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W
e hadden 
ons noch-
tans voor-
genomen 
het niet over 

eten of diëten te hebben. De 120 
kilo die Kamal (25) is kwijtge-
raakt na een maagverkleining, 
zijn vaak genoeg aan bod geko-
men. Maar na het incident met 
de croissant ligt het onderwerp 
toch op tafel.
KAMAL KHARMACH «Waarom 
doe ik dat toch, die croissant te-
rugleggen? Ik ben niet assertief 
genoeg. Plus: ik maak ande-
ren zo graag gelukkig. Terwijl 
ik haar zou moeten teleurstel-
len, want het is een mythe dat 
je van granola minder bijkomt 
dan van een croissant (lacht).
 »Natuurlijk ben ik bang om 
weer dik te worden. Nu ben 
ik de kerel die 120 kilo ver-
loor, maar misschien word ik 
straks de kerel die weer 120 
kilo aankwam na zijn maag-
verkleining. Dat kan perfect: 
als ik me weer ga volproppen, 
dan zet mijn maag zich uit. En 
ik heb nog altijd een moeilij-
ke relatie met eten. Ik zie de 
krantenkoppen al voor me.»
HUMO Toen we je twee jaar ge-

leden spraken, woog je 75 kilo.

KHARMACH «Overdreven ma-
ger. Mensen zeiden me dat het 

niet meer mooi was. Sindsdien 
zijn er wel enkele kilo’s bijge-
komen. Het is fout gelopen toen 
mijn dokter zei dat ik opnieuw 
alles mocht eten: ‘Hou het van-
af nu zelf in de gaten.’ Dat mag 
je me dus niet zeggen (lacht). 
Ik ben enorm gedisciplineerd: 
zeggen ze me dat ik niks meer 
mag eten, dan doe ik dat. Maar 
mezelf zoiets opleggen? Dat 
kan ik niet. En als ik een keer te 
veel eet, komt het schaamtege-
voel meteen opzetten: ‘O, nee, 
wat heb ik nu weer gedaan?’»
HUMO Een toepasselijker titel 

had je je debuutshow niet 

kunnen geven: je bent een 

expert in schaamte.

KHARMACH «Dat is zo. Dik 
zijn heeft me het meest gete-
kend, maar qua schaamtege-
voel weegt dat nog het minst 
door. Stel je een lijst van ach-
tergestelde minderheden op, 
dan kan ik veel vakjes aan-
vinken: ik ben niet alleen 
moslim en Marokkaan, dat 
zijn twee aparte vakjes, maar 
ik ben ook in armoede op-
gegroeid. ‘Ik heb alle statis-
tieken verslagen,’ heb ik ge-
schreven in mijn eindwerk 
voor de universiteit. Met mijn 
achtergrond, mijn etnische 
identiteit en mijn socio-econo-
mische situatie had ik volgens 
de statistieken nooit kunnen 

worden wat ik nu ben. Hier 
zit een statistische uitzonde-
ring voor je.»

ZAK VAN DE ALDI

HUMO Je noemde jezelf 

ooit ‘een armoezaaier op de 

 jezuïetenschool’.

KHARMACH «Behalve mijn 
ene broer zijn al mijn broers 
en zussen naar de jezuïeten-
school gegaan, maar ik ben de 
enige die er ook tot het eind 
is gebleven. Voor mijn klas-
genoten was het de normaal-
ste zaak dat ze later naar de 
universiteit zouden gaan, 
waardoor het ook mijn ambi-
tie werd. Terwijl de univer-
siteit voor mijn ouders en de 
vrienden met wie ik ben op-
gegroeid, iets onbereikbaars 
was. Ik ben nog als jeugdwer-
ker aan de slag geweest: toen 
één van de jongens een been 
had gebroken, kwamen alle 
kindjes mij zoeken. ‘Hij gaat 
naar de universiteit,’ dach-
ten ze, ‘dat moet wel een genie 
zijn.’ Volgens hen kon ik alles, 
zelfs gebroken benen aan el-
kaar zetten.»
HUMO Viel je erg uit de toon op 

school?

KHARMACH «Niet echt, maar ik 
werd soms wel met mijn neus 
op de feiten gedrukt. Ik was 8 

De dienster in de koiebar luit Kamal 

Kharmach kordaat terug. Die croissant in zijn 

hand? Geen goed idee, Kamal. ‘Ik breng je wel 

wat gezonde granola.’ Gehoorzaam geeft de 

comedian – hij staat op 5 en 6 oktober in de 

Arenbergschouwburg met zijn eerste zaalshow, 

‘De schaamte voorbij’ – de vettige hap terug. 

