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erg zou kunnen hel-
pen met het vervaar-
digen van de atoom-
bom. Hij heeft im-
mers vitale 
informatie die nie-
mand anders kent, 
behalve een collega 
die voor de nazi’s 
werkt. En ook die 
willen als eerste de 
bom. Alleen, Mendl 
is een jood die werd 
opgepakt en gedepor-
teerd naar Ausch-
witz. Dus moet hij 
snel bevrijd worden. 

Het uitgangspunt 
voor Alleen Hij, een 
spannende oorlogs-
roman van de Ameri-
kaan Andrew Gross, 
is origineel. Het is 
1944 en de geallieer-
den zijn naarstig op 
zoek naar Alfred 
Mendl, een Poolse 
fysicus die hen heel 

B
‘Alleen Hij’
Andrew Gross
De Fontein 
414 blz.
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De race voor de bom

Twintig
jaar draait het

Californische
Black Rebel Motor-

cycle Club al mee. Dat
de songs niet meer als 
vanzelf komen opborre-
len, bewijst de wachttijd 
van vijf jaar op hun acht-
ste album. 

Werd Black Rebel Mo-

torcycle Club indertijd 
binnengehaald als onder-
deel van een generatie 
jonge groepjes die de 
rockmuziek zouden 
redden, vandaag 
hebben Peter 
Hayes en co. nog 
weinig te bewij-
zen. Zelden gaat 
Wrong Creatures 
voluit, het tempo 
ligt wat lager. 
Toch klinkt ook 
dit album soms ronduit 
meeslepend (het voort-
jakkerende King of Bones, 
de slepende fuzz van Car-

ried from the Start). Wan-
neer gas wordt teruggeno-
men, is de grens tussen 
psychedelisch en intiem 
erg dun (Haunt, Calling 
Them All Away). En Cir-
cus Bazooka klinkt rond-

uit bezopen.
Even onmisbaar

als in de begin-
jaren zijn ze niet
meer, maar Black
Rebel Motorcycle
Club blijft ook
eervol relevant
klinken op een

zoveelste album dat de 
kracht van een stevig 
rocktrio bewijst. 
(Stef Vanwoensel)
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Niet onmisbaar, wel nog eervol relevant

M
‘Wrong Creatures’
Black Rebel 
Motorcycle Club
Abstract Dragon, nu uit
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Onze recensenten 
delen elke dag 
sterren uit aan de 
nieuwste boeken, 
films, muziek en 
voorstellingen.

“Ik zit liever in Antwerpen 
dan in Amsterdam”

In de artiestenloge van de Arenberg
staat een mand worstenbroden en ap-
pelbollen op tafel. Jan Jaap van der
Wal legt hier de laatste hand aan zijn
nieuwe show en iemand heeft hem de
Antwerpse traditie uitgelegd. “Verge-
ten maandag, is het niet?” De nuance
ging even verloren, maar dat is wel
schoon, natuurlijk. Het is een van die
typisch Vlaamse geplogenheden die
ook de revue zullen passeren in de ge-
lijknamige voorstelling. 

Je zegt het zonder ironie. Je lijkt 
de Vlaamse mensen en dingen 
die je beschrijft écht “schoon” te 
vinden. Soms zelfs ontroerend.

“Meestal is dat ook zo. Ik durf al eens
te steken, maar ik ben er intussen
achter gekomen wat een ongelooflijke
hekel jullie aan Hollanders hebben.
Dat mensen in een gesprek zeggen: Ja,
als je zo begint, ga dan maar terug
naar huis. Niet dat ik me dan beledigd
zou voelen of zo, maar het houdt me
wel bij de les. In de nieuwe show kom
ik op met een soort Hollandse hard-
heid, om dan terug te schakelen naar
de meer verhulde Vlaamse mentali-
teit. Jullie hebben toch een andere
perceptie van hardheid.” 

Was dat de reden dat je eerste 
Vlaamse show uit 2015 vrij soft 

overkwam? Zeker in vergelijking 
met je tv- en theaterwerk in 
Nederland. 

