
ROOMMATES
1 NACHT, 2 MENSEN, 4 MUREN

DANiRA 
BoUkHRiSS 
TERkESSiDiS 
EN ISh AIT 
hAMOu
Omdat geen plek een mooier 
symbool is voor ontspannen en 
spannende ontmoetingen dan een 
hotel, droppen we twee gasten 
samen op een kamer voor een 
avond en een nacht tussen de 
lakens. Vrienden of nieuwsgierige 
vreemden, op bekend of onbeslapen 
terrein. In het Brusselse Métropole-
hotel laten VRT-journaliste Danira 
Boukhriss Terkessidis en danser-
schrijver Ish Ait Hamou zich niet 
afschrikken door de soldaten met 
machinegeweren voor de ingang. 
Ze gaan voor het volle leven, 
en spreken er ongeremd over. 
‘Misschien zou ik nog gelukkiger 
zijn als ik me meer kon laten gaan.’

Door KATRIen STeyAeRT

foto’s JOHAn JAcOBS
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daglicht te plaatsen. Als een tv-pro-
gramma goed en authentiek gemaakt 
is, krijgt je boodschap een reach van 
400.000 tot zelfs 800.000 mensen. 
Daar word ik gelukkig van.’
Danira kreunt. ‘Als ik iets maak, dus 
ook een fout, ziet meteen een miljoen 
mensen dat. Mijn doel niet halen 
maakt me heel pissig. Ondertussen 
weet ik dat morgen een nieuwe dag 
is, maar in het eerste jaar piekerde ik 
me kapot bij het minste wat verkeerd 
ging. Tja, dan moet je ofwel stoppen 

of het loslaten. Ik heb het losgelaten. 
Het nadeel van ons vluchtige werk is 
dat het niet altijd opvalt als we iets 
moois maken, maar het voordeel is 
dat het snel vervliegt als het minder 
was.’
‘Zodra mijn werk geleverd is, ben ik 
de frustraties en tijd die erin gingen 
op slag vergeten’, zegt Ish. ‘Spijt ach-
teraf ken ik niet.’ Danira zucht een 
‘wow’ terwijl ze haar glas bruiswater 
bijvult. ‘Ja, maar,’ merkt Ish meteen 
op, ‘mijn probleem is dat ik nooit 

tevreden ben. Ik werk op mijn een-
tje, dus ik moet voor mezelf zorgen. 
Daarom voed ik mezelf af en toe met 
complimenten: Ish, je hebt iets, je 
bent goed. Tegelijk denk ik altijd: wat 
kan er beter? Vrienden zeggen me: 
chill, je hebt net een boek uit, geniet 
ervan. Maar mijn focus ligt niet in 
het nu. Da’s zonde.’ ‘Je bent een beetje 
rusteloos, hè?’ zegt Danira teder. Ish 
knikt. ‘Ik denk constant na. Het belet 
me zelfs om gewoon te gaan slapen. 
Ik heb een film of zo’n Japanse teken-
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‘Sorry, ik ben wat neurotisch. Die 
moet dicht.’ Danira Boukhriss 
Terkessidis glimlacht verontschul-
digend terwijl ze de tussendeur in 
kamer 237 sluit. Open deuren vindt 
ze hinderlijk, haar blik blijft er te veel 
aan haperen. Ze ging ook al ruiken 
aan de lakens (‘oef, vers’) en over de 
badrand hangen (‘oef, geen haren’). 
‘Het is altijd het eerste wat ik doe in 
een hotelkamer’, bekent ze. ‘Ik heb 
een lichte vorm van smetvrees.’
‘Ik heb hotels gehad waar ik dacht: 
hier slaap ik met mijn jas en schoe-
nen aan’, zegt Ish Ait Hamou. ‘Maar 
soms had ik meer geluk. Ik was cho-
reograaf voor een videoclip en sliep 
in een pas geopend luxehotel op de 
Dominicaanse Republiek. Ik had 
een kamer met grote schuiframen 
met zicht op de natuur, een heel groot 
bed met daarvoor een jacuzzi. De 
roomservice was geweldig.’ Hij zucht, 
nagenietend.
Voor Danira volstaat een chocolaatje 
op bed of een drankje bij aankomst. 
‘Dan voel ik mij la princesse dans 
l’ hôtel.’ Of wanneer haar lief haar 
schaakt voor een romantische nacht 
onder vijf sterren? ‘Ik denk niet dat 

