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Maar Kamal Khar mach (25)
omarmt en gebruikt die ver-
vloekte schattigheid om men-
sen moeiteloos voor zich in te
nemen en hen – luchtig en
steeds met die heerlijke lach
op zijn gezicht – met hun neus
op minder fraaie maatschap-
pelijke feiten te druk ken. “Ik
was die dikke come dian, nu
ben ik die Marok kaan.”
Ondertussen blijft hij indruk-
wekkend authentiek.

Afgehakte handen
Ondanks zijn charme valt op
hoe zijn spitsvondige grappen
te vaak afwisselen met flauwe.
Moeilijk om over IS en afge-
hakte handen van Congo -
lezen een geraffineerde act te
maken. Khar mach heeft daar
de vereiste intelligentie voor
in huis, maar het moet er nog
uitkomen.

GEKLEURD

Teddybeer mist scherpte 

GUNTER VAN ASSCHE

Wie vermoedt dat Selah Sue zich dezer
dagen exclusief over verse luiers en
papflesjes ontfermt, komt bedrogen uit. 
Op de nieuwe plaat van TOKiMONSTA
schittert ze in zowaar twee sublieme songs.
Wij spraken met Sanne Putseys over 
die bewogen opnames.

Ze wilde lang wegblijven, had ze gezegd. Tijd
nemen om zich op haar nieuw gezin te kunnen
terugplooien. Geen interviews geven. En pas weer
op het podium verschijnen wanneer ze opnieuw
‘zin zou krijgen om eerlijke muziek te maken’. Dat
liep duidelijk even anders. Of net niet natuurlijk:
op Lune Rouge, de net verschenen vijfde langspeler
van TOKiMONSTA, hoor je Selah Sue liefst twee
keer precies doen waar ze zin in heeft. In zowat
de beste songs van die plaat. 

“Ik ken haar dankzij producer Flying Lotus,”
vertelt Putseys over de samenwerking met de
Amerikaanse Jennifer Lee, alias TOKiMONSTA.
“Ik ben al jaren fan van FlyLo’s label Brainfeeder,
waar Lapalux, Thundercat en dus ook
TOKiMONSTA onderdak vinden. Toen ik haar
song ‘Realla’ met Anderson .Paak hoorde, is dat
een jaar lang mijn favoriete nummer geweest. Ik
wilde supergraag met haar werken. Zij kende mij
dan weer omdat Mndsgn (spreek uit: mind design)
een remix maakte voor mijn single ‘Won’t Go For
More’. Zij nam daarop contact op met mijn A&R-
manager in Los Angeles, en vertelde dat ze graag
wilde samenwerken.”

Zoontje
Lee stuurde haar wat beats, terwijl Putseys de
melodielijn en tekst bedacht. Voor twee songs dan
nog. “Eigenlijk was het plan om alleen samen te
schrijven aan ‘I Wish I Could’, terwijl ‘Early To
Dawn’ bedoeld was voor mijn volgende plaat. Dat
nummer ligt me nauw aan het hart. Het is het eer-

ste liedje dat ik voor mijn zoontje heb
geschreven. Maar zij wilde dat nummer
ook heel graag op haar plaat, en toen
dacht ik: whatever (lacht). Zolang het out
in the open raakt, is het goed voor mij.”

Selah Sue stuurde Lee eerst wat
klanken door: geïmproviseerd
gebrabbel met een zanglijn.
Zowat de enige songregel die
Jennifer Lee kon ontwarren
was ‘I wish I could do better’.
Voor de Californische producer
kwam die zin kennelijk hard
aan. “What the hell is déés, zei
ze”, herinnert Putseys zich. “Het
was de eerste song waar Lee
blijkbaar enigszins tevreden over
was, na een zware diagnose. ‘Na
alles wat ik heb meegemaakt,
stuur je me net deze zin?!’ Toen
pas vertelde ze me door welke
hel ze was gegaan. Crazy.”

Moyamoya
TOKiMONSTA’s leven
maakte namelijk een
haarscherpe bocht,
toen de diagnose van
de zeldzame ziekte
Moyamoya rauw op
haar dak viel. Een trage
en geleidelijke vernauwing
van de hersenbloedvaten, die
kan leiden tot een hersenin-
farct of  hersenbloeding. Die
onverwachte aandoening
haalde haar leven volledig
overhoop. Zo moest Lee een
intensieve therapie onder-
gaan, waarbij ze opnieuw
leerde denken, spreken en
muziek maken. Haar vierde

plaat Lune Rouge verhaalt dat laatste, pro-
blematische proces in detail.

“Tot dat ogenblik had ze eigenlijk nooit tek-
sten gebracht die over zelftwijfel gingen. Dat

kwam goed uit: ik schrijf over niets anders (lacht).
Daardoor pasten we ook goed bij elkaar als team.”

In november wordt ‘I Wish I Could Do Better’
alvast uitgebracht als single. En daarna wordt
een clip opgenomen. Maar wanneer Selah Sue’s
eigen, derde plaat uitkomt? Dat blijft koffiedik
kijken. Al laat Putseys even in haar kaarten kij-
ken. Zo is ze van plan om opnieuw van sound
te veranderen. “Ik ben grote fan van die hele
scene waarin TOKiMONSTA en Flying
Lotus zich ophouden. Als ik mijn hart volg,
zou ik die richting willen opgaan. Of alles-
zins iets helemaal anders doen dan je
zou verwachten.”

Lune Rouge van TOKiMONSTA 
is zopas verschenen bij 
Young Art Records

Selah Sue schrijft mee aan twee nummers voor nieuwe plaat TOKiMONSTA

‘We pasten goed bij elkaar’
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DE SCHAAMTE VOORBIJ

STAND-UPCOMEDY
Zaalvoorstelling
Van: Kamal Kharmach

WIETSKE VOS

In zijn eerste eigen show
De schaamte voorbij zet
Kamal Kharmach zijn
hoge teddybeergehalte 
in om zijn boodschap 
over te brengen. 
Hij slaagt er evenwel 
nog niet in om steeds 
even spitsvondig te zijn.

“Ik ben niet verliefd op je,
maar schattig ben je wel.” Het
moet er inhakken als het
enige meisje dat zegt met wie
je als onzekere en zwaarlijvige
Vlaams-Marok kaan se  tiener
een date weet te versieren.
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Lees ook het weekend interview met Kamal Kharmach
over zijn ruige jeugd. (+)

‘Jeniffer Lee had nooit teksten
gebracht die over zelftwijfel

gingen.  Kwam goed uit: 
ik schrijf natuurlijk 
over niets anders’

SELAH SUE
ZANGERES

► Selah Sue: 
‘TOKiMONSTA 
(achter) wou het
nummer dat ik
schreef voor mijn
zoontje op haar
plaat.’ © BELGA / 
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