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HASSELTOok al is hij 125 kilo vermagerd, het wordt de komende maanden moeilijk om naast Kamal Kharmach te kijken. Er
zijn niet alleen de opnames voor zijn Eén-programma 'Het collectief geheugen', ook strijkt hij meermaals in Limburg neer met
zijn debuutzaalshow 'De schaamte voorbij'. Hij fileert er onder meer Kamal de dikkerd, Kamal de onaantrekkelijke en Kamal de
Marokkaan. “Neen, ik ga absoluut niet lachen met Marokkanen. Een gemeenschap erdoor halen kan ik niet, mezelf daarentegen dan
weer wel.”

Het gaat hard voor de comedian. Twee jaar geleden had nauwelijks iemand van hem gehoord tot aan zijn deelname aan De Slimste
Mens, en binnenkort kunt u nog maar moeilijk aan hem ontkomen. Hoog tijd voor een babbel maar die start met enige vertraging. “Heb
je nog een halfuur? Ze komen net een koffiemachine installeren.”

Wat voor koffiemachine heb jij dat je een halfuur uitleg nodig hebt?

“Het is geen koffiemachine voor mij persoonlijk, maar eentje voor mijn nieuwe zaak. Op 4 september ben ik met een donutzaak op het
Groenplein in Antwerpen gestart. Ik bak al heel lang donuts en ik wou er iets meer mee doen.”

Zijn donuts niet verleidelijk voor iemand die met gewichtsproblemen heeft gesukkeld?

“Ik ben al wat bijgekomen, want het is verleidelijk ja. Alleen heb ik me mentaal aangeleerd om eraf te blijven, ook al is het moeilijk.
Niemand treedt graag uit zijn comfortzone.”

Wat is je geheim om kilo's kwijt te spelen? Je ging van 200 naar 75 kg.

“Nooit sporten (lacht). Dat is alleen mentaal goed voor je. Let op wat je eet. Ik eet veel fruit, soep en veel noten. Het is misschien
cliché, maar ik eet als ik goesting heb. Alleen moet je de dingen wat beperken.”

Je debuutshow heet 'De schaamte voorbij'. Welke schaamte ben je voorbij?

“Ik ben de afgelopen jaren heel hard veranderd. Ik heb veel armoede gekend, vroeger was ik dik, had geen succes bij de vrouwen…
Alles is nu anders. Die schaamte ben ik nu voorbij. Vroeger had ik het er ook veel over op het podium. Wim Helsen maakte me er
attent op dat ik de schaamte voorbij ben. Vandaar. Daarnaast gaat mijn debuutshow over de politie, de samenleving, blank tegenover
niet-blank, moslim tegenover niet-moslim, mijn jeugd in Borgerhout als Marokkaan...”

Lachen met Marokkanen?

“Absoluut niet. Dat weiger ik. Wel lach ik met Kamal de Marokkaan en hoe ik met de dingen omga. Ik lach altijd met mezelf. Nooit zal ik
met een gemeenschap lachen.”

Hoe moeilijk is het om vandaag een Marokkaan in Vlaanderen te zijn?

“Als ik naar mezelf kijk, heb ik het geluk dat de tv me eerst opgepikt heeft en niet dat ik eerst een lang parcours via zaalshows
moest afwerken. Nu zijn de verwachtingen groot omdat ze me al kennen. Maar ik heb vandaag niet de indruk dat het moeilijk is om
Marokkaan te zijn, maar wel om moslim te zijn. Dat is een maatschappelijk fenomeen. Het is wat het is. Hoe dan ook, met conflicten los
je niets op.”

Met de aanslagen in Barcelona trok de Marokkaanse gemeenschap op straat om te zeggen dat 'het niet in hun naam' was. Is het niet
jammer dat dit zelden zo zichtbaar gebeurt?

“Waarom moet ik op straat komen? Ik geloof in wat ik geloof. Ik moet me toch niet gaan verantwoorden voor de daden van iemand
anders? Het is spijtig dat andere mensen dat wel vinden. Als een fervent boekenlezer morgen een aanslag pleegt, dan moeten
toch ook niet alle boekenlezers zich aangesproken voelen? Ik wil niet dat de perceptie beslist over wat ik moet doen. Pijn is toch
universeel?”

Je bent een knuffelalochtoon staat op je site. Waarom?

“Ik word zo genoemd. Blijkbaar omdat ik iemand ben die mensen durft aanspreken en andersom. Het is niet erg om Marokkaan te zijn.
Alleen is er dat stereotiep beeld en ben ik echt niet de norm. Alle Marokkanen zijn knuffelbaar.”

Er zijn al enkele van je zaalshows uitverkocht. Verrast door het succes?

“Super toch. Het is mijn debuutshow en er zijn liefst 40 voorstellingen. Daar ben ik heel dankbaar om. Er ligt wel een gezonde druk op
mijn schouders. De toeschouwers verwachten kwaliteit. Vlak na De Slimste Mens vroegen ze mij al om een zaalshow te maken, maar
dat zag ik niet zitten. Er is maar een keer de eerste keer om een show te brengen. Ik wil doen wat ik wil doen. Toen ging dat niet, nu
wel. Twee jaar heb ik eraan gewerkt met vele tests in achterafzaaltjes.”

Je zei dat je vroeger geen succes had met de vrouwen. Nu wel. Vertel.
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“Ik ben getrouwd. In april. Ik lach er altijd mee dat mijn vrouw me niet zag staan toen ik nog 200 kg woog en dat ik haar pas heb leren
kennen nadat ik mijn gewicht verloor. Maar wat wil je? Op mijn 12de woog ik al 100. Dan ben je niet de meest aantrekkelijke mens. Ik
moest de meisjes wel altijd advies geven. 'Ik vind je wel leuk Kamal, maar ik durf niet met je over straat lopen' kreeg ik dan te horen.”

Op je site staat ook 'De jonge comedian is op veel vlakken de schaamte voorbij, maar diep vanbinnen voelt hij zich nog altijd datzelfde
onzekere dikkerdje'.

“Nog altijd ben ik onzeker. Binnenkort kom ik met een humoristisch programma op tv en de mensen denken dan dat je succesvol bent.
Maar ik ben niet succesvol. Wel krijg ik nu veel kansen om me te bewijzen. Ik beschouw dit als een heel potentiële fase in mijn leven.”

'De schaamte voorbij', Kamal Kharmach, op 15/9 OC Diepenbeek, op 7/10 CC Casino Houthalen-Helchteren, op 3/11 CC Muze
Heusden-Zolder (Uitverkocht), op 26/1 CC Beringen, op 23/2 C-Mine Cultuurcentrum (Uitverkocht) en op 21/4 Achterolmen Maaseik
(www.kamalcomedian.be)

Geert HOUBEN
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