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“In mijn hoofd ben ik nog altijd dik en onzeker”
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Het gewichtsverlies én de overrompelende tv-bekendheid gooiden het leven van Kamal Kharmach totaal overhoop. Stof genoeg voor
De Schaamte Voorbij, de eerste avondvullende show van de jonge komiek. Peter Van Dyck

De Schaamte Voorbij: wat zit er achter die intrigerende titel?

“Mijn leven is op enkele jaren tijd enorm veranderd. Een tijdlang combineerde ik comedy met mijn job als sociaal werker, maar na mijn
deelname aan De Slimste Mens ontplofte het ineens. Dat was knal in de periode dat ik veel gewicht verloor. Tot dan maakte ik altijd
grappen over dik zijn. Vroeger volstond het om bij het opkomen 'Hallo, ik ben Kamal en ik ben fitness instructor' te zeggen en iedereen
lag plat. Op dat effect kon ik niet meer rekenen. Plots kon ik drie vierde van mijn act wegkieperen. Als je 200 kilo weegt, wordt zelfs
zagen over de politiek hilarisch. Mijn humor, mijn visie, hoe de mensen mij percipieerden: werkelijk alles veranderde. Psychologisch
was dat niet evident. Door mijn verleden, door vaak afgewezen te worden en in armoede op te groeien, kampte ik met een vrij laag
zelfbeeld. Iedereen denkt dat ik nu de schaamte voorbij ben, maar in mijn hoofd ben ik nog altijd onzeker, dik, arm en onbekend. Heel
die BV-cultuur past eigenlijk niet bij mij. De mediasector is een wereldje van façades en daar hou ik niet van.”

Je zit dus volop in een verwerkingsproces. Helpt deze show maken jou daarbij?

“Ja. Al is het ook confronterend. Door over mijn eigen leven te vertellen, haal ik de pijn weer boven. Wat mij als puber het meest pijn
deed, was dat je verliefd werd op iemand en dan te horen kreeg: 'Je bent een toffe kerel, maar ik kan niet met jou over straat lopen.'
Dat was een véél grotere bron voor pijn dan mijn Marokkaanse afkomst. Het dik en arm zijn heeft me echt getekend. Ik weet nog dat
iemand een Playstation 2 had gekocht. Ik vroeg hoeveel dat kostte. 'Twee keer zo veel als je vader verdient op een maand', kreeg ik
als antwoord. Wat ik nog als een compliment beschouwde, want eigenlijk was het drie keer zo veel. Ik laat het publiek echt in mijn ziel
kijken. Soms gaat de show heel diep. Ik geloof niet dat humor universeel is. Ik lach met andere dingen dan jij. Pijn is veel universeler.
Onbeantwoorde liefde, iedereen kent dat. Pijn overstijgt rijkdom, lichaamsgewicht of afkomst. Door de pijn herontdekken we de mens
in onszelf.”

Mogen we toch ook nog wat van de maatschappijkritiek verwachten waar je bekend voor staat?

“Ik bouw de voorstelling stelselmatig op. In het begin maak ik grapjes over de knuffelmarokkaan en de ex-dikzak om zo stilaan de
schaamte voorbij te gaan en tot de kern te komen: wat loopt er nu echt fout? De samenleving en de politiek zijn evengoed de schaamte
voorbij. Er zit een stuk in de show waarin ik aan een vriend uitleg hoeveel parlementsleden in Vlaanderen verdienen. 5.000 euro per
maand. '5.000 euro?', zegt die vriend. 'Geef mij er 3.000 en ik breng die makaken zelf wel terug naar Marokko.' Dat lijkt een typische
mop over Marokkanen, maar er zit nog een tweede laag onder: geef iemand genoeg geld en hij zal doen wat je wilt. En een derde laag:
de vaststelling dat het politieke debat zich vandaag tot het etnische verengt. Door de polarisatie verliezen we uit het oog waar het écht
om draait: de armoede, het begrotingstekort. Mijn humor gaat niet ten koste van anderen, voor mij is het een middel om te verbinden.
Wat ik doe, is niet revolutionair, maar ik hoop wel een steentje te kunnen verleggen.”

Toen je, voor het tv-programma Op Weg Met Jan, met Jan Van Looveren door Ethiopië reisde, stond die ervan versteld dat je nog
drukker deed dan hij. Hij legde het verband tussen jouw ADHD-gedrag en je gewichtsverlies. Is het effectief zo dat je soms geen weg
weet met je energie?

“Vroeger kon ik zonder rollator maximaal 15 meter stappen. Gevolg: ik wou niet met mijn vrienden mee uitgaan. Ik haatte daardoor
mezelf, waarop ik nóg meer ging eten. Eten was mijn beste vriend. Ik zat, kortom, in een vicieuze cirkel gevangen. Toen ik 120 kilo
afgevallen was, liep ik letterlijk over straat. Ik vond ineens dat alles te traag ging. Enige tijd geleden vertelde mijn dokter dat ik weer
alles mag eten. Dat had hij beter niet gezegd. Ik besef nu pas hoe moeilijk mijn relatie met eten is. Als sociaal werker heb ik vroeger
alcoholici begeleid. Ik heb toen gemerkt dat één druppel voor die mensen genoeg is om opnieuw in een negatieve spiraal terecht te
komen. Als ik me slecht voel en durf te snoepen, dan doemen de negatieve emoties meteen weer op.”

Op een podium kan jouw tomeloze energie enkel een voordeel zijn, veronderstel ik?

“Dat klopt, maar ik heb haar wel moeten leren kanaliseren. Anderhalf uur naar een stuiterbal zitten kijken, is dodelijk vermoeiend.
Ik slaag er tegenwoordig beter in mensen mee te trekken in mijn verhaal. Hou de tekst strakker. Ze zeggen dat komieken vele
kilometers op de teller moeten hebben. Pas na 10.000 uur comedy doen, zou je er echt staan. Door mijn tv-bekendheid is alles in een
stroomversnelling geraakt. Ik heb het gevoel dat ik nu een examen moet afleggen met slechts een vierde van de normale studeertijd.
Kun je geloven dat ik zenuwachtig ben?”

wat?De Schaamte Voorbij

wanneer?Vanaf 5 oktober

waar?Op verschillende locaties

toegangsprijs?Naargelang de locatie

www.kamalcomedian.be
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