‘Ik doe graag iets voor anderen, zelfs als dat 

betekent dat ik er zelf pijn voor moet lijden.’

H A N N E  VA N  T E N D E L O O  /  F O T O ’ S  G E E R T  VA N  D E  V E L D E

‘De schaamte voorbij’: de wonderjaren van Kamal Kharmach 

‘Nu ik mager ben, merk  
ik dat het leven nog  
altijd even ellendig is. 
Alleen moet ik nu niet op 
elke hoek uitblazen’
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en kwam naar school met een 
zak van de Aldi. Iemand riep: 
‘Zelfs die zak is nog te duur 
voor jou.’ Heel confronterend.
 »Maar het ergste was de dag 
dat de directeur me apart riep, 
toen we met de klas op sport-
dag zouden vertrekken: ‘Jij 
gaat vandaag niet mee, Kamal. 
Er staan nog te veel onbetaal-
de schoolrekeningen open.’ Hij 
kon me niet verbieden naar 
school te komen – les krijgen is 
gratis in Vlaanderen – maar hij 
kon me wel alle buitenschoolse 
activiteiten ontzeggen. Ik heb 
een hele dag achteraan in de 
klas taakjes zitten maken met 
de juf, in mijn nieuwe sport- 
outfit, terwijl mijn klasgenoten 
gingen kajakken. Dat heeft er 
hard op ingehakt.
 »Sindsdien ging ik altijd met 
mijn ouders mee als ze de re-
keningen gingen betalen in het 
postkantoor – internetbankie-
ren ging hun petje te boven. 
Met het afgestempelde papier-
tje in de hand ging ik de vol-
gende dag naar de directeur: 
‘Mag ik nu weer meedoen?’»
HUMO Hoe leg je zoiets uit 

aan je klasgenoten?

KHARMACH «Niet. Ik verzon 
gewoon een leugen. Ik maakte 
hun wijs dat ik iets had kapot-
gemaakt tijdens de boottocht 
de week voordien. Ik mocht 
zogezegd niet mee op sport-
dag, omdat ik de herstellings-
kosten van 500 euro niet had 
betaald. Terwijl die 500 euro 
natuurlijk de achterstallige 
schoolfacturen waren.
 »Omdat ik me zo hard 
schaamde, deed ik op school 
vaak alsof ik rijk was. Thuis 
huilde ik net zo lang tot mijn 
vader toegaf en  merkkledij 
voor me ging kopen op de 
Turnhoutsebaan. Natuurlijk 
kwam hij thuis met de goed-
koopste namaak. Wist hij veel 
hoe een echte Burberry er-
uitzag! Daar was ik echt gek 
op, Burberry. Ik had één trai-
ningsjack in het bekende ruit-
tjesmotief en dat droeg ik elke 
dag. Ik was er zo trots op, ter-
wijl je van ver kon zien dat het 
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fake was. Zo’n haute-coutu-
remerk maakt niet eens trai-
ningspakken (lacht).

 »Op mijn 15de heeft mijn 
vader zelfs een PlayStation 
3 voor me gekocht. Hij heeft 
een jaar lag geen kleren voor 
zichzelf kunnen kopen om dat 
ding te betalen. Dat de spelle-
tjes ook nog 60 euro per stuk 
kosten, daar had hij geen re-
kening mee gehouden (lacht). 
Maar hij had er geen spijt van, 
integendeel. ‘Daardoor ben je 
binnengebleven,’ zei hij. An-
ders was ik misschien deug-
nieterij gaan uithalen, met 
mijn vrienden op straat.
 »Het gekke is: pas op de jezu-
ietenschool, waar ik was om-
ringd door rijke middenklas-
sers, ben ik gaan besefen hoe 
arm ik was. Voordien was ik 
net zoals iedereen in Borger-
hout. Mijn ouders voelden zich 
niet eens arm. Als we ziek wa-
ren, dan konden we naar de 
dokter. Voor hen was dat meer 
luxe dan ze ooit hadden ge-
kend in Marokko. Pas bij de 
jezuïeten ging ik bepaalde vra-
gen stellen: ‘Dus jullie doen je 
boodschappen altijd in de Del-
haize?’ Of: ‘Kopen jullie een 
auto níét tweedehands?’ Nie-
mand in Borgerhout koopt z’n 
auto nieuw.
 »Het heeft heel lang geduurd 
voor ik klasgenoten durfde uit 
te nodigen bij me thuis. Toen 
het niet langer te vermijden viel 
en Anthony, mijn beste vriend, 
eens op bezoek zou komen, 
hebben we eerst met de hele 
familie één kamer gefatsoe-
neerd en geboend, speciaal om 
hem te ontvangen. Het was de 
slaapkamer van mijn ouders, 
de enige afgewerkte kamer in 
huis. We hadden er onze mooi-
ste spullen in gezet: de tv en de 
PlayStation. De schimmel in 
de hoeken viel niet eens op. Ik 
denk niet dat Anthony in de 
gaten had dat de rest van het 
huis een krot was.
 »Voor voetballen of zwem-
les was er nooit geld. Misschien 
ben ik daarom wel dik gewor-
den (lacht). Ook de KSA mocht 