we daarvoor 500 euro zouden neer-
tellen. Wie dat toch doet, moet vol-
gens mij de kamer volop benutten en 
er niet uit komen’, grijnst ze.
Vandaag staat er geen ridder voor 
haar klaar, wel een piccolo, rood jasje 
met vergulde knopen incluis. Beetje 
The Grand Budapest Hotel, vindt 
Danira. Eenmaal door de draaideur 
van het 19de-eeuwse hotel Métropole 
– het enige in zijn soort in de hoofd-
stad – voel je meteen de grandeur 
en de beschaafde, onwankelbare 
stemming die er heerst. Het hou-
ten baliemeubel, de laatste getuige 
van de bank die er vroeger zaak 
hield, glimt van traditietrots. Onder 
meer Dwight Eisenhower, Charles 
de Gaulle, David Lynch en 50 Cent 
staan op de gastenlijst.

KIcKEn
Danira had wel willen inchecken 
net na de eeuwwisseling, toen Marie 
Curie hier verbleef. ‘Misschien sliep 
ze wel in deze kamer’, zegt ze opge-
togen. ‘Samen met Albert Einstein, 
Niels Bohr en anderen legde ze hier 
de basis voor de kwantumfysica!’ 
Ish trekt zijn wenkbrauwen op. Hij 
lijkt te denken: dat ze slim is, wist 
ik, maar fysica? Danira leest lachend 
zijn gedachten. ‘Ik heb er onlangs een 
schooldocumentaire over gepresen-
teerd. We namen hier op, want hier 
vonden de beroemde Solvayraden 
over chemie en fysica plaats. Ik geef 
eerlijk toe dat ik soms amper wist 
waarover ik sprak – atomen, licht-
deeltjes.’
Ingewikkelde zaken helder uitleg-
gen is nochtans haar voornaamste 
streven als reporter voor Het jour-
naal. ‘Voor sommige dingen mis 
ik nog ervaring. En toch probeer ik 
altijd alles te snappen, zodat de kijker 

dat ook doet. Zo hoop ik relevant te 
zijn. Het was nooit mijn ambitie om 
zomaar “voor tv te werken”.’
‘Weet wat ik graag doe?’ vraagt ze. 
‘Portretjes van mensen of culturele 
items. Klein, maar ik probeer ze zo 
fijn mogelijk te maken. Als ik iemand 
een goede eindquote kan ontlokken, 
dat is echt kicken.’ Ze klapt in haar 
handen. ‘Ik word zo blij als mensen 
mooie dingen zeggen, of dat nu een 
vakbondsman, een minister, een 
kind in een klas of een artiest is.’
Aan de andere kant van de sofa zit Ish 
te luisteren. In de danser-schrijver 
spreekt de wereldverbeteraar nog iets 
luider. ‘Ik heb projecten gedaan waar 
het enkel ging om entertainment en 
fun. Dat was leuk, maar nu wil ver-
antwoordelijker omgaan met tijd, 
zowel die die ik investeer als die die 
kijkers me geven. Kan ik geen bood-
schap brengen of iets bijdragen, dan 
werk ik niet mee, hoe goed het ook 
betaalt.’

RuSTElOOS
‘Als jurylid in So you think you can 
dance probeerde ik altijd iets mee te 
geven waar ook niet-dansers iets aan 
konden hebben. Iets over zelfvertrou-
wen, perceptie of passie. Ik wilde niet 
alleen roepen: yow yow, you through! ’, 
zegt hij terwijl hij met zijn handen 
rapt. Danira en hij moeten lachen, 
maar hij meent het. ‘In Over de streep
(een uitzending voor VTM over een 
workshop met 75 vijftienjarigen, red.) 
zag ik hoeveel jongeren het moeilijk 
hebben op school omdat het niet goed 
gaat tussen hun ouders. Ik besefte 
weer: wat volwassenen zeggen of 
doen, creëert een rimpeleffect. In 
de laatste, buitenste kring komt het 
aan bij de jongeren. En vaak hard. 
Ik vond dat belangrijk om in het 
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film nodig om me van mijn eigen 
gedachten af te leiden.’

