
Ik vind het net 
een talent dat ik veel 
kan doen. Status quo 

is saai. Dan voel je niet 
dat je leeft
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ONDERNEEM
«Ondernemen vind ik heel leuk. Nieuwe dingen
opstarten. Zo stond ik mee aan de wieg van
Lebowski’s, het nieuwe comedycafé in Berchem.
Onlangs opende ik een donutwinkel op de
Groenplaats met supercoole smaken. En ik ga ook
iets doen voor Qmusic. Eigenlijk heb ik drie
fulltimejobs. Mensen zeggen vaak dat je één ding
moet kiezen en daar dan goed in zijn. Maar ik vind
het net een talent dat ik veel kan doen. En ik neem
het ook allemaal serieus. Als je iets leuks doet, voelt
het ook niet aan als werk. Anders hou ik dat niet vol.
En soms is het vermoeiend en heb ik er geen
goesting in. Dan is het frustrerend.»

PIJN IS HET HOOGSTE GENOT
«Als je pijn voelt, voel je leven. Groeien doe je nooit
in je comfortzone. Iemand die elke dag een kilometer
loopt, heeft nooit gelopen. Maar als je echt gaat
lopen en je trekt dat laatste spurtje voor je thuiskomt
… Dat doet zoveel pijn en dan komt de deugd. Dat
is toch met alles zo? Met een deadline. Met ruzie. 
Soms besef je pas dat je iemand graag ziet door
eens ruzie te maken. Status quo is saai. Dan voel je
niet dat je leeft. Dan is het gewoon wachten, aftellen
en dood. Pas op, ik hou niet van pijn an sich. It
sucks. Het gaat om dat stapje verder gaan. Je groeit
daardoor als mens. Zonder hoogtes of laagtes is er
niet veel interessants aan het leven.»

STEL JE VOOR DAT JE STERFT
«Toen ik meedeed aan De Slimste Mens werkte ik
nog aan de universiteit. Daarna kon ik een contract
tekenen bij de VRT en bij VIER. Mijn ouders wilden
niet dat ik in de media ging, dus daar lag ik heel erg
mee in de knoop. En ik ben een pleaser. In een
koffiebar ben ik op een oudere man afgestapt. Ik
vroeg hem wat zijn levenslessen waren. Opdat ik niet
dezelfde fouten zou maken. Hij vertelde dat hij als
ingenieur van alles uitgevonden had, dat zijn carrière
fantastisch was, maar dat hij zijn dochter nooit gezien
had. Bij alles wat hij deed, vroeg hij zich af: wat wil ik
nu doen? Hoe wil ik nu leven? Maar eigenlijk vond hij
dat achteraf gezien verkeerd. De vraag moest zijn:
hoe wil je sterven om beter beslissingen te kunnen
maken? Zo denk ik nu. Bijvoorbeeld bij een discussie.
Stel dat ik de volgende dag zou sterven, dan zou ik
echt spijt hebben van het feit dat ik zo koppig bleef.
Dus vroeg ik mezelf af of ik spijt zou hebben als ik
voor de onzekerheid van de media zou kiezen. En dat
was duidelijk een ja. Dus het advies van die man
neem ik heel hard mee.»

Kijk eens naar jezelf, vroegen we aan een bekende Vlaming.
Wat zie je dan? Hun kijk op het leven goten ze in vijf motto’s.
Deze week: stand-upcomedian Kamal Kharmach (25)

Selfie
LEER VAN JEZELF TE HOUDEN
«Als mens heb ik eigenlijk heel weinig zelfvertrouwen.
Ik kom uit een arm gezin van zes kinderen in het
centrum van Borgerhout en woog op mijn twaalfde 
al 104 kilo. Vaak voelde ik me inferieur. De jongste
twee jaar zijn mij al heel veel goede dingen te beurt
gevallen, maar in mijn hoofd ben ik nog die jongen
van vroeger. En op een manier is dat goed, dat houdt
me rustig. Anders zou ik te hard de BV gaan
uithangen. Mijn grootste fout was dat ik te veel
meeging in de zelfhaat. Het is een cliché, maar je kan
nooit van iemand anders houden als je niet eerst van
jezelf houdt. Ook professioneel kan je niet assertief
genoeg zijn om te onderhandelen als je niet weet
waarin je sterk en zwak bent. Zodra je weet wat je
wel en niet kan, ben je veel gelukkiger. Dus ik zou
iedereen aanraden om gewoon uit te zoeken waarom
je wel de moeite waard bent. Uiteindelijk ben ik ook
ooit een podium opgestapt. Ik wou laten zien dat ik
maatschappelijk iets te zeggen had.»

LEER BIJ
«Onlangs heb ik zelf een IKEA-kast in elkaar
gestoken. Je moet weten dat ik twee linkerhanden
heb. Op zo’n moment vind ik het toch super dat
ik iets nieuws kunnen leren heb. Alsof er iets
opengaat in je hersenen. Ik wil alles kunnen en
alles weten. Maar sudoku’s, dat lukt me dus
niet. Ook niet na honderd keer proberen. De
makkelijke zijn plezant. Bij de moeilijke moet je
beginnen te puzzelen. Dat zou ontspannend
moeten zijn, maar ik word er boos van. De
volgende stap in mijn leven is leren boren. Ik heb
dat eens geprobeerd, toen ik mijn tv aan de muur
wou hangen. Wel, ik heb die muur moeten laten
herstellen door professionals. Zo erg was het.»

Kamal

Kamal Kharmach begint op 6 oktober 
aan zijn eerste solovoorstelling 
‘De Schaamte Voorbij’. Speeldatums vind
je op www.kamalcomedian.be. Te
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