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Hamid is een drukbezet man. ’s Avonds en in het weekend treedt hij op als danser, hij 
werkt bij een promotiebedrijf en studeert small business aan de Hogeschool Holland. ‘In 
Iran had ik als man nooit professioneel danser kunnen worden. Dat gaat tegen de 
regels van de islam in. Dan word je als homo beschouwd, en homo’s worden niet 
geaccepteerd in Iran.’  
 

‘Ik kan mijn ambities hier waar maken’  
 
Omdat Hamid al op zijn vijfde naar Nederland kwam, kan hij zich niet meer veel van zijn 
geboorteland Iran herinneren. ‘Het is negentien jaar geleden, dus mijn herinneringen 
zijn vervaagd. Iran was in oorlog met Irak. Het enige dat ik me goed kan herinneren was 
het gevoel van angst als Irak luchtaanvallen uitvoerde. Dan kroop ik ver weg onder de 
tafel.’  
Hamid’s moeder was haar leven niet zeker in Iran. Ze werkte als stewardess voor de 
toenmalige koningsfamilie. Toen de islamitische leider Khomeiny aan de macht kwam, 
werden alle oud-medewerkers van de koning vervolgd. Hamid (24): ‘Hier zingen de 
kinderen “Vader Jacob” op de kleuterschool. In Iran riepen de kinderen indertijd “Allah is 
groot, Khomeiny is groot, we willen sterven voor Allah”. Pure hersenspoeling.’  

Danser 

In Nederland kwam Hamid op de kleuterschool. Zijn ouders gaven hem zoveel mogelijk 
een Nederlandse opvoeding mee. Ze spraken Nederlands met hem, en lieten hem op 
school lekkernijen uitdelen als hij jarig was. Net als de Nederlandse kinderen. Ook ging 
hij op voetbal, maar daar vond hij niks aan. Op zijn tiende begon Hamid met dansen, en 
daar is hij nooit meer mee gestopt. ‘Ik begon met stijldansen, en breidde dat uit met 
andere dansvormen zoals jazzballet en streetdance.’ Inmiddels werkt Hamid voor het 
dansentertainment bureau Ready2dance dat wordt ingehuurd voor shows in 
discotheken en op bedrijfsfeesten. Overdag werkt Hamid voor een bedrijf dat onder 
andere computerproducten promoot. Daarnaast studeert de entertainer small business 



aan de Hogeschool Holland in Diemen. ‘Dansen voor je beroep kun je maar tot een jaar 
of dertig. Daarna wil ik mijn eigen horecabedrijf beginnen.’  

Homo 

Hamid spreekt met een onvervalst Amsterdams accent en zegt zich helemaal 
Nederlander te voelen. In de pubertijd heeft hij wel geworsteld met zijn identiteit. ‘Ik 
voelde me Nederlander, maar was me er ook van bewust dat ik Iraans bloed heb. Ik 
houd bijvoorbeeld veel meer van Iraans eten dan van de Nederlandse pot. Wie of wat 
ben ik nou? Met die vraag worstelde ik in die tijd.’ Inmiddels is hij er wel over uit en 
geniet hij van zijn drukke leven, waarin hij alle mogelijkheden die zich voordoen met 
beide handen aangrijpt.  
Hamid bereidt hij zich er op voor om zijn geboorteland een keer te bezoeken. ‘Ik heb er 
tenslotte heel veel familie wonen en ben ook benieuwd waar ik vandaan kom.’ Maar van 
een definitieve terugkeer naar Iran is geen sprake. ‘Ik moet er niet aan denken. Mijn 
leven daar zou er heel anders hebben uitgezien. Ik had als man nooit professioneel 
danser kunnen worden. Dat gaat tegen de regels van de islam in. Dan word je als homo 
beschouwd, en homo’s worden niet geaccepteerd in Iran. Nee, ik ben blij en dankbaar 
dat ik hier woon en mijn ambities op alle fronten waar kan maken.’  
 