ISMAEl MET dE gROEnE OgEn
Het behang met goudmotief in 
kamer 237, de voluptueuze gordijnen 
en Brussel lijken ver weg als Ish zijn 
laatste verblijf in Marokko schetst. 
Hij was er ter voorbereiding van zijn 
tweede, goed verkopende roman, 
Cécile. In de zuidelijke heuvels waar-
achter de Sahara begint, keek hij met 
nieuwe ogen naar de landschappen 
van zijn vader, een staalsmelter op 
rust, zijn ooms, en zijn grootvader-
herder. Een van de getaande mannen 
die Ish’ pad kruisten, was Danira’s 
grootvader. ‘In Casablanca hebben 
we samen gegeten en uren zitten 
babbelen. Het was zo’n fijn weerzien. 
In de Slachthuisstraat in Vilvoorde 
woonde hij naast ons.’
Hoe hij dan Danira – in tegenstelling 
tot Ish is ze enig kind – en al haar tan-
tes en ooms leerde kennen? Hij denkt 
even na. ‘Marokkanen in Vilvoorde, 
hè’, f lapt Danira eruit. Ish schiet 
luid in de lach: ‘Ik wou het diploma-
tischer formuleren, maar het klopt.’ 
Elkaar aanvullen en plagen is van-
zelfsprekend bij deze twee. Daarnet 
zaten ze broederlijk naast elkaar op 
het bankje voor het bed. Ze dubden 
de stemmen van nieuwsankers op 
een buitenlands net, vrolijk en onver-
stoorbaar.
‘Ismael met de groene ogen’, zegt 
Danira zwijmelend. ‘Zo hoorde ik 
voor het eerst over hem. Hij zat in 
de klas bij mijn nicht Nora, op wie 
hij trouwens smoorverliefd was’, 
lacht ze. Ish: ‘Jij liep op Nora’s ver-
jaardagsfeestjes rond als een mini-
Daniraatje, nog geen meter groot.’ 
‘Je was drie jaar ouder en eigenlijk 

was ik supergeïntimideerd door jou’, 
geeft ze toe. ‘All right!’ lacht hij. ‘Hij 
was de gast die ons stadje verliet om 
het te gaan maken als danser’, ver-
telt ze. Op zijn zeventiende bracht 
Ish een AFS-jaar door in Californië. 
‘Ik kwam terug en het was kermis in 
Vilvoorde’, zegt hij. ‘Achter mijn rug 
hoorde ik mensen f luisteren: “Dat 
is die die naar Amerika is geweest.” 
Ondertussen bleef ik rustig naar de 
beertjes grijpen.’ Danira lacht om 
zoveel zelfrelativering.
‘Toen ik hem de eerste keer op tv zag, 
in So you think you can dance, lag ik 
plat. Opeens hoorde ik hem, onze Ish, 
keimooi zeggen wat hij van iemands 
dansje vond. Dat was zo grappig!’ Hij 
grijnst. ‘Als ik Danira zag bij Het jour-
naal of Login, was ik vooral fier. Ze is 
toch een beetje familie.’

OnwEzEnlIjK
‘Mr. Freeze!’ roepen ze even later uit. 
De goedkope, dunne buisjes water-
ijs – beschikbaar in te veel kleuren 
om gezond te zijn – is hun made-
leine. ‘Na een wedstrijd kocht ieder-
een er een’, vertelt Ish. ‘Voetbal was 
gigantisch. Elk weekend gingen 
we met dertig, veertig jongeren uit 
onze buurt – Spanjaarden, Belgen, 
Marokkanen – wedstrijden spelen. 
Het mooiste beeld van Vilvoorde, en 
het is jammer dat geen fotograaf dat 
ooit vastgelegd heeft, is voor mij dit: 
in de Slachthuisstraat druppelen bij 
zonsondergang kleine groepjes jon-
geren binnen. Per twee, per drie, hun 
knieën groen van het gras. Een voor 
een gaan ze het huis binnen waar ze 
wonen.’ Hij zucht. ‘Ik wil zo graag 
terug naar die tijd. Zó graag.’
Danira, die in tegenstelling tot Ish 
naar Brussel-centrum trok, heeft 
een haat-liefdeverhouding met haar 

