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In zijn eerste show kon Erhan Demirci het twee jaar geleden als nieuwe Brusselaar alleen maar over de aanslagen van 22 maart
hebben. Deze keer vertelt hij vooral over zichzelf. 'Bijna alles wat ik zeg, is echt zo gebeurd.' Karel Michiels

Het eerste wat opviel bij de première: het witte publiek. Dat was twee jaar geleden wel even anders, toen Erhan Demirci in dezelfde
zaal zijn eerste show voorstelde, Komt goed. Veel Vlaamse Turken, Marokkanen en Italianen toen, een weerspiegeling van de
Limburgse realiteit en Demirci's fanbase. Maar de comedian bereikt intussen een veel breder publiek en staat op de playlist van de
culturele centra. Daar moet je abonnee zijn of op tijd je tickets bestellen. En dat is typisch iets wat witte mensen doen.

'Op dat vlak bestaat er echt nog een cultuurverschil', zegt Demirci. 'Wij wachten met kaartjes kopen tot de zaal plots uitverkocht blijkt.
Maar doordat zoveel mensen de première in Genk gemist hebben, speel ik nu wel voor uitverkochte zalen in Beringen, Houthalen,
Heusden-Zolder en andere gemeentes in de regio.'

Maakt het voor jou een verschil of het publiek al dan niet divers is?

'Ik heb natuurlijk graag dat het wat diverser is, dat geeft meer dynamiek in de reacties. Maar ik ben even blij als ik, zoals vandaag, een
typisch cc-publiek al na tien minuten op mijn hand krijg. Ik heb getry-out voor jongeren, voor gepensioneerden, in West-Vlaanderen...
Overal voelde ik dat het goed zat.'

En dat met sketches en verhalen die voor de meeste Vlamingen niet meteen herkenbaar zijn. Ze spelen zich af in de Genkse cités en
rond het Brusselse appartement waar Demirci met zijn gezin woont. Het zijn plekken waar de autochtone Vlaming in de minderheid is,
en de comedian focust zijn humor dan ook op de vele andere bevolkingsgroepen. Hoewel er na de hoofdstukken 'Grieken' en 'Italianen'
ook ruimte is voor een rondje Vlaamse karakteristieken. Kom op tijd. Zet alles op mail. Ga op zondag eten bij de familie en kijk naar de
koers. Een Turkse Limburger die West-Vlaams spreekt: ook grappig.

Halverwege de show zoekt Erhan Demirci even de ernst op. Hij heeft het over de rellen in Molenbeek met nieuwjaar, de polarisering,
en plots staat hij de I have a dream-toespraak van Martin Luther King te declameren, met galm op de stem. Een beetje tricky, het
pathos loert om de hoek, maar Demirci komt ermee weg. En die speech heeft hem persoonlijk ook diep geraakt.

'Bijna alles wat ik vertel, is echt zo gebeurd en komt recht uit mijn hart,' zegt hij. 'Het is wat ik zie en hoor en voel. Het is omdat die
speech zo'n diepe indruk heeft gemaakt op mij, dat hij nu in de show zit, vanaf de eerste try-out al. Ik wilde op die manier ook een stil
moment creëren, zoals in de eerste show. Het publiek even bij de keel grijpen. En de tekst van die toespraak in herinnering brengen
natuurlijk. Toen ik op een van de eerste try-outs vroeg of iedereen wist wie Doctor Martin Luther King was, dacht een jonge vrouw aan
een rapper, zoals Dr. Dre. Ik was echt van mijn melk toen ik dat hoorde. Hoe kan het dat Martin Luther King nu al vergeten is? Ik denk
dat we die toespraak op een mooie manier hebben verwerkt in de voorstelling, de mensen reageren alleszins heel positief.'

Even opmerkelijk als de King-passage is de levensgrote pop die Demirci in het laatste deel opvoert, en die plots een andere, wat
scherpere stem laat horen. Het blijkt het jongetje uit de cité te zijn dat hij nog altijd met zich meedraagt.

'Ik zeg altijd tegen de jongens (van het productiehuis De Hofleveranciers, red.): ik heb twee stemmen in mijn hoofd. De ene blijft rustig
en bedachtzaam, de andere flipt soms en zegt wat ze denkt. Dat schoffie uit de cité bepaalt ook voor een groot deel mijn comedy. Ik
zeg op het podium wat ik vroeger niet durfde te zeggen. Ik wilde hem in elk geval op een originele manier introduceren, vandaar die
pop.'

'Ik ben trots op mijn afkomst en zal die nooit verloochenen. Als ik hier in de cité kom of met vrienden naar Istanboel ga, ben ik een heel
andere mens. Maar ik kan perfect switchen tussen die twee persoonlijkheden. Ik hoef mezelf daarvoor niet te verloochenen of iets opzij
te schuiven. Het is een totaalbeeld. Ik ben ook trots dat ik nu in Brussel woon, en dat ik kan samenwerken met dit Oost-Vlaamse team.
Als het bij ons werkt, kan het bij iedereen werken. Zo simpel is het.'

Het schoffie uit de cité maakt zich ook vrolijk om de hodja, de Turkse islamleerkracht. Dat zijn we niet gewend van moslims.

'Er wordt zo vaak gezegd: ze doen het niet, ze durven het niet. Lachen met de islam is een taboe, zeker in mijn gemeenschap. Maar
die mensen kunnen zichzelf best relativeren. Die hebben ook gevoel voor humor. Als je zo'n sketch brengt op de juiste manier, op het
juiste moment, zonder grof te zijn of iemand te schofferen, hoeft het geen taboe te zijn. Wij hebben besloten om die grens af te tasten
en ik vind dat we aan de goeie kant zitten. Ik heb nooit getwijfeld of ik het zou doen, wel hoe ik het zou doen.'

Erhan Demirci, 'Wa make?', gezien in C-Mine, Genk. Tournee tot eind juni.

Karel Michiels
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