijvend toneelplezier. Op een 
avond in... is een hoogst amusant 
rollenspel, direct speelplezier, met 
de subtiele, ongewild (hoewel) in-
tellectualistische trekjes die me bi j 
Decorte altijd zo bevallen. 

Decorte verwijt Ibsen dat hij in 
zijn d r a m a - m e t name in Hedda 
Gabler, maar van zijn ander werk 
kan je dat met evenveel recht bewe-
r e n - e e n "ziekeli jke drang naar in-
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t r ige" ver toont . Ieder ander regis-
seur, die tot hetzelfde besluit komt 
(na een geduldige analyse, wat ook 
Decorte zal gedaan hebben) zou of-
wel proberen die intrige scenisch te 
on t ra fe len , ofwel zou hij de plot 
aandikken alsof het helemaal een 
' comedy of errors ' vol psychopaten 
was. Bij Decorte gaat het ook om 
p s y c h o p a t e n - d i e echter niet ge-
f rus t reerd , maar alleen ziekelijk 
onnozel z i j n - m a a r hi j heeft geen 
intrige nodig: dus geen verwikkelin-
gen meer. Het gaat echter wel om 
een stel acteurs die even lastig met 
elkaar doen als een beter gesitueerd 
middenklassegezin uit het Noorwe-
gen van het einde van de 19e eeuw. 
In de mate dat Jan Decorte & Co je 
nog kunnen laten geloven in de the-
aterillusie, worden hier de onheb-
beli jkheden getoond van een ge-
marginaliseerd t roepje toneelspe-
l e r s - e e n beet je pervers autobio-
grafisch dus e i g e n l i j k - w a a r i n een 
m o n o m a n e hoofdro l ronddraa f t 
(Tesman en Lövborg , een dubbelrol 
voor Jan Decorte), een hysterisch 
huilende schoonheid (Elvsted), een 
mislukte clown (Brack) en een 
d o m , jaloers en onberekenbaar 
wicht (Hedda Gabler) . Deze types 
worden nog een beetje bij elkaar 
gehouden door een naamloos , stom 
personage, eigenlijk de accessoirist, 
voor wie elk woord dat valt er één 
teveel is en die, aan het einde, luste-
loos de snippers (het beroemde ma-
nuscript, weetjewei, de nieuwe filo-
sofie van Lövborg) bij elkaar keert. 

Enkele ja ren geleden heeft Jan 
Decorte Hedda Gabler al verf i lmd. 
De mooiste scènes hierin wa-
r e n - z o n d e r i r o n i e - h e t langzaam 
opbrandende manuscript van Löv-
borg in het haardvuur , en de weder-
samenstelling van Lövborgs noti-
ties door Tesman en Elvsted, onder 
een armzalig lampje . In Op een 
avond in... blijft de zwaar-symboli-

sche verbranding van Lövborgs le-
venswerk beperkt tot een opzette-
lijk mislukt vuurwerkeffect , maa r 
het ordenen van de snippers wint 
aan belang. Het even beroemde 
schot - Hedda Gabler schiet zich 
door het h o o f d , aan het s l o t -
wordt nauweli jks opgemerkt , maar 
de (onbeschreven) not i t ieblaadjes 
en het bijeenscharrelen ervan vor-
men een perfect sfeerbeeld, een 
symbool (sorry) voor het soort to-
neelplezier dat Jan Decorte tegen-
woordig aan zijn (helaas weinig tal-
rijk) publiek voorschotel t . Een 
'g root ' repertoire, dat vele muren 
bibliotheek beslaat, maar dat uit-
eengevallen is in losse papier t jes , 
waar geen letter op bli jkt te s taan . 
Theater als de nieuwe kleren van de 
keizer, en Decorte als het onnozele 
jonget je dat roept: " K i j k , hij is 
n a a k t ! " Maar niemand luistert, en 
diegenen die geacht worden het te 
weten stellen voor de zoveelste keer 
vast dat H T P zich in een doodlo-
pend straat je bevindt. Ik ook. 
Maar ik blijf komen, samen met 
andere betweters. J ammer zelfs dat 
het er zo weinig zijn. 

