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Comedy Latif Aït gunt ons een unieke en vooral komische blik op het parcours dat hij als jonge Marokkaan heeft afgelegd, van het
beroepsonderwijs tot de AEL, van straathoekwerk tot 22 maart 2016. Karel Michiels

Benieuwd of de staatsveiligheid aanwezig was, met zoveel ex-leden van de Arabisch-Europese Liga (AEL) en ex-vrienden van Fouad
Belkacem in de zaal. Fatima Bali was er ook, het enige lid van de Antwerpse gemeenteraad dat het opnam voor Latif Aït toen hij
werd ontslagen als jeugdwerker. De pers noemde hem toen een 'radicale Arabier', zoals mag blijken uit een van de vele foto's en
krantenknipsels die de comedian toonde om het waarheidsgehalte van zijn verhaal kracht bij te zetten.

Dan zie je dat hij ook zomaar in het leven is gerold, zoals wij allemaal. Of toch zoals de meeste Marokkanen van zijn generatie, die in
de jaren 80 en 90 haast automatisch in het beroepsonderwijs terechtkwamen. Met zijn ervaringen in een klas waar de enige allochtoon
Filip heette, haalde Latif meteen een paar open doekjes, herkenbaar voor de ene, een kleine openbaring voor de andere. Daar leerde
hij ook Lange Kadda kennen, die later een notoire crimineel zou worden. Het heeft maar een haartje gescheeld of hij was ook die weg
opgegaan, bekent Latif in een van de sleutelmomenten van de voorstelling. Het was dat of aan de lopende band gaan werken bij Opel,
'de hel' en hét symbool van 'het kapitalistische systeem' dat hij zo verafschuwde. Gelukkig heeft hij toch voor het tweede gekozen,
anders zouden we zijn verhaal nooit gehoord hebben.

Opgegroeid in een sociaal woningblok kon Latif aan de slag als jeugdwerker, en bezocht in die hoedanigheid Barcelona en New York.
In de VS maakte hij kennis met twee persoonlijkheden die hem tot vandaag blijven inspireren: Malcolm X en Elvis Presley. Latifs
imitatie van The King is even cool als grappig.

Vlaamse Black Panther

Maar dan werden plots de subsidies stopgezet, omdat uit een studie van Marion van San zou blijken dat crimineel gedrag bij de
Marokkanen ingebakken zit. Latif had alles gedaan wat deze maatschappij van hem verwacht en toch voelde hij zich nog altijd
uitgesloten. Hij zocht toenadering tot Dyab Abou Jahjah en samen richtten ze de AEL op, 'de Vlaamse Black Panthers'. Hoe vaak
krijg je de kans om die kant van het verhaal te horen, en dan nog op een rustige, ontspannen toon, doordrongen van humor en
zelfrelativering? Over de Anne Frank-cartoon die hem zijn baan kostte, schaamt Latif zich nu een beetje maar toen, na de ophef rond
de Deense Mohammedcartoons in 2005, wilde hij gewoon de grenzen van de vrije meningsuiting aftasten. 'Altijd goed bedoeld, nooit
goed begrepen' is de ondertitel van deze show. Toch moedig om die cartoon hier gewoon te tonen en te bespreken.

Nadat Latif ontslagen was en de AEL politiek monddood gemaakt, zette hij met een vriend een takeldienst op, 'Dépannage for
Belgium'. Dat is geen grap en u hoort ons al komen: die vriend heette Fouad Belkacem. Depannage werd Sharia maar toen was Latif al
lang vertrokken. En Belkacem zat tijdens de première niet in de zaal, anders zou ook hij wellicht een shout-out hebben gekregen.

Latif vond uiteindelijk werk op de luchthaven van Zaventem als check-inagent en ontsnapte daar op 22 maart 2016 door een
ongelooflijk toeval aan de IS-aanslag. Het levert een beklemmende passage op die wordt afgesloten met een topgrap. Na Youssef El
Mousaoui, Erhan Demirçi en Kamal Kharmach lijkt de verkleuring van de Vlaamse comedy met deze uitstekende voorstelling nu wel
definitief ingezet. De prachtige levensverhalen krijgen we er gratis bij.

Relatif. Latif AïtGezien op 24/11 in de Arenbergschouwburg in Antwerpen. Nu op tournee.

Karel Michiels
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