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Theatermaker Jan
Decorte is weer helemaal
terug
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Hoe het komt dat hij een tijdje van het toneel
verdween? ,,Ik had een uppie'', glimlacht Jan Decorte.
,,Het tegenovergestelde van een depressie.'' Maar nu
is één van België's meest eigenzinnige theatermakers
helemaal terug, hand in hand met eeuwige

compagnon Sigrid Vinks. Jan Fabre nam Decorte deze
zomer mee naar Avignon, hij dook de voorbije weken
's zondags op Eén op in Als 't maar beweegt en straks
presenteert hij nieuw theaterwerk. ,,Ik ben straffer dan
een kat. Ik ben al aan mijn 21ste leven toe.''
Natuurlijk doet het plezier, die hernieuwde aandacht, geven ze toe.
En Sigrid vertelt het verhaal van die Franse theatercriticus, die
tranen in de ogen had na afloop van Dieu et les esprits vivants ,
dat ze dankzij Jan Fabre mochten brengen op het theaterfestival
van Avignon. ,,Die man had nog nooit van ons gehoord. Als je zo
iemand kunt raken, besef je dat je nog steeds goed zit.''
Want ja, hier in België krijgen ze wel eens het gevoel dat ze tot het
meubilair gerekend worden, na die twintig jaar dat ze al bezig zijn.
Jan en Sigrid, dat is dat lichtjes bizarre theaterkoppel, daar in een
hoekje, waar eigenlijk niemand goed raad mee weet. Neem nu dat
nieuwe tweeluik & and Burgaudine : in het eerste deel behandelt
Decorte zowaar tegelijk Jezus, Semira Adamu en de
wereldpolitiek. Als we Sigrid en Jan spreken, is het af. Na goed
twee dagen repeteren. ,,Sigrid kwam laatst iemand tegen die dat
perfect begreep. 'Jullie repeteren al een heel leven', zei ze.''
Altijd in de juiste richting
Maar toch, is het niet een beetje hoog gegrepen, dat alles in één
stuk? Decorte schudt zijn hoofd en zijn donkere zonnebril en doet
wat hij maar al te graag doet: slim met woorden spelen. ,,Een
goede voorstelling gaat over alles tegelijk. Neem een stuk als King
Lear van Shakespeare, daar zit ook alles in. Als je het leven wil
imiteren, moet je zo volledig mogelijk proberen te zijn. Wat
natuurlijk nooit lukt. Wat je aflevert, is altijd imperfect. Maar
daardoor is het kunst.''
Nee, het is geen recht pad, dat van Jan Decorte. Dan is de
Brusselaar er wél, dan is hij er een tijdje niet. En soms duikt hij op
plaatsen op waar je hem niet verwacht, zoals die periode dat hij
parlementslid was, tien jaar geleden. ,,Op elk pad dat ik ooit
ingeslagen ben, heb ik rechtsomkeert moeten maken. En tegelijk
ging ik toch de juiste richting uit. Leven en werk is voor mij
hetzelfde. Het is ongetwijfeld ongezond, als ik nadenk over de pijn

en het lijden dat dat kost, maar toch wil ik die weg gaan. Al uit het
zich in allerlei kwalen en kwaaltjes.''
Is Jan Decorte dan een lastig of juist een overgevoelig mens? ,,De
twee, denk ik. Lastig én overgevoelig. Wat ook weer een definitie
is van een kunstenaar, vind ik.'' En hij moet lachen om zijn eigen
verbale handigheid. ,,Ergens ben ik een soort kamikaze, die graag
met de kop vooruit de dingen ramt. En ook iemand die heel zacht
en stil kan zijn. Het hangt er maar van af.'' Of hoe het komt, dat
heel wat mensen best bang zijn voor die rare meneer Decorte.
,,Het is voor mij ook een raadsel. Maar ik heb leren accepteren dat
het zo is. Waarom zou ik het de mensen makkelijk maken? Mij blijft
een hoop ellende bespaard op die manier. Alles is goed zoals het
is. Allez, voor verbetering vatbaar, maar goed zoals het is.''
Prachtig brokje theater
Toch. Zou Jan Decorte in een rechtvaardige wereld na al die jaren
niet net iets verder staan dan hij nu staat? Welke kwaliteit mist hij?
,,Ik zou het niet weten. Maar inderdaad, in een rechtvaardige
wereld had ik al lang de Nobelprijs gekregen en was ik
wereldberoemd.'' Hij zoekt en grapt: ,,Beroemder dan Paris Hilton!
Het is toch de grootste onrechtvaardigheid ter wereld? Heel de
wereld kent Paris Hilton en vrijwel niemand kent mij. En Paris
Hilton, die kan echt niéts.''
,,In een rechtvaardige wereld waren wij ook al lang schatrijk. Nu
zijn we twee doppers, die een centje opzij moeten leggen om een
nieuwe theaterproductie te kunnen maken. Het is jammer, in onze
maatschappij heeft men allee respect voor geld. Je wordt niet
beloond voor bewezen diensten, en ja, dat is een litteken. Maar
pas op: noem me geen martelaar. Dat zou ik een belediging
vinden.''
,,We hebben het niet makkelijk, omdat we elke dag met die kunst
bezig zijn. We proberen langs hobbelige paden de angsten te
bezweren. Toen we aan het nieuwe stuk begonnen, dacht ik: shit,
nu wordt het efkes moeilijk. Maar dan kom je op de vloer, dan doet
Sigrid iets en ik doe iets, we praten, er komt decor bij, licht en
kostuums en dan krijg je toch weer een prachtig brokje theater. Al
zeg ik het zelf. Want, u moet mij excuseren, maar ik vind mijn werk
prachtig.''

& and Burgaudine op 18, 19 en 22 tot 26 november,
Kaaitheaterstudio's, Brussel. Info: 02-201.59.59 of
www.kaaitheater.be.	
  