“Ja. Ik wilde niet meteen met ge-
strekt been binnenkomen. Het leek
me beter om een zalvende toon aan te
slaan. Niet uit opportunisme, maar uit
respect voor de heersende woordcul-
tuur in Vlaanderen. Toen speelde ik
ook nog vooral met clichés, nu mag
het best wat dieper. Ik ben vorig jaar
vader geworden, dus dringt zich voor
ons de vraag op: waar gaan we dit kind
opvoeden? In België of in Nederland?
Dat zal in grote mate bepaald worden
door onze ervaringen hier. En het is
uiteraard een dankbaar thema voor de
show. Niet alleen om persoonlijke re-
denen. Ons kind zal later een blanke,
elitaire man worden. Hoe verhoudt
zich dat tot de nieuwe tijden,
post-#MeToo en zo? Op die manier
kan ik mijn verhalen ook aan de actu-
aliteit linken, wat voor mij heel be-
langrijk blijft.” 

Je bent intussen een vertrouwd 
gezicht geworden op de Vlaamse 
televisie. Zat daar een strategie 
achter?

“Nee, maar ik wilde ook niet de zo-
veelste Hollander zijn die hier een
paar keer per jaar komt optreden. La-
ten we er dan maar helemaal indui-
ken, dacht ik, en een soort artist in re-
sidence worden.” 

Letterlijk zelfs: je woont nu een 
groot deel van het jaar in Ant-
werpen. Hoe bevalt dat?

“Ik vind het te gek. Ik heb nu gere-
geld gesprekken met Vlamingen die
zeggen: Amsterdam is toch veel leu-
ker? Voor mij niet. Ik zit liever in Ant-
werpen, en ook de rest van Vlaande-
ren bevalt me prima. Liefde maakt

blind, zeg maar. Mijn verblijf hier is
een verrijking voor mijn leven,
echt waar.” 

Je was de voorbije jaren 
te zien in heel 
uiteenlopende pro-
gramma’s, op ver-
schillende zenders. 
Daar pluk je nu de 
vruchten van. 

“Ja, maar ik deed het
wel altijd op een ma-
nier waar ik zelf ach-
ter kon staan en die
representatief was
voor wat ik doe. Ik zit
ook in geen enkel
kamp. Als ze me vra-
gen voor Beste
Kijkers, en ik vind
Nathalie Meskens
een leuke meid en
Sven De Ridder een
leuke vent, waarom
dan niet – ongeacht
de zender? En De
Slimste Mens is hier
zo’n bijzonder feno-
meen, hoe zou ik dat
kunnen weigeren?
Maar je zult me dus
nooit halfnaakt zien
rondrennen op een ei-
land, of opdrachten uit-
voeren in een stad. Het
moet in de comedyhoek
zitten.” 

‘De Ideale Wereld’ 
staat wellicht het 
dichtst bij jezelf, bij 
wat je echt wil doen op 
tv.

“Inderdaad. Ik ben heel bij
dat ik daar zit, en ik denk
ook dat mijn humor daar het
best tot zijn recht komt. Het
team is een echte familie.
Heel leuk om mee samen te
werken.” 

Jan Jaap van der Wal, ondertussen een halve 
Vlaming, heeft tweede voorstelling klaar

Jan Jaap van der Wal 
vindt Vlaanderen zo 
‘schoon’ dat hij er nu al 
een tweede voorstelling 
aan wijdt. Al kent het 
grote publiek hem vooral 
van tv. KAREL MICHIELS

Je hebt een paar jaar
geleden in Amerika de
redactie bezocht van
‘The Daily Show’, de
format waarvan je
zelf enkele keren een
Nederlandse versie
hebt gepresenteerd.
Is dat jouw grote
droom, om samen
met dertig andere
comedians en tekst-
schrijvers iedere 
dag een satirisch
nieuwsprogramma
te maken?

“Nee, dat is hier on-
haalbaar. De op-
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THEATER
Karel Michiels is de vaste comedy- 
en cabaretrecensent van ‘De 
Standaard’ en auteur van het boek 
‘Vlaanderen Lacht’, over een eeuw 
Vlaamse podiumhumor. In 2014 

maakte hij de zesdelige
reeks ‘Helden van de
Lach’ voor Canvas.T

MUZIEK
Journalist Stef Vanwoensel leeft 
tussen mensen, muziek, beelden, 
letters en toch weer mensen. Hij is 
eeuwig verscheurd tussen de liefde 
voor de klassiekers en de zucht naar 

