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Je
kunt
‘
niet
constant
goed
in je vel
zitten'

DIEETGOEROE, FITNESSKONINGIN, BESTSELLERAUTEUR EN DJ FAJAH LOURENS MAG IN ONS BODYNUMMER NIET ONTBREKEN. MET EEN ROYALE SEXY
FOTOSHOOT EN EEN BONDIG ONDERHOUD OVER
HOGE PIEKEN, DIEPE DALEN EN MANNEN MET
EEN BUIKJE.
TEKST WIM SPIJKERS BEELD ANDY TAN
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‘N

ooit was ik echt alleen,’ blogde ze vlak voor het uitbrengen van haar eerste boek,
nu twee jaar geleden. Ze
noemde het een patroon dat
ze van huis uit had meegekregen: haar moeder was tenslotte ook nooit alleen.
Vervolgens bracht Fajah Lourens (36) – als professioneel dj draaiend onder de artiestennamen Faya
en Hanna Black – de pijnlijke breuk met de vader
van haar zoontje Shai (in 2008) te berde. Evenals het
vluchten in de armen van een ander, om die pijn niet
te voelen. Ook het recentere einde van haar relatie
kwam aan bod: ‘Het was heerlijk zo’n lekker jong
ding in je bed hoor, want daardoor heb ik ook veel
over mijzelf geleerd.’ Een van de dingen die ze had
opgestoken: seks wordt alleen maar lekkerder als je
ook mentaal met iemand kunt ‘connecten’. ‘Een echte
passie hebben met elkaar, in plaats van alleen lust.’
Om dan te bekennen dat ze al een paar weken geen
seks had gehad. In gesprekken met vriendinnen ging
het nergens anders meer over. ‘Faj, huur lekker een
gigolo,’ had er eentje tegen haar gezegd. ‘Heb je geen
gezeik en hij doet alleen wat jij wilt.’ Lachen.
Kort daarna verscheen haar dieetboek Killerbody,
een onverbiddelijke bestseller. Maar dat instant succes werd niet veel later overschaduwd door de moord
op Elfin, het elf maanden oude zoontje van haar zus
– uit het raam gegooid door zijn vader, die daarna zelf
ook de dood tegemoet sprong. Intens verdriet, afgewisseld door groeiend zakelijk succes. Killerbody 2
volgde begin 2017 en Fajah kreeg een eigen sportkleding- en fitnesslijn. Maar opnieuw werd het euforische
gevoel in minder dan een half jaar tenietgedaan door
de plotselinge dood van voornoemde vader van Shai.
Elk leven kent pieken en dalen, maar Fajah Lourens
krijgt van allebei meer dan gemiddeld op haar bordje.
Inmiddels heeft ze zich weer zo goed en zo kwaad
mogelijk herpakt. Ze werkt hard, moet er zijn voor
haar twee kinderen, heeft in Igor Neves een lieve

vriend en bovendien staat het derde Killerbody-boek
op stapel: Back in shape, voor vrouwen die net zwanger zijn geweest.
We spreken haar op een zaterdagmiddag, even na vijf
uur.
Wat heb jij vandaag als ontbijt en lunch gegeten?

“Ik heb niet ontbeten; ik ben om half negen opgestaan en meteen mijn huis gaan schoonmaken. Toen
ben ik met mijn dochter naar de stad gegaan en heb
met haar geluncht: een vegetarische salade met linzen en geitenkaas. Ik heb nu ook erge honger.”
Je hebt ooit beweerd aan 1.350 calorieën per dag
genoeg te hebben. Is dat nog steeds haalbaar

“Dat is mijn behoefte. En als ik er 1.500
eet word ik dik.”
voor jou?

Er zijn mensen die dat niet verantwoord en ook
niet realistisch vinden. “Onzin. Het is niet realistisch

voor iemand van 1.75 meter met en snelle verbranding, maar voor iemand van 1.60 is dat heel normaal.”
Zijn goede voeding en al die work-outs van invloed op je seksleven? “Natuurlijk, als jij dik bent
omdat je verkeerd eet, voel je je onzeker. En als je je
onzeker voelt, wil je ook niet het licht aan als je seks
hebt. Dan mag je partner je niet zien in je nakie. Dan
wil je je lichaam verstoppen. Dat kan zeker van invloed zijn op je seksleven. Als je er heel gezond en fit
bijloopt, heb je er ook meer behoefte aan.”
Zou jij nog kunnen verkeren met een man die een

“Jawel. Maar ik zou dan wel een dieetje voor hem maken. Een voedingsplannetje.”

bierbuik heeft?