geboortestad. ‘Door mijn ouders en 
mijn beste vrienden heb ik er natuur-
lijk nog altijd een warm gevoel bij, 
maar ik heb er als tiener vaak op 
gevloekt. Voor jongeren was er weinig 
te doen. Vilvoorde is multicultureel, 
maar dat geeft soms moeilijkheden. 
Het is een stad van uitersten.’
Sinds kort is de stad gebrandmerkt 
als nest van Syriëstrijders. Ish en 
Danira vertellen over hoe oprecht 
geraakt ze waren toen jongens die 
op hun kleuterklasfoto’s staan, jon-
gens met wie ze later altijd vrien-
delijke babbels sloegen, plots ver-
dwenen en zich in Syrië bleken op 
te offeren. ‘Het is alsof het overnight 
gebeurt bij die gasten’, zucht Danira. 
‘Buitenstaanders zeggen dat ze het 
niet begrijpen, maar wij, die het mis-
schien van dichterbij konden volgen, 
begrijpen het ook niet.’
Ze gaan nog een tijdje door over 
de propaganda van IS, hun eigen 
onzachte kennismaking met discri-
minatie, het belang van een warm 
nest en alle vragen die zich opwer-
pen. ‘Ik wil nu heel alert zijn’, zegt 
Danira terwijl ze haar rug recht. 
‘Terreurdreiging niveau vier, je eigen 
huis niet uit mogen, gewapende mili-
tairen zien staan voor de Métropole: 
het is allemaal zo onwezenlijk. Het 
lijkt wel een oorlogsfilm.’

AnTISERuM
Ze zegt het zonder angst. ‘Ik geloof 
heel erg in het lot. Wat moet gebeu-
ren, zal gebeuren. Ik denk niet dat ik 
vandaag meer kans maak om te ster-
ven omdat er toevallig terreurdrei-
ging niveau vier is. Het enige wat me 
een beetje bang maakt, is dat we nau-
welijks informatie krijgen over waar-
voor we precies op onze hoede moe-
ten zijn.’ ‘Voor informatie afhankelijk 
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worden van een minoriteit – poli-
tici, experts – boezemt me veel meer 
angst in dan die legervoertuigen op 
straat’, knikt Ish. ‘Ik weet niet precies 
waarom, maar die soldaten vind ik 
niet zo raar. Ook de aanslagen vind 
ik erg, afschuwelijk, maar niet raar. 
Mensen doen alsof er een epidemie is 
uitgebroken en we een strijd tegen de 
tijd moeten voeren om een antiserum 
te vinden. Maar dit is geen epidemie. 
Dit komt niet uit het niets.’
Terwijl de schemer buiten definitief 

plaats ruimt voor de nacht, wordt 
Ish steeds fermer. Danira trekt haar 
benen onder haar op om comfortabel 
naar hem te kunnen luisteren. ‘Het is 
een vorm van arrogantie te denken 
dat ons wel niets zal overkomen, dat 
de terreur niet ooit voor onze deur zal 
staan.’ Het stoort hem enorm. ‘Wat 
hebben wij, en dan bedoel ik politici 
én gewone burgers, gedaan om dit te 
voorkomen? Niets. In een relatie leun 
je toch ook niet achterover terwijl je 
verwacht dat de andere alles in orde 

zal maken?’
Danira reikt hem af en toe een woord 
aan dat hij niet meteen vindt, knikt 
bevestigend. Na de ernst schakelt ze 
even vlot over op vrolijkheid. ‘Weet 
je dat ik dat het mooiste compliment 
vind?’ zegt ze. ‘Dat ik vrolijk kan zijn. 
Veel en hard lachen, dat is toch het 
tofste wat er is?’ Zegt de meesterpie-
keraar. ‘Ja, ik kan easy going zijn, 
maar ook neerslachtig. Ik ben een vat 
vol tegenstellingen.’