nieuwe ontdekkingen.
Erover schrijven helpt.M

Jan Jaap van der Wal houdt erg veel van 
België, maar “ik heb intussen wel ontdekt 
wat een ongelooflijke hekel jullie aan de 
Hollanders hebben”.
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HHHHH Fantastisch
HHHHH Zeer goed
HHHHH Goed
HHHHH Mager
HHHHH Verschrikkelijk
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geen vin en hield hij de ogen 
strak vooruit vanuit zijn flu-
orescente kraaiennest – hip-
ster ahoi! Maar met een sne-
digheid waarvoor Herman 
Schueremans nog op de 
knieën zit, bracht hij z’n 
songs angstaanjagend 
scherp. Deadcrush van laat-
ste worp Relaxer draafde 
voort op vlezige hiphop, 
Fitzpleasure solliciteerde 
met een zwalpend tempo 
openlijk naar industrial. 
Groot verschil met de afge-
likte producties op plaat, 
en een pas voorwaarts in de 
livereputatie. Al kon niet ie-
der nummer de monotonie 
vermommen: Nara broedde 

Afgaande op de sof die 
Werchter vorige zomer werd 
voor Alt-J, hadden we van 
hun passage in Vorst niet 
meer verwacht dan een hip-
ster-biotoopstudie waar Sir 
David Attenborough duimen 
en vingers bij had af te lik-
ken. Het Britse altpop-trio 
leek nog niet klaar voor gro-
te podia, al zeker niet wan-
neer daar een streep zonne-
licht op dreigde te vallen. 
Losten ze dat even slim op: 
hun bühne stond opgedeeld 
in hokjes – eentje voor elk – 
met peperdure tl-lampen als 
tussenwand, iedere scheur 
in de korsten van de geluids-
bunker werd afgedekt met 
ingenieuze klanktapijten. 
Wie de zwaktes niet kwijt 
kan, maskeert ze.

Nu, je kan van Joe Newman
niet zeggen dat hij de meest 
dynamische der voormannen 
is. Ook in Vorst verroerde hij 

Hipster ahoi!

M
Alt-J
Gezien in Vorst Nationaal, 
vrijdag 
12 januari
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Daarvoor wordt 
Nathan Blum gere-
kruteerd, een Poolse 
jood die voor de oor-
log naar de VS kon 
vluchten, maar de 
rest van zijn familie 
moest achterlaten. 
Zal hij Mendl kun-
nen bevrijden uit de 
gruwel van het ver-
nietigingskamp?

Alfred Mendl is een
fictief personage 
maar Gross werd 
door dit verhaal 
geïnspireerd door 
wat Niels Bohr 
meemaakte. Bohr, de 
grote Deense fysicus 

en Nobelprijswin-
naar, ontsnapte in 
1943 ternau-
wernood aan 
de nazi’s. In 
de VS ging 
hij meewer-
ken aan het 
Manhattan 
Project, de 
naam voor de 
groep weten-
schappers 
die de eerste atoom-
bom zouden maken. 
Ook Gross’ grootva-
der, die net voor de 
oorlog uit Polen kon 
vluchten, was een in-
spiratiebron. Gross 

heeft vele histori-
sche en fictieve 

elementen tot
een geloofwaar-
dige en vooral
heel spannende
misdaadroman
gesmeed, waar-
bij hij de hel die
Auschwitz was
pakkend por-
tretteert. 

Het literaire
misdaadjaar kon 
moeilijk sterker 
beginnen dan met 
deze klassieke maar 
boeiend uitgewerkte 
thriller. (John Vervoort)
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lang op een goed idee, maar 
miste een eureka. Tessalate 
(met de rem op), het cano-
nieke Pleader en, zéker, Eve-
ry Other Freckle tekenden 
voor de absolute uitschie-
ters, tijdens Hunger Of The 
Pine toonde Alt-J ook visue-
le branie: goudoranje lusters 
en verblindende zoeklichten, 
even leek Vorst een disco-
theek met smaak. Mathilda 
blijft overschat, vreemde 
eend in de bijt Left Hand 
Free blijft een superbe gi-
taarschijf. Alt-J krabbelde 
goed overeind in Belgenland, 
de Schuer becijfert de her-
kansing as we speak.
 (Dennis Van Goethem)

Elk bandlid kreeg 
z’n eigen hokje, met
peperdure tl-buizen
als scheidingswand.

