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Vitalski pakt uit met slapstick 

Gert Jochems en Vitalski in 

het Valentin-decor in Rataplan. - Foto Klaas De Scheirder 

In Rataplan kan je van donderdag gaan kijken naar 'Ik ben blij als het regent, want 

als ik niet blij ben regent het ook', een voorstelling van Gert Jochems en Vitalski. Het 

stuk is gebaseerd op materiaal van de Duitse komiek, schrijver en filmregisseur Karl 

Valentin, die vooral tussen de twee Wereldoorlogen actief was. "Hij was sterk in 

taalhumor en slapstick en daar zijn we mee aan de slag gegaan." 



FILIP MARSBOOM 

Acteur Gert Jochems kreeg enkele maanden geleden het idee kreeg om een 

voorstelling te maken gebaseerd op de teksten van Valentin. "Ik ben al jaren door 

hem gefascineerd", zegt Jochems. "Hij was een magere, boomlange man, net als ik. 

Ik heb nog een tekst van hem gebruikt bij mijn toelatingsproef in het Conservatorium. 

Hij trad geregeld op met een kleine, dikke actrice. Toen ik dat aan Johan Petit 

vertelde, zei hij meteen dat we er Vitalski moesten bijnemen." Johan Petit, beroemd 

in Antwerpen als 'klein jowanneke', heeft Jochems en Vitalski gecoacht. 

Tand des tijds 

"We zijn begonnen met een grote stapel teksten van Valentin", zegt Vitalski. "Niet 

alles heeft de tand des tijds doorstaan. Sommige van zijn grappen werken niet meer, 

maar een heleboel van zijn teksten zijn nog bruikbaar." 

 

"Valentin stak maatschappijkritiek in zijn voorstellingen, zonder aan uitgesproken 

politiek theater te doen", zegt Jochems. "Hij nam machthebbers op de korrel en nam 

het op voor de kleine man. Er kan veel gelachen worden in onze voorstelling, maar er 

zit ook een tragikomische kant aan. Het gaat over lukken en mislukken en over het 

kleineren van de tegenspeler." 

Sprookje 

"Dit was geen kant-en-klare voorstelling", zegt Vitalski. "Op den duur hadden we een 

aantal sketches van Valentin. We hebben er dan zelf nog een extra rode draad 

ingestoken, een sprookje. De voorstelling is een mengeling geworden van Valentin 

en de gebroeders Grimm. Het sprookje gaat over de Schnitzel, de Pannenkoek en de 

Vierkante Gehaktbal, drie broers die een opdracht krijgen van hun vader." 

 

Net zoals Valentin dat vroeger deed, verkleden Jochems en Vitalski zich tijdens de 

voorstelling enkele keren. "We spelen ieder wel zes verschillende personages", zegt 

Jochems. "We zingen ook en ik speel ukelele. Ook de regen uit de titel van het stuk 

speelt een grote rol." 

 

De voorstellingen gaan door op 5, 6, 7 en 10 november en op 9 en 13 december, 

telkens om 20 uur in Rataplan, Wijnegemstraat 27 in Borgerhout. 

 

Tickets kosten 12 euro, te verkrijgen via www.rataplanvzw.be en 03/292.97.40. 

  

 


