
Werner De Smedt
vindt innerlijke rust
Ten huize Werner De Smedt krijgen we de kans niet om aan te bellen. De acteur staat ons op
te wachten, want zoontje Roman slaapt. “Dat gaat zo hé met kleine kindjes, stilletjes zijn als ze
eindelijk slapen.” De Vlaamse James Dean is dood, lang leve de gelukkige huisvader.

Het leven vanDe Smedt (41) wijzigde de voorbije vijf jaar ingrijpend.
Een donkere periode van drank en drugs liet hij achter zich. In
ruil kreeg hij een gezin. Met zijn vrouw en reddende engel Julie
Bafort kreeg hij in februari een eerste zoon.

Dankbaar
Bij de begroeting hoortWerner De Smedtmeteen deDenderklanken
van uw redacteur. Gretig informeert hij naar een stand van zaken

in Ninove, de stad waar hij opgroeide en waarnaar hij nog wel
eens terugkeert. Vandaag woont de acteur in het Gentse met zijn
gezin. Binnenkort zien we hem terug op het scherm als commis-
saris Lucas Neefs voor een nieuw seizoen van de vtm-serie ‘Zone
Stad’. De opnames zijn net afgerond. Seizoenen 6 en 7 werden in
een ruk opgenomen, gespreid over een jaar. “Roman is geboren
op 9 februari, in volle opnameperiode”, vertelt Werner De Smedt.
“Gelukkig kreeg ik twee weken vakantie, waar ik de ploeg heel
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dankbaar voor ben. Met zo’n nieuwe gast in huis, moet je je leven
toch opnieuw inrichten. Dat vraagt soms wat extra energie, maar
je krijgt ook veel terug.“

Vlot het vaderschap?
Werner De Smedt: “Ik had al wat kunnen oefenen met Emile en
Lowie, de zoontjes van Julie, maar met Roman is er nog een ander
verwantschap. Met hem leg je samen een weg af, van bij het abso-
lute begin. Dat zorgt voor een unieke band. Ze zeggen altijd: een
goed acteur moet alles eens aan den lijve ondervonden hebben.
Nu ondervind ik wat het is om echt vader te zijn.”

Expressieve oogjes
Motard in Flikken, agent in de Samson&Gert-film, inspec-
teur in De Zaak Alzheimer en Dossier K en nu commissaris
in Zone Stad. Met zo’n cv kan je onmiddellijk aan de slag
bij de politie.
“Ik heb inderdaad al wat politiepetten versleten (lacht). Het po-
litiegenre heeft zich hier genesteld en blijft bijzonder populair.
Dat betekent uiteraard dat de nood aan agenten groot is. Elke
Vlaamse acteur heeft intussen al eens de rol van agent, verdachte
of slachtoffer mogen invullen. Een echte agent heb ik nooit willen
worden. Het ligt absoluut niet in mijn karakter om te oordelen en
te veroordelen.”

Mag Roman later agent worden?
(bijt op zijn lip) “Dan zou mijn hart toch een beetje bloeden. Ik
denk dat de meeste vaders het wel prettig vinden als hun zoon in
hun voetsporen treedt. Al mag dat zeker geen opdracht zijn. De
expressieve oogjes en kop heeft hij al en ook Julie is actrice van
opleiding. We hadden het er laatst nog over. (roept zijn vrouw) ‘Niet-
waar liefie? Van jou mag Romanneke ook acteur worden hé? (gaat
iets dichter) Wat wil je dat hij wordt? Ha… een rijkaard’ (lacht).”

Wat mocht Werner De Smedt worden?
“Ik mocht alles worden, behalve acteur. Dat was het laatste waar
mijn ouders op gerekend hadden. Ik begreep de vragen en onrust
wel. Het lag ook mijlenver van hun wereld. Maar goed, alles bij
elkaar mocht het toch en zijn ze me altijd blijven steunen. Wat ik
enorm bewonder.”

Fascinerende levenswandel
Steun en liefde waren ook nodig om je moeilijke, donkere
periode af te sluiten. Over die verslaving en depressie praatte
je heel openhartig. Bewust?
“Op een bepaald moment is dat het enige wat je nog kan doen, in
de hoop dat jouw verhaal ook andere mensen kan troosten. Zelf
denk ik er nog amper aan terug. Kijk, 1 op 7 krijgt af en toe wel
eens te maken met een depressie. Er voor elkaar zijn is dan het
belangrijkste, mocht ik ondervinden. Een mooi leven is daarna
zeker nog mogelijk.”

Het vaderschap zorgt ook voor een ander imago. Ben je
daar mee bezig?
“Een imago wordt je aangemeten, dat heb je niet in de hand. Op
zich vond ik al die vergelijkingen, zoals die met James Dean, wel
leuk. Het waren dingen die ik me liet welgevallen, al moet je dat
natuurlijk met een grote korrel zout nemen. Het is een pennenvrucht
van een journalist dat een eigen leven gaat leiden. Wat daarna ge-
beurt, kan dat beeld versterken. (mijmert) Ah, misschien zijn alle
ervaringen, zowel de positieve als de negatieve, en alle mensen
die je pad kruisen wel het fascinerende aan een levenswandel.”

Bert Goessens

pas-uit magazine 45