ThE bITch IS bAcK
Een mens vraagt zich af hoe iemand 
die maanden wakker ligt van een 
detail in godsnaam bergen bagger 
kan verteren. We hebben het over De 
slimste mens ter wereld, waar Danira 
vier keer op rij de tegenstand verpul-
verde en quizmaster en jury snedig 
van antwoord diende. De ene juichte 
om zo’n vrouw, vrank en vrij, de 
andere schold haar uit. ‘Arrogant en 
mislukt strekenwijf. Die bruine teef 
met haar moedervlek. Die makak 
die haar bek moet houden’, somt ze 
droogjes op. Het was rot, geeft ze toe. 
‘Ik schrok van die verwijten, zeker de 
racistische. De eerste dagen ging ik 
twijfelen aan mezelf. Ben ik echt zo’n 
bitch?, dacht ik. Een strekenwijf, oké, 
dat had ik al gehoord, waarschijn-
lijk doordat ik veel in mijn haar zit te 
prutsen. Maar arrogant? Dat bete-
kent dat ik zou neerkijken op mensen. 
Zo ben ik absoluut niet opgevoed.’
‘Alles barstte met zo’n hevigheid los 
dat ik de laatste opname niet meer 
durfde te bekijken en mijn omgeving 
me heel hard moest sussen. Toch 
bleef ik lezen wat er over mij ver-
scheen, zowel positief als negatief.’ 
Ish schudt zijn hoofd. ‘Dom, ik weet 
het’, zegt ze. ‘Op een dag stuurde ik 
naar mijn ouders: Sorry, dit moet 
niet leuk zijn voor jullie om dat over je 
dochter te lezen. Ze reageerden direct: 
Zal het een beetje gaan? We zijn trots 
op onze rebel! Toen maakte ik de klik: 
ik houd alleen nog rekening met de 
mensen die mij echt kennen. Op de 
anderen richt ik me niet meer. Want 
het ene moment ben je hun favoriet, 
het volgende moment de bitch. Alsof 
ze wachten tot je struikelt.’
Ish maakte het ook al mee. ‘Je stuurt 
iemand in So you think you can dance 
naar huis en krijgt boze, soms onbe-

leefde reacties. Maar ik denk altijd – 
en dat helpt: ocharm, die mens weet 
niet beter. Die heeft waarschijnlijk 
niet de kans gehad om inspirerende 
gesprekken te hebben, met mensen 
van verschillende culturen en achter-
gronden. Zij zijn het die gefrustreerd 
rondlopen.’
‘Ik zou die journalist van Het Laatste 
Nieuws (die de hele hetze uitlokte, red.), 
de moddergooier, weleens willen 
ontmoeten’, zegt Danira. Ze zet een 
poeslief stemmetje op. ‘Hallo, ça va? 
Je hebt een schoon artikel over mij 
geschreven. Hoe kwam je er eigenlijk 
bij om zo te oordelen over iemand die 
je helemaal niet kent?’
‘Je hebt waarschijnlijk zijn vriend-
schapsverzoek op Facebook gene-
geerd’, zegt Ish. Ze lachen. ‘Toen Ish 
alle berichten over mij op Facebook 
zag verschijnen, stuurde hij altijd iets 
bemoedigends of grappigs. Hij zei 
dat het het moment was om een boek 
te schrijven.’ Ze denkt even na. ‘The 
bitch is back!’ Ze gieren het uit.

