
theaters, vooral voor de A-gezel-
schappen vijf voor twaalf. Er is de 
laatste tien, vijftien j aa r te veel 
geknoeid. En het vervelende is dat het 
ene gezelschap wordt meegesleurd 
door de ellende en de slechte werking 
in het andere. Dat is zeker het geval 
voor de A-gezelschappen onderl ing, 
en dat ben ik echt zat. Wij hebben het 
recht en de plicht tegen al deze 
mistoestanden te protesteren. Waar -
om moeten wij het in 's hemelsnaam 
blijven nemen dat in een bepaald A-
gezelschap de directie iemand laat 
regisseren onder syndicale of andere 
niet-artistieke druk of bemoeiingen, 
met alle rotzooi vandien. Of dat een 
andere directie van een A-gezelschp 
akkoord gaat of zelf van mening is dat 
ongeveer de helft van zijn acteurs en 
actrices niet eens een contract waard is 
in een officieel gezelschap. Dat men 
dat soort toes tanden eens gaat sane-
ren in plaats van de verwijten dan 
maar over het hele Vlaamse theater uit 
te spuwen. Ik heb aan de directies van 
KNS en KVS gezegd: we moeten 
dringend de zaken recht t rekken, op 
artistiek vlak reageren. M a a r ik geloof 
dat zij een andere mening hebben. Zij 
hebben de neiging te zeggen dat men 
de A-gezelschappen gewoon benijdt 
en dat die golf van ant ipathie wel zal 
overwaaien. Maar dat is een zware 
vergissing." 

De A-gezelschappen blijven zo sta-
biel. Is het niet mogelijk een pool te 
vormen ? JefDemedts werkt nu al jaren 
voor hetzelfde publiek. Daar moet toch 
sleet op komen. 

"Bij het N T G hebben we, wanneer 
nodig en geregeld, een doors t roming 
gerealiseerd. Maar een poolvorming 
zou niets oplossen, theoretisch mis-
schien betere rolverdelingen, ja , maar 
ik geloof voor alles in de noodzaak 
van een goede gezelschapsgeest. Van-
uit de goede gezelschappen heeft men 
geen behoefte aan poolvorming. Nie-
mand in Gent staat te trappelen om 
uitgenodigd of verplicht te worden om 
op te treden in een ander gezelschap. 
Daar is voor het ogenblik niets 
aantrekkeli jks aan. Iedereen leeft hier 
met enthousiasme naar het volgende 
seizoen toe, n iemand droomt van een 
ander gezelschap. En laten we het 
kind niet met het badwater weggooien. 
Naast allerlei andere eventueel ook 
boeiende manieren om theater te 
maken, blijft de formule van een vast 
gezelschap absoluut één van de beste. 
Het is een uiterst belangrijke vorm. 
Het is niet gemakkeli jk binnen het 
theater een zelfde taal te spreken, op 
mekaar ingesteld te zijn, naar een 
zelfde doel te streven. Het is pas sinds 
enkele jaren dat we daar binnen ons 
gezelschap met onze eigen regisseurs 
enigszins in slagen. Ulrich Greiff is 
b.v. een echte coach voor onze 
acteurs. Hij heeft nu ook het vertrou-
wen van het gezelschap. Volgend jaa r 
regisseert hij De Vader van Str indberg, 
daa r zal ik voor de eerste keer met 
hem werken. Ik kijk daa r nu al naar 

uit. Stavros Doufexis heeft metZ.^'j/5-
trata een enorme invloed op het gezel-
schap gehad ." 

Decalage 
In het NTG-gezelschap is een grote 

decalage te zien tussen de generatie van 
de veertigers (Demedts, Moeremans, 
Van den Berghe) en de jonge mensen. 
Dat is op termijn zorgwekkend. 

