
Het is vijf voor twaalf 
voor ie A- gezelschappen 

Jef Demedts over de noodzaak van verandering 
Jef Demedts staat 
een kwarteeuw als 

beroepsacteur op 
het toneel. Er is 

veel ten goede 
veranderd, maar 
de voorbije tien 

jaar is er ontzet-
tend hard ge-

knoeid, zegt liij in 
een openhartig 

gesprek met Pol 
Arias en Johan 

Thielemans. Een 
'ancien' schreeuwt 

om bloedtrans-
fusies. 

Hamlet (KNS-Gent, 
1969) - Foto Juut 

Vandevelde 

De jongste vijfentwintig j aa r werd 
het Vlaamse theater a lsmaar 'profes-
sioneler' . In de jaren vijftig bi jvoor-
beeld speelde KVS-Brussel om de 
week een nieuw stuk. Dat is nu tot een 
redelijke periode van drie weken uit-
gedijd. De werkvoorwaarden waren 
belabberd, maar daar heeft het thea-
terdecreet veel ten goede veranderd. 
Bij al deze processen was Jef Demedts 
intens bet rokken. Als j ong acteur 
ontdekte hij de beroepsernst van het 
Engelse theater . Toen in 1965 het 
Nederlands Toneel Gent werd opge-
richt, ging hij een belangrijke rol 
spelen in de ui tbouw van dat gezel-
schap, waarvan hij in 1980 directeur 
werd. 

De A-gezelschappen maken moei-
lijke tijden mee. KNS-Antwerpen is 
een ramp. KVS-Brussel vervult zijn 
taak niet. Als enige van de drie 
'groten ' , t racht het N T G dapper een 
artistiek peil te handhaven . Dat blijkt 
alleen al hieruit, dat men zich bij het 
N T G zeer wel bewust is van de 
noodzaak van veranderingen. Maar 
eerst even peilen naar de roots van Jef 
Demedts . 

Brando 
" R o n d mijn veertien j aa r wou ik al 

acteur worden. Ik wist toen nergens 
van, kende alleen KNS-Antwerpen , 
pas later hoorde ik dat er ook in 
Brussel, dat oneindig ver weg lag, een 
gezelschap was. Ik speelde toneel met 
mijn broers, deed dat bi jzonder graag, 
vrienden en kennissen vonden dat ik 
dat goed deed. Op de humaniora 
verveelde ik me, ik wou alleen toneel 
doen. Als jonge mensen in het theater 
willen, zijn ze ook vandaag nog de 
wanhoop van hun ouders , toen was 
dat veel erger, maar mijn ouders 
reageerden er formidabel op. Na het 
eerste j aa r op het conservator ium 
kwam Dries Poppe, die me op het 
examen aan het werk had gezien, 
vragen of ik voor Arca wou spelen. Ik 
wist daar niets van, ik geloof dat ik 
thuis te veel beschermd werd, maar 
goed, ik deed bij Arca een paar kleine 
rollen en dat leidde tot Look back in 
Anger van John Osborne . " 

Wie waren uw modellen? Marlon 
Brando ? 

"Toen ik Look Back in Anger 
speelde had ik een zeer grote bewon-
dering voor Brando, maar ik kan niet 
precies zeggen welke van zijn vroege 
films een diepe indruk heeft gemaakt . 
Ik ben niet zoals Nand Buyl die tot 
acht keer toe dezelfde komische films 
ging bekijken om de techniek te leren, 
films van Laurel en Hardy of Buster 
Keaton. Hij wilde precies zien hoe 
men vijf keer tegen een deur loopt 
zonder dat het verveelt. Hij bestudeer-
de de timing, om die dan zelf in zijn 
spel in te voeren. Dat heb ik nooit 
gedaan. Marlon Brando vond ik heel 
goed als Duitse officier in The Young 
Li ons of als cowboy in One-EyedJack. 
Op dit ogenblik is die bewondering 
wat gekoeld, soms verveelt hij mij, 
maar The Godfather was dan weereen 
heel aangename verrassing. Naast 
Brando had ik nog een ander idool, 
Laurence Olivier, voor wie ik nog 
altijd dezelfde bewondering koester. 
Ik zag hem drie keer op het toneel, de 
eerste keer in de rol van de dokter in 
Oom Wanja, en daa rna o.a. als Othel-
lo. Dat vind ik in ons vak de perfectie. 

Of die voorbeelden me beïnvloed 
hebben, weet ik niet direct. In het 
geval van Brando was ik me daar als 
jong acteur wel bewust van. Bij Olivier 
is het gewoon professionele bewon-
der ing." 

"Ik snapte nauwelijks waar Look 
Back in Anger over ging. Ik weet dat 
regisseur Domien De Gruyter enorm 
aan mij gesleurd heeft. Voor mij was 
de ontmoet ing met hem een bad, de 
eerste serieuze arbeid. Ik denk dat hij 
wanhopig is geweest. Ik, uit naïviteit 
veel minder . " 

Je rol als Jimmy Pot ter was het 
eerste succes uit je carrière, maar je 
was nog conservatoriumstudent. 

" W a t een probleem was. De lessen 
waren ondermaats , wat ik n iemand 
verwijt, want vandaag is toneelles 
geven nóg f rus t rerend, zonder dat je 
dat iemand kunt verwijten, tenzij de 
overheid, die de mogeli jkheden niet 
schept ." 

" Ik wou dus uit het Gentse conser-
vator ium weg en wou naar de Studio 
in Antwerpen , op aandringen van 
Fred Engelen die mij in Arca had 
gezien. Toen ik er a a n k w a m wilde 
Fred Engelen in Zuid-Afr ika gaan 
werken, wat betekent dat ik de Studio 
heb gekend in een crisisperiode en 
daa rom ben ik er ook niet lang 
gebleven. Engelen vloog voor tdurend 
naar Zuid-Afr ika , kwam dan eens 
twee weken les geven en verdween 
weer. Gelukkig was er Teirlinck nog. 
Lea D a a n had ik al eerder iti Gent 
on tmoe t . " 

Wat betekende Teirlinck ? 
" H i j kreeg de jonge mensen, die 

toch zo naïef en onwetend waren, mee 
op een enorme manier . Teirlinck 
sprak een taal die tot ons doordrong . 
We moesten De Wijding tot de Derde 
Geboorte lezen. Ik begreep daar de 
bedoeling niet van, vroeg me af waar 
die derde geboorte was. Teirlinck 
maakte dat heel rustig duidelijk, zodat 
zijn leerlingen ook enthousiast wer-
den. Hij was een uitstekende leraar. Je 
mag niet vergeten dat d a a r mensen uit 
de stad en van het plat teland samen-
kwamen. Hij wist daarui t een echte 
groep te maken . " 