KROOST
‘Blijkbaar hadden mensen niet door 
dat ik het grootste deel van de show 
aan het lachen was’, zegt Danira. 
‘Kijk, door de jaren heen kreeg De 
slimste mens een heel boyish sfeertje. 
Ik vond het helemaal niet erg om er 
als jong meisje tussen te gaan zitten 
en heb zeker nog zin in de finaleweek. 
Ik vind het alleen frappant dat zoveel 
Vlamingen de extreme clichémoppen 
van Erik Van Looy en de jury hele-
maal oké vinden, maar o wee als er 
eens een meisje wat farce doet. Hoe 
onontwikkeld zijn we eigenlijk als er 
na zoveel jaar vrouwenrechten nog 
altijd zo’n perceptie bestaat?’
En zo werd Danira meteen ook 
gebombardeerd tot nieuw feminis-
tisch boegbeeld. Ze glimlacht. ‘Ik 
ben blij dat door de hele toestand het 
feminisme weer wat frisser is gewor-
den. Op de barricaden staan, man-
nen haten, je oksels niet scheren: dat 
clichébeeld mag weleens verdwijnen. 
Ik herken mezelf er niet in, maar ik 
zie mezelf wel als een feminist, want 
ik ben voor gelijke rechten voor man-
nen en vrouwen. Ik vind het raar als 
je vandaag de dag zou zeggen dat je 
geen feminist bent.’
Ish vindt dat ook evident. Wil nog 
iets toevoegen. ‘Er zijn niet veel pro-
gramma’s die ik leuk vind, maar De 
slimste mens wel. Alleen Herman 
Brusselmans’ opmerkingen vond ik 
zo seksistisch. Ze choqueerden me 
niet, ze waren gewoon onbeleefd, 
zelfs in de context van humor. Hoe 
fucked zijn onze prioriteiten als we 
daar zoveel aandacht aan geven? Wat 
leert dat aan jongeren over decency?’
Ish’ blik is altijd op jongeren gericht. 
Hij heeft er zo’n duidelijke visie over 
dat het lijkt of hij liever vroeg dan 
laat zelf aan kinderen wil beginnen. 
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dAnIRA
‘EEN STREkENwijf, oké, 
DAT HAD ik Al gEHooRD, 

wAARSCHijNlijk DooRDAT 
ik TE vEEl iN MijN HAAR ziT TE 
pRUTSEN. MAAR ARRogANT? 

DAT BETEkENT DAT ik zoU 
NEERkijkEN op MENSEN. 

zo BEN ik ABSolUUT 
NiET opgEvoED’ »
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‘Natuurlijk zou ik later graag een 
familie hebben. Je kunt je afvragen 
of het zin heeft om kinderen op deze 
wereld te zetten, maar als je dat niet 
doet, laat je de wereld aan zijn lot 
over. Dan laat je wat slecht is begaan, 
want kinderen zijn diegenen die 
daartegen iets zouden kunnen doen. 
De nieuwe generatie is slim’, zegt hij 
terwijl hij met zijn vingers knipt. 
‘Bright.’ Knip. ‘Ze hebben lef.’ Knip. 
‘Zij gaan dingen veranderen.’
Danira haakt erop in met het ver-
haal van een vriendin die op het punt 
staat te bevallen. ‘Ze zei me dat ze 
wou dat ze haar baby nog eventjes in 
haar buik kon houden, ter bescher-
ming. We hebben er lang over gebab-
beld. Een terreurdreiging mag ons 
niet tegenhouden om volop te leven 
en ons voort te planten, denk ik. 
Kinderen kunnen mensen milder 
maken, maar ik snap mijn vriendin 
ook. Zelf wil ik graag kinderen, maar 
ik ben er nog niet mee bezig. Het is 
moeilijk om er nu al een volwaardige 
mening over te hebben.’

All ThE SInglE lAdIES
Hokjes. Daar heeft ze wel een mening 
over. ‘“Religie en achtergrond hoeven 
je niet tegen te houden bij je inte-
gratie. Danira Boukhriss is daar het 
levende bewijs van.” Ik huiver van 
zulke uitspraken. Ze bevestigen dat 
hokjesdenken alleen maar. Alsof 
je door een islamitische opvoeding 
d’office niet geslaagd bent in het 
leven. Gelukkig is onze generatie, 
naar mijn gevoel toch, daarin best 
open-minded. Wij zijn in zoveel geïn-
teresseerd dat hokjes gewoon niet 
meer werken. Waarom zou ik niet een 
goede journalist kunnen zijn en tege-
lijk Sterren op de dansvloer presente-
ren?’