niet, maar daar was een ande-
re reden voor: mijn vader had 
het er moeilijk mee dat je bij de 
KSA in een short moet rondlo-
pen. Hij begreep dat niet.
 »Een groot deel van mijn 
kindertijd heb ik met mijn 
broers in het salon geslapen. 
Toen ik eindelijk een eigen 
kamer kreeg – ik was de eni-
ge van mijn broers en zussen 
– heeft het nog tot mijn 15de 
geduurd voor er ook verwar-
ming was. Slapen deed ik in 
de winter met negen truien 
aan. Dat was trouwens het 
vaste verjaardagscadeau bij 
ons: een trui. Ik zette ook wel 
mijn laarsje voor Sinterklaas. 
Alleen zat er de volgende dag 
nooit speelgoed in. Mijn ou-
ders kenden Sinterklaas niet, 
en we waren toch te arm. 
Hooguit had er een rat aan de 
wortel geknabbeld (lacht).»

HUMO Intussen heb je een 
exclusiviteitscontract 
getekend bij de VRT. Nu ben 
je een rijk man.
KHARMACH «Maar ik bén niet 
rijk. Dat is het grappige: naar 
Borgerhoutse normen ben ik 
nu stinkend rijk – ik heb mijn 
auto deze keer zelfs nieuw ge-
kocht – maar ik kom nog niet 
aan de enkels van de moda-
le Vlaming. Het is misschien 
wel een nieuwe auto, maar het 
blijft een simpele Nissan.»
HUMO Iemand vertelde me 
dat je bij een tankbeurt zelden 
je tank volgooit. Vroeger deed 
je dat omdat je het niet kon, 
nu om niet op te scheppen 
tegenover je maten.
KHARMACH «Intussen rijd ik 
zoveel dat ik de tank wel hele-
maal moet vullen, maar ik heb 
vroeger altijd getankt met de 
knip erop. Als ik wist dat ik 
40 euro op mijn rekening had 
staan, dan mocht ik absoluut 
niet voor 20 euro en één cent 
tanken, anders kon ik die an-
dere 20 euro niet meer afha-
len. Mijn vader heeft ook altijd 
zo getankt: ‘Dat moet volstaan 
voor deze week.’ Die relex ben 
je niet meteen kwijt. En ja, in 
het begin was het raar om de 

tank vol te gooien als er vrien-
den bij stonden.
 »In mijn show maak ik er 
een grap over. Als de slager 
me destijds vroeg of het iets 
meer mocht zijn, dan was het 
antwoord: ‘Hell, no! Dit is de 
grens.’ Nu is die grens er niet 
meer, maar als er vrienden ach-
ter me staan, heb ik nog altijd 
de neiging om nee te zeggen 
(verontschuldigend): ‘Het is cri-
sis, hè.’ Maar als ze even niet 
kijken, doe ik stiekem teken dat 
er toch wat bij mag.
 »Weet je wat ook meespeelt? 
Uitpakken met wat je hebt, dat 
mag niet van mijn geloof.»
HUMO Rondrijden in een dure 
slee mag niet van de islam? 
Dan zie ik elke dag wel een 
paar zondaars voorbijsjezen.
KHARMACH «Ja, maar het 
is niet omdat de religie iets 
voorschrijft, dat de moslims 

het ook doen. Eén van mijn 
beste vrienden gaat trou-
wen en hij is nu al zijn trouw-
stoet aan het voorbereiden. 
Het wordt héél groots. Ik be-
grijp dat: als je uit de armoede 
komt, dan gebruik je zo’n ge-
legenheid om je eventjes goed 
te voelen over jezelf. Vroe-
ger waren mijn blanke vrien-
den bezig met zelfontplooiing 
– ze leerden viool of toneel. 
Mijn Marokkaanse vrien-
den waren geïnteresseerd in 
één ding: een dikke bak. Dat 
is logisch: de ouders van mijn 
blanke vriendjes hádden al de 
BMW waar wij van droom-
den. Daarmee konden ze zich 
niet meer bewijzen. Wij wel.»