Je hebt een paar jaar
geleden in Amerika de
redactie bezocht van
‘The Daily Show’, de
format waarvan je
zelf enkele keren een
Nederlandse versie
hebt gepresenteerd.
Is dat jouw grote
droom, om samen
met dertig andere
comedians en tekst-
schrijvers iedere 
dag een satirisch
nieuwsprogramma
te maken?

“Nee, dat is hier on-
haalbaar. De op-

Van der Wal gaat waar
geen Nederlandse come-
dian hem is voorgegaan.
Met Schoon richt hij zich
voor de tweede keer exclu-
sief op het Vlaamse pu-
bliek. Hij speelt vrolijk met
alledaagse woorden en
uitdrukkingen die het mid-
den houden tussen dialect
en gewauwel. Tegelijk
toont hij zich gecharmeerd
door de “simpelheid” van
de Vlamingen. In de
meest positieve zin van
het woord, benadrukt
hij meteen, want hij be-
geeft zich als Hollan-
der natuurlijk op ge-
vaarlijk terrein. Wij
laten ons niet graag
de les lezen door een
Nederlander, laat
staan uitlachen. En

van onze helden moet
je afblijven, zoals Van der

Wal op de première mocht
ondervinden toen hij on-
schuldige grapjes maakte
over Bart De Pauw en de
“heilige” Frank Deboose-
re. Het bleef even stil in de
zaal. 

Niet dat de comedian
zich daar iets van aan-
trekt. Hij laat zelfs bewust
stiltes vallen, vaak tot de
lach is uitgestorven. Zo
blijft wat hij zegt toch iets
langer hangen, en dat be-
perkt zich niet tot cartoo-
neske avonturen in Gulle-
gem, Sint-Eloois-Winkel of
Rijkevorsel. Hij heeft het
over vluchtelingen en Do-
nald Trump en – de Vlaam-
se touch – Marc Coucke en
Theo Francken. En hij
vraagt zich af waar hij zijn
kind het best kan opvoe-
den: in Vlaanderen of in
Nederland, wat hem weer
bij zijn liefde voor dit land
brengt. 
Jan Jaap van der Wal lar-

deert al die verhaaltjes en
beschouwingen met fijne
tussengrapjes en langere
sketches over (radio) Kla-
ra, de Nespresso-winkel
(Geert Hoste deed het hem
een vijftal jaar geleden al
voor) en de Whatsapp-
groep van een buurtcomi-
té. Het is superieure
stand-upcomedy van een
ervaren rot in het vak met
werk zat in Nederland, die
toch de moed heeft gehad
om buiten zijn comfort-
zone te stappen en een
heel nieuw publiek aan te
boren. (Karel Michiels)

Verliefd op Vlaanderen
T

‘Schoon’
Jan Jaap van der Wal
Gezien op 13/1 in 
Arenbergschouwburg, 
Antwerpen. Nu op 
tournee.
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BOEKEN
Literair criticus John Vervoort. Taal- 
en letterkundeadept. Docent aan de 
Schrijversacademie. Leest alles wat 
hem voor de ogen komt, desnoods 
de achterkant van de melkfles. 

Shakespearefreak en
thrillerman.B

MUZIEK
Noem redacteur Dennis Van 
Goethem gerust een oude ziel in 
een jong lichaam. Hij zwerft van 
blues naar hiphop, van Pink Floyd 
naar QOTSA. Wanneer 

hij geen muziekfestivals
afschuimt, gordt hij liefst
zelf een gitaar om.M

komst alleen al kun je hier niet ma-
ken, als superster, met een licht
hysterisch publiek. Ginder wordt
ook weken aan die programma’s ge-
werkt. De sketches worden zorg-
vuldig opgebouwd door mensen die
enkel dat verhaal moeten opvolgen.
Elke dag selecteren ze fragmentjes
uit vele uren filmmateriaal, om die
dan op het gepaste moment uit te
spelen. Maar als het over talent
gaat: jongens als Jonas Geirnaert en
Koen De Poorter van De Ideale We-
reld zouden in Amerika zonder twij-
fel miljonair zijn. Zij hebben een
even scherpe neus voor goeie satire
als die schrijvers van The Daily
Show.” 


