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‘Ikdoesomseendagoveréénzin’
Saaie foto’s van mensen in een

kantoor, ouderen op de golfbaan,

een verjaardag: geef ze aan Kakhiel

en hij maakt er iets leuks van.

Tekst: Annet de Groot Foto’s: Kakhiel

E
en foto van twee oudere mannen op

een bank van bruin ribfluweel, met

tekstballonnetjes: ‘Gister duizend

euro gevonden op straat,’ zegt de een,

waarop de ander lachend antwoordt:

‘Haha, rot op…’ Mijnheer 1: ‘Nee, ik meen het.’

Mijnheer 2: ‘Ja, ik meen het ook Theo... Rot

op.’

Elke dag kijken meer dan 150.000 mensen

naar zijn werk. Dat zijn de mensen die daar

ook enorm om kunnen lachen, want ze hebben

deze – of een andere – foto geliked op Face-

book. Anderen zeggen de fotocartoons van

Kakhiel niet veel. ‘Ronduit flauw’, ‘Is dit om te

lachen of zo?’, ‘Die man krijgt hier geld voor?’

Teksten die Kakhiel zomaar zou kunnen ge-

bruiken om daar die 150.000 anderen mee aan

het lachen te krijgen. Hoeft hij er alleen nog

een foto bij te zoeken.

Kakhiel – ‘Geboren met een hoofd vol diar-

ree. Opgegroeid tussen randdebielen, woonwa-

genbewoners en onverstaanbare agrariërs zon-

der normen en waarden’, aldus zijn biografie op

Twitter – wil vooral anoniem blijven. Tot vo-

rige week had hij overdag een nette baan op

een reclamebureau. ,,Mijn hoofd leidt maar af,

het voegt ook niks toe. Bovendien vind ik het

leuk om het mysterie een beetje in stand te

houden.’’ Inmiddels is zijn populariteit dusda-

nig, dat hij fulltime kan kakhielen.

Kakhielen? Men neme een foto en plakke

daar tekstballonnetjes in met woorden die

soms op zichzelf, maar vooral in combinatie

met de foto een hilarische cartoon opleveren.

Hoe spreek je de naam ‘Kakhiel’ uit? En
wat betekent het eigenlijk?
,,Zoals je het schrijft: Kak-hiel. Het betekent

iets als ‘armoedzaaier’.’’

Waar kunnen we Kakhiel tegenkomen?
,,Op Twitter en op internet. Ik heb een Face-

bookpagina en sinds kort ook een eigen site:

kakhiel.nl.’’

Vertel, hoe is het allemaal begonnen?
,,Ik zette foto’s met grappige onderschriften op

een forum. Dat ging me goed af, mijn inzendin-

gen werden hooggewaardeerd. Toen heb ik een

website gemaakt. Later ben ik tekstballonne-

tjes gaan gebruiken.”

En de foto’s, komen die uit je familie-
album?
,,Nee, dat zijn stockfoto’s, die worden gebruikt

om bepaalde algemene situaties te illustreren,

bijvoorbeeld in deze krant. Of in mijn werk

dus. De rechten zijn afgekocht, de mensen zijn

anoniem. Die kunnen in elk geval niet gaan

klagen.”

Heb je een voorkeur voor bepaalde
beelden?
,,Stockfoto’s tonen van nature al een soort

huis-tuin-en-keukensettings. Een foto waarop

je een spontane dialoog kunt zetten doet het

altijd goed. En bejaarden maken het al gauw

grappig.”

Wat is er eerder, de foto of de grap?

➽ Doei
Lebowski,
€12,50.
Kakhiel-app:
iOS, Android
(gratis)

boek
Kakhiel

,,Ik zie honderden foto’s op een dag. Soms zit ik

te scrollen en heb ik meteen een tekst bij de

foto die ik zie. Soms gaat het andersom. Dan

heb ik een goeie grap in mijn hoofd en zoek ik

er een foto bij. Dat kost soms veel tijd. Maar de

meeste tijd ben ik kwijt aan het fijnslijpen van

de tekst. Het lijkt heel simpel, maar ik kan ge-

rust een dag doen over één zinnetje.”

En nu is er een boek.
,,Klopt. Met de nieuwste Kakhiels. En ik heb

sinds gisteren een nieuwe app. Er was er al

eentje, daarop kun je Kakhiels kijken. Met de

nieuwe app kun je je eigen foto uploaden en er

Kakhielballonnetjes inplakken.”

Nu maar hopen dat de concurrentie niet te

groot wordt. §

Humor
Geef Kakhiel
een foto van
de redactie
en je krijgt
een grap
terug.