DOOD IN SYRIË
HUMO De schaamte werkt 
bij jou in twee richtingen: 
vroeger schaamde je je 

‘Toen ik samen met mijn vrouw onze donutzaak aan de Groenplaats 
opende, drukten mijn Marokkaanse vrienden en mijn familie me op 
het hart: ‘Belgen in dienst nemen, hè. En zeker geen hoofddoeken!’’ 

‘De schaamte voorbij’: Kamal Kharmach
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tegenover je Vlaamse 

vrienden, nu tegenover je 

Marokkaanse maten.

KHARMACH «Ik heb altijd het 
gevoel gehad dat ik nergens 
helemaal bij hoorde. Voor 
mijn rijke vrienden was ik 
wel één van hen, maar ik bleef 
ook een buitenstaander, want 
ik was niet rijk. Bij mijn coole 
Marokkaanse vrienden was 
het hetzelfde verhaal. Gingen 
zij deugnieterij uithalen, dan 
ging ik niet mee. Op een dag 
vroegen ze me of ik mee ging 
inbreken. Ze hadden een tech-
niek geleerd: als je heel hard 
naast de klink van een deur 
stampt, dan blijft het slot heel, 
maar zwaait de deur toch 

open. Ik ben niet meegegaan 
en ik kon mijn neef overtui-
gen om mee naar huis te gaan. 
Die dag zijn mijn vrienden al-
lemaal gepakt. Het heeft zelfs 
nog in de kranten gestaan. Bij 
sommigen heeft dat een seri-
euze stempel op hun leven ge-
drukt.»
HUMO Je hebt het in 

interviews vaak over je lage 

zelfbeeld. We weten intussen 

waar veel Marokkaanse 

jongens met een laag 

zelfbeeld zijn beland.

KHARMACH «Vrienden van 
mij zijn in Syrië gestorven. 
Ik weet: ‘Die kerel met wie ik 
nog heb zitten lachen, is nu 
dood.’ Anderen zijn gestor-
ven omdat ze zich met drugs 
hadden ingelaten. Sommigen 
zijn in de criminaliteit beland, 
maar anderen zijn chirurg ge-
worden.»

HUMO Had jij in Syrië kunnen 

eindigen?

KHARMACH «Goede vraag. 
(Denkt na) In mijn tweede jaar 
op de middelbare school had 
ik slechte punten en was mijn 
gedrag allesbehalve voorbeel-
dig. Volgens alle objectieve 
criteria had ik toen van school 
gestuurd moeten worden. Eén 
leraar heeft het toen voor me 
opgenomen: ‘Als we je nu van 
de school schoppen, dan is je 
leven voorbij. Je bent heel in-
telligent, dus ofwel word je 
een klaploper, ofwel maken 
we een voortrefelijke crimi-
neel.’ Hij zag mijn potentieel 
en wilde het niet verloren zien 
gaan.  

   »Het ís ook niet eenvoudig, 
hè. Ik ben opgegroeid met 
klasgenoten van wie de ou-
ders wisten wat die symbo-
len in hun wiskundeboek 
betekenden. De mijne niet. 
Ik schreef mijn eigen afwe-
zigheidsattesten, omdat mijn 
moeder niet goed kon schrij-
ven. Zij zette gewoon onder-
aan haar handtekening.
 »Een andere bufer die me 
zeker heeft behoed voor het 
slechte pad, was mijn zwaar-
lijvigheid. Met link studeren 
en daarna een goede job vin-
den moest ik compenseren 
dat ik zo dik was. Mijn ge-
wicht heeft me gered, heb ik 
al vaak gedacht.
 »Het heeft me ook beschei-
den gehouden. Vroeger was 
ik nooit tevreden. Mijn vrien-
den gingen feesten en ik kon 
niet mee, omdat mijn rug pijn 

deed. Ik was verliefd op een 
meisje, maar ik kon haar niet 
krijgen. Ze vond me wel lief 
en grappig, maar wilde niet 
met mij gezien worden op 
straat. Dik zijn was een war-
me deken van zelfmedelij-
den, waarin ik me elke dag 
wikkelde. Ik kon bereiken 
wat ik wilde – een diploma 
aan de universiteit, een job 
als directeur van een Marok-
kaans-Belgisch cultuurhuis – 
het was allemaal louter com-
pensatie voor mijn dik zijn. 
Zolang ik niet mager was, 
was het allemaal tevergeefs. 
Ik was niet gelukkig.»
HUMO En nu je niet meer dik 

bent?