Klaas T indemans 

O P E E N A V O N D IN 
Gespeeld door Jan Decorte, Karien 
Peeters, Herman Sorgeloos, Willy 
Thomas en Sigrid Vinks. 
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Occupe-toi 
d'Amélie 

Het einde van een theaterseizoen 
wordt best gekenmerkt door een 
komedie. Dat is de traditie en aan 
deze traditie heeft het N T G zich 
ogenschijnlijk heel stipt gehouden: 
Occupe-toi d'Amélie is een boule-
vardstuk, het is dus, naar de alge-
meen gangbare opinie, luchtig, ple-
zierig, smaakvol . Geestigheid in 
Franse stijl. Een niemendallet je. 

Maar noch Jean-Pierre De Dec-
ker, noch Herman Gilis, het regis-
seursduo dat deze Amélie in Gent 
onder haar hoede had , staan be-
kend als mensen die zich aan gang-
bare opinies houden. Ze hebben de 
traditie dan ook resoluut over-
boord gegooid en ze hebben de 
tekst van Feydeau met de ogen van 

de jaren tachtig bekeken. In de tra-
ditie van het huidige Vlaamse thea-
ter hebben ze geweigerd om zich 
zand in de ogen te laten s t rooien. 
De sleutel tot hun verrassende in-
terpretatie staat in het p rogramma-
boekje: een cocotte is een hoer . 
Geen doekjes erom gewonden, dat 
is de waarheid. Amélie kan dus 
geen beroep doen op ons medele-
ven. Haar minnaars zijn slechts ex-
ponenten van de kleinburgeri j , en 
daar hebben De Decker en Gilis al 
altijd een hekel aan gehad. Het is 
een wereld van schi jnwaarden , 
maar helaas is het dit hypokriet sys-
teem dat een groot gedeelte van ons 
gedrag beheerst (en in een provin-
ciestad is dit des te scherper voel-
baar) . Amélie is dus geen stuk over 
niets, integendeel, het is nog razend 
hedendaags. 

De verwerpelijke kleinburger 
moet dus in zijn hemd gezet, en in 
zijn hemd staat hij - letterlijk, zel-
den zijn er zoveel mannel i jke on-
derbroeken te zien geweest in één 
vertoning. De vraag is of Feydeau 
zoveel ontmasker ing verdraagt . O p 
zekere punten van de avond voelt 
men wel dat de mathemat ische 
vorm van de tekst botst met de op-
vattingen van de regisseurs. Vooral 
als wat mindere acteurs te veel tekst 
hebben (wat het geval is voor Bob 
Vanderveken) gaat de vertoning sle-
pen. Maar die zwakke plekken ko-
men vooral in het eerste bedrijf 
voor . In de latere bedrijven veran-
dert de schrif tuur van Feydeau, en 
dan is er een merkwaardige harmo-
nie tussen de beeldenstormende 
aanpak te Gent en de oorspronke-
lijke tekst. Het geheel gaat naar een 
hoogtepunt t i jdens het derde be-
dr i j f . Het gaat dan om een burger-
lijk huwelijk, maar tegen deze cere-
monie heeft Jean-Pierre De Decker 
wat: getuige zijn enscenering van 
Canettis Het Huwelijk, of de kari-
katurale aanpak in Maat voor Maat 
van de laatste scène. Maar hier 
heeft hij zich pas uitgeleefd; wat 
hier te zien is grenst soms aan het 
ongeloofl i jke. Alle remmen zijn 
los. Wat voor Franz Mar i jnen de 
katholieke kerk is, dat is voor Jean-
Pierre De Decker het huwelijksce-
remonieel. Dat alles mondt uit op 
een laatste scène - gespeeld in een 
schitterende ruïne van decorateur 
Mare C n o p s - w a a r v a n de laatste 
stemming algehele onthuts ing is. 
Het niemendallet je is omgetoverd 
tot een bittere pil. 

De vraag blijft of de operatie he-
lemaal gelukt is. Als men hierbij 
enige twijfels heeft , dan komt dat 
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