" Ik ben blij d a t j e het zegt. We zien 
ook een kwaliteitsverschil tussen de 
generaties, hoewel dat tijdens de jong-
ste seizoenen wat verbeterd is, zeker 
bij de actrices. Sommige jonge mensen 
hebben ons aangenaam verrast. Het 
vraagt tact, tijd en begrip. Ik denk wel 
dat de jonge mensen genoeg kansen 
krijgen. In de verslagen van de verga-
deringen met de acteurs kan je lezen 
dat we de jonge mensen waarschuwen 
dat er met de opvolging problemen 
zi jn." 

Wordt er aan verdere training ge-
dacht ? 

"Binnen het bestel is daar geen tijd 
voor. Misschien volgend j aa r , want we 
brengen maar zeven produkt ies uit en 
één herneming. M a a r dan hebben we 
geen geld om de trainers te betalen. 
We hopen dus op de regiseurs die 
meer tijd zullen kr i jgen." 

Walter Tillemans pleit ervoor dat 
stukken langer op de affiche zouden 
blijven. 

" A k k o o r d , maar wat is h a a l b a a r ? 
Er is hier nu een potentieel publiek 
van achtduizend mensen. Alleen bij 
toppers halen we dert igduizend toe-
schouwers. Dat was het geval bij 
Gas ton Martens zoveel ja ren geleden. 
Nu kunnen we de zaal drie weken lang 
vullen. Het decreet is er van uitge-
gaan dat een acteur lui is. Vandaar de 
betreurenswaardige verplichting om 
acht produkt ies per seizoen te spelen 
met in totaal 160 voorstellingen, een 
cijfer dat we geregeld overschrijden. 
Als wij pleiten voor eventueel meer 
voorstellingen, maar minder p roduk-
ties, dan gaat iedereen steigeren." 

La Salamandre doet twee produk-
ties per jaar, en alle energie gaal dan 
naar die werkstukken. Hier wordt deze 
energie over zeven stukken gespreid. 

"Misschien durf ik niet ver genoeg 
denken op dit moment , maa r wat als 
er dan iets mislukt ? We willen en 
moeten af van de verplichting van 
acht produkt ies , maar pr imordiaa l is 
voor de onmiddell i jke toekomst de 
kwaliteit op te voeren. Het theater bij 
ons moet boeiender zijn. Als we 
daar in slagen zien we wel hoe zakelijk 
beleid en spreiding kunnen evolu-
eren ." 

Hoe staat Jef Demedts tegenover 
een nieuwe aanpak zoals bij Jan Decor-
te? 

" Ik heb van Decorte slechts één 
voorstelling gezien. Ik was aange-
naam verrast doo r de zegging van die 
soms niet al te beste acteurs. Het was 
duidelijk dat aan de tekstont leding 
van King Lear erg lang was gewerkt . 
Ik was enorm geboeid. Het blijft 
gericht naar theaterfreaks , zodat het 
mij dwingt tot nadenken, maa r voor 
een groter publiek is deze aanpak niet 
bruikbaar . Hij heeft een labora to-
r iumfunct ie en het andere theater zal 
daa r de sporen van dragen. Dat zeker. 
Ik zou zelf ook in zo 'n produkt ie 
moeten kunnen spelen. Zes j aa r gele-
den zou ik gezegd hebben : laten we 
daar geen tijd mee verliezen. M a a r nu 
denk ik er anders over . " 

Terwijl we met J e f D e m e d t s , na het 
gesprek, naar buiten lopen vertelt hij 
dat hij sterk onder de indruk is 
gekomen van de König Odipus van 
Jürgen Gosch . Hij hoopt deze pro-
duktie naar België te brengen en 
droomt ervan Gosch als gastregisseur 
bij het N T G te hebben. Als we 
afscheid nemen, draait hij zich nog 
een keer om en zegt, zonder precieze 
aanleiding: " H e t is toch een schoon 
beroep" en loopt zijn schouwburg 
binnen. 

Pol Arias en Johan Thielemans 

De Kunst van de 
Komedie (NTG, 
1984) - Foto Luc 
Monsaert 
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