KHARMACH «Een mens focust 
al zijn geluk op dat ene dat hij 
niet heeft: ‘Dan pas zal ik ge-
lukkig zijn.’ Eigenlijk is het 
een excuus om naar je geluk 
te blijven zoeken. Nu ik mager 
ben, merk ik dat het leven nog 
altijd even ellendig is. Alleen 
stap ik nu wat sneller en moet 
ik niet op elke hoek uitblazen 
(lacht). Ik besef nu dat ik toen 
wat blind was voor het geluk 
dat ik wél had. Ik heb geen 
excuses meer.»

DONUTS MET 

HOOFDDOEK

KHARMACH «Er is één ding 
waarvoor ik me niet wil scha-
men, en dat is mijn afkomst. 
Dat hebben we te vaak ge-
daan. We hebben heel lang 
gedaan alsof het niet leuk is 
om Marokkaanse roots te 
hebben. We hebben onszelf 
nooit als een verrijking gezien 
voor deze samenleving en we 
leven in functie daarvan. Ei-
genlijk zien we onszelf als een 
last.
 »Een voorbeeld: toen ik sa-
men met mijn vrouw onze 
donutzaak aan de Groen-
plaats opende, moest ik op 
zoek naar personeel. Al mijn 
Marokkaanse vrienden en 
mijn familie drukten me op 
het hart: ‘Belgen in dienst ne-
men, hè. En zeker geen hoofd-
doeken!’ Anders zouden de 

klanten en de toeristen weg-
blijven: ‘Ze zullen je  winkel 
als een Marokkanenzaak 
zien.’
 »Eerst ging ik er zelfs in 
mee, tot ik besefte: mijn zus 
en vrouw hebben allebei in 
uitzendbureaus te horen ge-
kregen dat ze misschien wel 
de meest competente kan-
didaat waren voor een job, 
maar dat de werknemers geen 
hoofddoeken wilden. Mijn 
vrouw stond zelfs op het punt 
haar hoofddoek uit te doen 
voor een job. Toen heb ik ge-
zegd: ‘Nee, dat doe je alleen 
als het je eigen keuze is.’ Als 
ze leerkracht had willen wor-
den, dan is dat een andere 
kwestie: binnen het wettelij-
ke kader moet ze die hoofd-
doek uitdoen. Dat vind ik pri-
ma. Maar als je voor 7 euro 
per uur achter de kassa in de 
C&A gaat staan? Nee, je idea-
len zijn veel meer waard dan 
7 euro per uur. Dan werk ik 
liever twee keer zo hard voor 
ons allebei, opdat zij haar 
idealen kan behouden. Als 
man moet ik haar steunen. 
Nu staat er een ijne mix van 
mensen achter de toog van 
onze donutzaak: Belgen en 
Marokkanen, met én zonder 
hoofddoek.
 »Dat wij zo negatief over ons-
zelf zijn gaan denken, neem ik 
veel mensen kwalijk. Daarom 
heb ik het ook zo moeilijk met 
alle Marokkaanse politici in 
Vlaanderen: ze hebben hun ge-
meenschap gebruikt om hoger-
op te komen. Eerst toeteren ze: 
‘Ik vertegenwoordig de Marok-
kanen!’ Maar zodra ze een po-
sitie bereiken waar ze iets kun-
nen zeggen of doen, gebeurt 
er niks. Ik kan niks bedenken 
waarvan ik oprecht kan zeg-
gen: ‘Dat hebben Marokkaanse 
politici voor ons gedaan.’ In-
tegendeel: zij worden vaak als 
uithangbord gebruikt om din-
gen door te voeren die net níét 
goed zijn voor de gemeenschap.
 »Dat spel wil ik bewust 
niet meespelen. Mijn doel is 
om het precies omgekeerd 

 Ik heb het moeilijk 

met alle Marokkaanse 

politici in Vlaanderen: ze 

hebben hun gemeenschap 

gebruikt om hogerop te 

komen »
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aan te pakken: ik wil er ra-
ken door mezelf te zijn. Zodra 
ik ergens ben waar ik iets te 
zeggen heb, neem ik mijn ge-
meenschap met me mee naar 
boven. In Nederland staan 
ze daar al veel verder in dan 
bij ons: Najib Amhali of Ali 
B zijn daar A list-celebrities, 
zoals bij ons pakweg Koen 
Wauters of Bart Peeters. 
Niemand zegt nog dat ze Ma-
rokkanen zijn. Zij zíjn de Ne-
derlandse cultuur geworden.» 
HUMO Binnenkort presenteer 

jij ‘Het collectief geheugen’.

