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Als de regisseur in hetzelfde spoor zou lo-
pen van Der Rosenkavalier, Waltz’ eerste re-
gie bij Opera Vlaanderen, dan zouden we
beslist een atypische lezing voorgeschoteld
krijgen van deze Verdi-klassieker. Sober,
elegant, zonder liflafjes: ook in Falstaff
graaft Waltz meteen naar de grond van de
zaak.

De opera over een verarmde ridder die

AL GEZIEN / NOG TOT 20/01

‘Falstaff’: het plezier 
zit in de staart
Met Verdi’s Falstaff had Opera Vlaanderen 
een feestelijke eindejaarsproductie voor 
ogen. Toch hield regisseur Christoph 
Waltz, Hollywoodacteur en tweevoudig 
Oscarwinnaar, de toeters en bellen op zak. 
Tot in het slotdeel een spontaan applaus 
uitbrak voor een overdonderend 
scènebeeld. 

In het slot van Falstaff slaat regisseur Waltz het publiek met verstomming. FOTO ANNEMIE AUGUSTIJNS
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met een list twee rijke vrouwtjes aan de
haak wil slaan, speelt vaak in barokke de-
cors met dito kostuums, maar niet bij
Waltz. Een achterdoek, een bank, een tafel
vol restjes van een feestmaal, meer krijg je
het eerste anderhalf uur niet te zien in deze
productie. Waltz spreekt in het eerste deel
eerder tot het hart dan tot het oog door
zich toe te spitsen op de karaktertekening.
Zijn Falstaff is geen zatlap en vrouwenlo-
per, maar een gebroken mens met dromen.

Door zich af te keren van het grote gebaar
lijkt deze Falstaff aanvankelijk te verengen
tot puur acteerspel. De muziek staat welis-
waar als een paal boven water, maar lijkt
losgekoppeld van de tekst. Alsof je niet in
de opera zit, maar in het theater.

Na een extra lange pauze slaagt Waltz er

in het slotdeel wel in het publiek met ver-
stomming te slaan. En dan nog met het de-
cor. Voor de nachtscène heeft het orkest
zijn plek onder het toneel verlaten om te
schitteren óp de planken. Als in een bos zit-
ten de muzikanten verspreid op de takken
van verscheidene bomen uit metaal. De
personages komen op hun beurt uit de or-

kestbak gekropen om de finalescène in te
zetten. “Alles is gekheid” besluit Falstaff,
waarmee hij meteen de hypocrisie van de
goegemeente onderlijnt. Een Falstaff met
een lange aanloop, maar met een slot om
niet snel te vergeten. (id)
i Falstaff, nog tot 20/01 in Opera Gent; 
www.operaballet.be

alle schakeringen daartussen. Zoek het zelf
maar uit.

Schoon betekent ook het tegenoverge-
stelde. Een ‘schoon madam’ is niet per se
een knappe dame.

Die dubbele bodem zit er bij mij ook in. Er
zijn natuurlijk ook dingen lelijk in Vlaande-
ren, en daar ga ik jullie schoon op wijzen.
Jullie files – waar ik overigens fluitend in-
sta – zijn ellendig en jullie politiek is voor
een buitenlander op zijn zachtst gezegd
opmerkelijk. Liefde maakt blind, maar niet
stekeblind. Waar ik weer wel van hou, is
dat een probleem in Vlaanderen pas een
probleem is als het een probleem is. De lan-
taarnpaal is pas een probleem als hij om-
valt, dat hij eerst staat te wiebelen in de
wind, is geen probleem.

In Nederland zijn de stoute uitspraken
van rapper Boef een probleem. Hoe ga jij
als comedian om met de huidige hyperge-
voeligheid?

Sowieso heb ik nooit de intentie om tegen
schenen te schoppen, maar ik merk wel dat
het vaker balanceren is. Jonas Geirnaert en
Jeroom oogstten in De Slimste Mens ter We-
reld felle kritiek op bepaalde grappen. Jo-
nas reageerde zeer juist op de kritiek over
zijn zuurgooiergrappen. Hij verontschul-
digt zich bij de mensen die het is overko-
men, maar niet bij al die klagers op sociale
media.