‘Ik vecht altijd voor die vrijheid’, zegt 
Ish. Achter zijn zachtmoedigheid 
blijkt behoorlijk wat verzet te schui-
len. ‘Ik kwam vanuit het televisiewe-
reldje in het boekenvak terecht. Ook 
daar weigerde ik me neer te leggen 
bij systemen “omdat ze nu eenmaal 
bestaan”. Wat weet dat BV’tje daar nu 
van, zag ik ze denken. Mijn ambitie 
om het anders te doen leidt natuur-
lijk tot conflicten met mensen. Als ik 
stress heb, komt die daaruit voort.’
Danira legt haar hoofd op de zachte 
zetelleuning en kijkt naar het hoge 
plafond. ‘When I dream big, dan ben 
ik een popzangeres. Dansen en zin-
gen, dat is mijn uitlaatklep.’ ‘Dansen 
en zingen en glitter!’ zegt Ish. ‘Het 
klinkt onnozel,’ zegt ze, ‘maar het 
heeft met stress te maken. Ik doe 
mijn job supergraag, maar ik heb 
meerdere deadlines per dag, ik moet 
altijd gefocust zijn. Soms denk ik dat 
ik nog gelukkiger zou zijn mocht ik 
me meer kunnen laten gaan.’
‘Ik volgde vroeger balletles. En video-
clipdans’, lacht ze naar Ish. ‘Ik zong in 
een bandje en speelde tien jaar viool.’ 
Hij kijkt aangenaam verrast. ‘Dat 
mis ik nu wel’, zegt ze. ‘In mijn werk 

mag ik creatief zijn, ik vertel elke dag 
verhaaltjes, maar soms heb ik spijt 
dat het expressieve ontbreekt.’ Ze 
droomde van actrice worden, maar 
vreesde voor clichérollen, te weinig 
toekomst.
Misschien moeten ze hun vragen 
en besognes deze nacht maar van 
zich af gaan dansen. ‘Als ik goeie 
muziek hoor, kan ik niet stilstaan’, 
reageert Danira enthousiast. ‘Toch 
niets leukers dan mensen zien dan-
sen die zich geen ballen aantrekken 
van hoe ze overkomen?’ ‘Nice’, knikt 
Ish. ‘Maar zo zie je ze bijna niet meer. 
Op feestjes beweegt iedereen maar 
wat. Niemand zweet of danst echt. 
Daarom ga ik niet graag uit. Het is 
ook te druk, te luid, er is geen plaats 
om voluit te gaan.’ ‘Je klinkt als een 
oude man’, lacht Danira. Hij gaat 
onverstoorbaar verder. ‘Als ik geniet 
van mijn dans, is dat in complete 
overgave.’
Waarop hij recht veert en zonder gêne 
zijn beste Beyoncé-imitatie geeft. ‘All 
the single ladies, all the single ladies! ’ 
zingt hij hoog. ‘Now put your hands 
up! ’ Hij lacht plagerig naar Danira. 
Die zingt en groovet mee op het 
blauwe vast tapijt. ‘Als ik dan toch 
popzangeres word, moet jij mijn 
choreografieën maken’, zegt ze. Ish 
blijft stil. ‘Of is het echt gedaan met 
dans?’ vraagt ze. Hij glimlacht veel-
betekend. ‘For you, I’ ll get back in the 
game.’

Een tweepersoonskamer in hotel 
Metropole is er vanaf 94 euro, 

www.metropolehotel.com.
De eerste finaleweek van 

‘De slimste mens ter wereld’ 
begint maandag op Vier.

einDe

liFe
rooMMAtEs

DAnIRA BOuKHRISS TeRKeSSIDIS 
en ISH AIT HAMOu

ISh
‘jE kUNT jE AfvRAgEN 
of HET ziN HEEfT oM 

kiNDEREN op DEzE wERElD 
TE zETTEN, MAAR AlS jE 

DAT NiET DoET, lAAT 
jE DE wERElD AAN 

zijN loT ovER’