KHARMACH «Samen met 
Maaike Cafmeyer en  Jacques 
Vermeire ga ik discussiëren 
over welke personen of ilm-
pjes de moeite waard zijn om 
toegevoegd te worden aan 
het collectieve geheugen van 
Vlaanderen.»
HUMO Zitten er al Marokkaan-

se Belgen in dat Vlaamse col-

lectieve geheugen?

KHARMACH «Nee, nul. Luc 
Appermont zei me: ‘Jij bént 
het collectieve geheugen.’ Dat 
vond ik een mooi compliment.
 »Ik ben heel dankbaar dat 
ik dit mag doen. Voor mij was 
het belangrijk dat ik niet iets 
als ‘Kamal & de Marokka-
nen’ zou gaan presenteren. Of 
‘Kaaskop of mocro?’, zoals op 
de Nederlandse tv. Nee, ‘Het 
collectief geheugen’ had net 
zo goed door Bart Peeters ge-
presenteerd kunnen worden, 
maar de VRT heeft mij ge-
vraagd. Dat is op zich al een 
statement. Het zou ijn zijn als 
iedereen, Vlamingen en Ma-
rokkanen, me straks zien als 

een soort nieuwe Bart Pee-
ters. Ik doe dit echt niet voor 
mezelf, maar om een deur 
open te houden voor alle jon-
gere generaties.»

GOEIE MAROKKAAN

HUMO Jij balanceert tussen 

verschillende werelden. Is het 

makkelijk om je evenwicht te 

bewaren?

KHARMACH «In mijn straat 
hadden we onlangs twee 
buurtfeesten: het eerste werd 
georganiseerd door het buurt-
comité – de Vlaamse midden-
klassers, zeg maar. De week 
erna gaf de moskee een feest. 
Ik ben de enige die naar beide 
feesten is gegaan. Voor de rest 
houdt iedereen het bij z’n eigen 
feest. Dat is jammer. Hoelang 
gaan we nog gescheiden blij-
ven feesten?
 »Weet je wat me erg kwetst? 
Als mensen zeggen: ‘Kamal, 
waren ze maar allemaal zoals 
jij. Gij zijt ne goeie.’ Mijn broer 
zou je een straat-Marokkaan 
kunnen noemen. Is hij dan 
minder goed? Dan denk ik (telt 

na op z’n vingers): ‘Ik ben be-
leidswerker, directeur van een 
cultuurhuis én assistent aan 
de universiteit geweest. Ik heb 
meegespeeld in een ilm, ik 
heb nu mijn eigen program-
ma op tv en straks een eigen 
zaalshow. Ik ben gelukkig ge-
trouwd en ben eigenaar van 
een huis. Zijn dat dan de voor-
waarden die volstaan om een 
goede Marokkaan te zijn? Is 
dat dan wat je allemaal moet 
bereiken om niet meer als Ma-
rokkaan te worden gezien?’ 

Dat is gewoon schandalig.
 »Ik ben niet de goeie Ma-
rokkaan, ik ben de norm. Ie-
dereen in Borgerhout is zo-
als ik. Veel van mijn vrienden 
daar zijn grappiger, liever, be-
hulpzamer en mooier dan ik. 
Het enige verschil is dat ik op 
tv kom. Ik bén Borgerhout en 
daar ben ik trots op. Dat moe-
ten we misschien eens vaker 
zeggen. Ik wil mijn cultuur en 
religie niet verloochenen.»
HUMO Ben je nu de held van 

Borgerhout?

KHARMACH «Alles wat ik nu 
doe, voedt mijn ego. En toch 
denk ik niet dat ik snel naast 
mijn schoenen zal lopen. Voor 
Vlaanderen en mijn Face-
bookvrienden ben ik nu mis-
schien speciaal, maar voor 
mijn oma niet: zij kijkt geen tv 
en spreekt geen Nederlands. 
Het klinkt raar, maar mijn 
oma en mijn moeder schamen 
zich bijna voor wat ik doe. In 
hun ogen ben ik de assistent 