Kan je Schoon in Nederland spelen, mis-
schien onder de titel Netjes?

Nee, 60% van deze voorstelling is gelinkt
aan Vlaanderen. Als mijn ouders naar de
première komen, krijgen ze een snelcursus
Bart de Pauw, Ben Crabbé en Frank Deboo-
sere. Anders begrijpen ze er geen jota van.
Mijn roots liggen in Leeuwarden, de hoofd-
stad van Friesland, in het noorden. Net zo-
als de trekvogels zak ik af naar het zuiden.
Vorig jaar verhuisden we van centrum Am-
sterdam naar het platteland, dicht bij Vo-
lendam. De inwoners daar beoefenen vlij-
tig twee hobby’s, met name Nederlandsta-
lige plaatjes opnemen en vuurwerk
knallen. Vanuit onze tuin genoten we dus
van een fantastisch Volendams vuurwerk.
Tijdens het Vlaamse luik van mijn tour wo-
nen we in Antwerpen in een gezellig flatje,
met een wastafel voor als de kleine in zijn
luier – pardon pamper – kakt. Als ik nog
meer zuidwaarts trek, zit ik in Wallonië.
Mesdames et monsieurs, je suis Jan Jaap
van der Waal. Verder reikt mijn Frans he-

“Er zijn natuurlijk 
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laas niet, het wordt een hele korte show
(lacht).

Je echtgenote Eva Duijvestein beviel afge-
lopen zomer van een flinke zoon. Zit Tove
in de voorstelling? 

Een comedian maakt grapjes over wat
hem overkomt, dus ik ga niet ontkennen
dat ik een zoon kreeg. Maar ik trap niet in
de val van meligheid. Vader zijn is vooral
zwaar en dat wil ik de vrouwen onder ons
nu wel eens laten weten. Gelukkig is Tove
een vrolijk ventje, dat verzacht het harde
vaderschap. Hij lacht om mijn grapjes en ik
om de zijne. Afgelopen nacht heeft hij voor
het eerst in zijn aanwezigheid hier op aar-
de een hele nacht doorgeslapen. Ik knijp
nu keihard in mijn handen en hoop dat dit
zijn goede voornemen voor 2018 is:
’s nachts lekker blijven tukken.

Welke goede voornemens maakt de pa-
pa?

De voorbije 37 jaar leerde ik met zoge-
naamde goede voornemens iets flexibeler
omgaan. Maar ik maakte er eentje! Binnen-
kort is er toch weer die Tournée Minérale,
ken je dat? Een prachtig initiatief waar de
mensheid collectief de alcohol afzweert.
Nou, daar doe ik eens hoegenaamd abso-
luut niet aan mee. Ik blijf lekker doorzui-
pen, sloten alcohol. 

Hoe langer ik in Vlaanderen werk en
woon, hoe beter ik begrijp dat jullie een
grondige hekel hebben aan Hollanders. Ik
moet dus mijn stinkende best doen om hier
te integreren en dat doe ik door keihard te
werken. Ik schrijf columns, ik kom op radio
en televisie en daar kruipt allemaal veel ar-
beid in. Zetelen in de jury van De Slimste
Mens bijvoorbeeld is wel degelijk een job
die voorbereiding vereist. Als kandidaat is
het veel makkelijker, ik heb het vorig sei-
zoen zeven afleveringen uitgehouden. Zo-
wel hier als in de Hollandse versie, want
die bestaat ook, al is ze veel makkelijker.

Dit is mogelijk de laatste vraag. We zoe-
ken vijf woorden. Wat weet u over Jan
Jaap van der Wal?

Hazenlip. Comedian. Schoon. Komen. Kij-
ken.
’t Is gebeurd! 
STEFAN LAENEN
i Schoon, première op 12 en 13/01 Arenberg
schouwburg (Antwerpen), o.a. 19/01 CC Heren
tals, 03/02 CC Boom, 21 en 22/02 Stadsschouw
burg Mechelen; tickets en volledige speellijst 
via www.livecomedy.be 
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