van de universiteit die clown 
is geworden. Toen ik de hand 
van mijn vrouw ging vragen 
aan haar ouders en grootou-
ders, gaf mijn oom me de raad: 
‘Zeg gewoon dat je zelfstandi-
ge bent, en zwijg over de rest.’ 
(lacht) Het beste advies kreeg 
ik van mijn neeje: ‘Zeg dat je 
bij de VRT werkt, maar dan 
bij de boekhouding.’
 »Mijn moeder zal me altijd 
met mijn benen op de grond 
houden. Ik acht haar perfect 
in staat om nu te bellen: ‘Breng 
jij straks een kilo gehakt mee 
van de slager?’ Als ik dan ant-
woord dat ik midden in een 
interview zit, antwoordt zij: 
‘Wie heeft je opgevoed: zij of 
ik?’ (lacht) Ze heeft gelijk: ik 
kom op tv in de helft van een 
heel klein land. Ga ik naar 
Brussel, dan herkent niemand 
me. Het is wat het is, daar ben 
ik me heel bewust van.»
HUMO Daarnet zei je dat je 

bang bent om weer dik te 

 In mijn laarsje voor 

Sinterklaas zat er de 

volgende dag nooit 

speelgoed. Mijn ouders 

kenden Sinterklaas niet, en 

we waren toch te arm »

‘Mijn oma en mijn moeder schamen zich bijna voor wat ik doe. 
In hun ogen ben ik de assistent van de universiteit die clown is 
geworden.’

‘De schaamte voorbij’: Kamal Kharmach
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worden. Ben je ook bang om 

weer arm te worden?

KHARMACH «Nee. Laat maar 
komen. Het ergste wat er kan 
gebeuren, is dat ik terugkeer 
naar vanwaar ik kom. Als ze 
het me morgen allemaal af-
pakken, dan zal ik er geen 
traan om laten. Ik zou perfect 
weer kunnen lesgeven. Het 
enige wat ik eruit wil halen, is 
een afbetaald huis. Het slim-
ste wat mijn vader ooit heeft 
gedaan, is heel goedkoop een 
huis kopen. Het was mis-
schien een krot, maar het was 
van ons. Het heeft ons van 
de straat gered: de stijgende 
huurprijzen hadden we nooit 
kunnen betalen. Mijn vader is 
altijd een handige harry ge-
weest, dus het plan was om 
het zelf op te knappen. Maar 
toen werd hij ziek – hij is een 
stuk van zijn longen kwijt – 
en is alles onafgewerkt blijven 
liggen. Dat is het eerste wat ik 
heb gedaan met mijn oudere 
zus, toen we een job hadden: 
ons ouderlijke huis laten af-
werken. Voor het eerst moet 
mijn moeder nu niet meer op 
een gasvuurtje koken, maar 
heeft ze een echte keuken.
 »Met mijn eerste geld dat ik 
had verdiend aan de univer-
siteit, heb ik ook meteen een 
huis voor mezelf gekocht. Al-
leen mocht ik er van mijn ou-
ders niet gaan wonen: ‘Je gaat 
pas het huis uit als je trouwt.’ 
Vaak zat ik daar overdag op 
mijn PlayStation te spelen, en 
’s avonds ging ik terug naar 
mijn ouders.»
HUMO Gehoorzaam als je bent.

KHARMACH «Da’s waar. Eigen-
lijk wilde ik filosofie gaan stu-
deren, maar dat heb ik ook niet 
gedaan omdat mijn ouders het 
niet wilden. Als hen dat rust 
geeft, dan waarom niet? Ik doe 
graag iets voor anderen, zelfs 
als dat betekent dat ik er zelf 
pijn voor moet lijden.» 

Kamal Kharmach, ‘De schaamte 

voorbij’, 5 en 6 oktober, 

Arenbergschouwburg, Antwerpen. 

Daarna op tournee door Vlaanderen: 

kamalcomedian.be
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en lezer stuurde me een pagina uit The 

Times met foto’s van de goals uit de wed-

strijd Chelsea - Qarabag, die onlangs in 

de Champions League werd gespeeld. 

Aan de bovenzijde van de foto’s zien we 

in een zwart kader de met witte inkt gedrukte na-

men van alle doelpuntenmakers.

 1-0 Pedro. 2-0 Zappacosta. 3-0 Azpilicueta.

 4-0 Bakayoko. 5-0 Batshuayi. 6-0 Batshuayi.

 ‘Dat zijn geen West-Friezen,’ schreef de corres-

pondent erbij.

 Het is wel een heel mooi rijtje.

 Op 2 april 1956 won Feyenoord in de hoogste 

klasse van het Nederlandse voetbal met 11-4 van 

De Volewijckers. Henk Schouten was gewoonlijk 

bankzitter, maar door een blessure 

van spits Cor van der Gijp mocht 

hij een keer meedoen.

 1-0 Schouten. 2-0 Schouten. 

3-0 Schouten. 4-0 Schouten. 

5-0 Schouten. 6-0 Schouten. 

7-0 Schouten. 8-0 Schouten. 9-0 

Schouten.

 De Kuip scandeerde: ‘Tien! 

Tien!’ Schouten maakte zijn tiende, 

maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel 

omdat het scorebord de dubbele cijfers niet aankon. 

Tinus Bosselaar en Rini van Woerden scoorden 

toen de tiende en de elfde. De doelpunten werden 

naast de negen kegels van Schouten aangegeven 

met rondeborden voor speedway-races, die gere-

geld in de Kuip werden georganiseerd.

 Schouten is een legende in Rotterdam, maar te-

rug naar de meer exotische namen.

 In de studio van ‘Extra Time’ zit ik naast Marc 

Degryse, Filip Joos, Eddy Snelders, Franky Van 

der Elst en Wesley Sonck. De oren fl apperen me 

soms om het hoofd wanneer de gewaardeerde col-

lega’s hun analyses geven. Geen naam ontschiet ze. 

Geen woord is zo moeilijk of ze spellen het foutloos. 

Ook weten ze de club die bij Zeroual hoort, waar 

Luyindama en Ilaimaharitra eerder hebben 

gespeeld en wat de defensieve en aanval-

lende kwaliteiten van die spelers zijn.

 Batubinsika, N’Diaye, Bayal Sall, Yata-

baré, Randriambololona, Ilaimaharitra, 

Lukebakio, Mandanda, N’Ganga, Diandy, 

Rezaei, Manaf Nurudeen, Fadlalla, Lazare Amani, 

Sanhaji, Tshimanga, Zhegrova, Ajagun, Mbah Enoh, 

Benchaib, Rassoul Joher, Diedhiou, Rherras, El 

Messaoudi, Jubitana, Zeroual, Ganvoula, Mutam-

bala, Aidara, Nzeza, Nkaka, Awoniyi, Luyindama, 

Bope Bokadi, Mpoku, Ndongala, Olayinka.

 Van al die Jupiler Pro League-voetballers, maar 

dan ook al-le-maal, spreken Wesley en Filip de naam 

uit alsof ze ‘Dendoncker’ zeggen. Ik zit erbij en mom-

pel: ‘Ja, Mutambala was vorige week ook al niet 

goed’, in de hoop dat het een beetje in de goede 

richting is.

 Elk seizoen komen er nieuwe Nkaka’s en Awo-

niyi’s naar België. Ik heb moeite met hun namen. 

Zou het luiheid zijn? Ergens voel ik me zelfs schuldig 

aan een vorm van discriminatie. 

‘Uitstekende pass van Kums’ komt 

vlekkeloos uit mijn mond, ‘Bope 

Bokadi, geweldig!’ wanneer hij 

iets moois verricht, lukt niet. Mis-

schien vind ik het aanstellerij om 

heel vanzelfsprekend ‘Bope Bo-

kadi’ te zeggen, alsof Bope Bo-

kadi mijn buurman is. Dejaeghere 

neemt aan en ik denk: ‘Dejaeghe-

re controleert de bal, nu meteen een pass naar Ver-

straete, Brechtje.’ Als Ajagun van KV Kortrijk een bal 

in de kruising schiet, vraag ik aan Wesley wie dat 

was.

 Ik geneer me. Probeer thuis dus de namen van 

bovengenoemde rij exotische spelers en hun cv’s 

uit het hoofd te leren. Bij de tiende ben ik de weg 

totaal kwijt en geef ik het op. Ik voel me een asiel-

zoeker uit Niger die in Oss op Nederlandse les zit 

en het verschil tussen de Hogeweg en een hoge 

weg moet kunnen uitleggen. Nkaka en N’Ganga.

 Misschien ligt de oorzaak van mijn namencrisis in 

de aandacht die de topclubs krijgen en Moeskroen, 

Charleroi, Antwerp en tegenwoordig ook Standard, 

minder. Onyekuru van Anderlecht ken ik, Fadlal-

la van KAS Eupen is me vreemd. Azpilicueta van 

Chelsea rolt me makkelijk over de lippen, wat 

Randriambololona ook zou moeten doen, 

maar Randriambololona staat onder 

contract bij Antwerp, komt zelden 

in beeld en ik begin weer eens 

te hakkelen.

Ik voel me een 

asielzoeker uit 

Niger die in Oss 

op Nederlandse 

les zit

Bope Bokadi

Zotsara Randriambololona