Maar hij is dus niet meteen gediskwalificeerd in
jouw ogen? “Het gaat erom hoe iemand met zichzelf

omgaat. En hoe gezond hij is. Een klein buikje, omdat hij wel van het goede leven houdt met een wijntje
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‘Het heeft
altijd met
uitstraling
te maken.
En met een
mooi figuur
natuurlijk’
en een kaasje, dat maakt me niet zoveel uit. Maar als
je echt je lichaam aan het vernachelen bent doordat
je ongezond leeft – nee, met zo iemand zou ik niet
meer willen zijn.”
Wat vind jij erotisch aan een man? “Hij moet

zelfverzekerd zijn. Ja, een zelfverzekerd persoon die
natuurlijk ook sexappeal heeft, met een mooie uitstraling.”
Zelfverzekerdheid kan ook snel omslaan in arrogantie. “Maar dat vind ik niet mooi.”

met een fantastische uitstraling langskomt. Uitstraling, daar heeft het altijd mee te maken. En met een
mooi figuur, natuurlijk.”
Je had op een gegeven moment ook een erotische clip over vrouwenliefde, die door YouTube

“Ja, Flirtation. Maar dat was ook
een nummer dat gebruikt werd als anthem voor een
feest voor lesbiennes.”

werd verwijderd.

En je hebt ook nog als coach aan 40 Dagen
zonder Seks meegewerkt.“Echt een heel mooi

programma. Dat ging ook heel erg over weglopen
voor gevoel. Dat herkende ik heel goed: met een relatie stoppen, niet de pijn willen voelen, dus meteen
door naar de volgende. Ik wil ook meer gaan onderzoeken waarom mensen overgewicht hebben. Te dik
zijn heeft vaak ook te maken met andere emotionele
blokkades. En dat geldt voor alle soorten verslaving,
of het nou om drugs of seks gaat.”
Je doet – en deed – heel veel verschillende dingen: acteren, zingen, presenteren, dj’en, boeken
schrijven, fitnessprogramma’s maken… Moet je
niet eens een beetje focussen? Het is inderdaad
mijn valkuil dat ik veel dingen tegelijk doe. Daardoor zal je ook niet snel in één ding uitblinken.
Maar het maakt me gelukkig. En zo heb ik het ook
geaccepteerd. Ik wil gewoon verschillende dingen
doen. Ik zou er heel ongelukkig van worden als ik
alleen maar achter m’n bureau boeken zou schrijven.
Juist die veelzijdigheid is fijn. Ik wil niet echt kiezen,
maar ik doe het wel rustiger aan. Ik draai bijvoorbeeld een stuk minder vaak dan voorheen.”

En wat vind je erotisch aan een vrouw, of kijk je

“Ik kan wel kijken naar een
vrouw en denken: wow, die ziet er heel goed uit, die
heeft sexappeal. Dat zie ik wel. Ik vind het leuk om te
zien als een vrouw ook haar best heeft gedaan om er
goed uit te zien. Het valt gewoon op als er een vrouw

zo niet naar vrouwen?
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“Ik vind het heel
vervelend als mensen me nu nog actrice noemen,
want ik heb sinds 2010 niet meer geacteerd. Dat ben
ik op dit moment gewoon niet. Ik ben een dj. Daarnaast heb ik toevallig twee bestsellers geschreven en

En acteren doe je ook niet meer.

>
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heb ik een online platform voor mensen die willen
afvallen.”
Vorig jaar overleed de vader van je zoontje, en we
weten allemaal wat er in 2016 met je neefje Elfin is

“Ja,
heel erg veel. Als mensen om je heen doodgaan, ga
je er uiteraard veel meer over nadenken dan wanneer er nooit iemand om je heen doodgaat. Ja, ook
over je eigen dood. Dan wil je dat het goed geregeld
is voor de kinderen. Ik geloof heel erg in een leven
na de dood, en het lijkt me vreselijk om dan te zien
dat ik een puinhoop heb achtergelaten. Dat ze niet
weten waar ze heen moeten, bijvoorbeeld. Mijn zoon
heeft al geen vader meer. Dus mijn dochter moet dan
eigenlijk voor hem gaan zorgen. Dat soort dingen.
Maar ja, zij willen er liever niet over praten.”

gebeurd. Ben je nog erg met de dood bezig?

‘Ik vind het
ook juist
wel mooi
dat het leven
niet saai en
eentonig is’
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Kun je het – zoals dat heet – een plaats geven?

“Ja natuurlijk, je moet wel, anders zou ik ook niet verder kunnen leven. Je hebt in het leven altijd de keuze:
of je gaat bij de pakken neerzitten en jezelf vooral
heel zielig vinden en de slachtofferrol aannemen – of
je omarmt je verdriet en accepteert het zoals het is,
maar leeft wel verder. Ik heb voor dat laatste gekozen.
Het is pijnlijk en er mag ook best eens gehuild worden. Maar daarnaast is er nog zoveel ander moois in
het leven om van te genieten. En het zou zonde zijn
als je dat niet meer doet omdat iemand is overleden.
Dan gooi je je eigen leven weg. Ik kies ervoor om dat
niet te doen. Het leven is nou eenmaal vol hobbels.
Ik vind het ook juist wel mooi dat het niet saai en
eentonig is.”
Maar ja, jij gelooft dan ook in een leven na de

“Stel dat er géén leven was na de dood, dan
zou ik er ook op deze manier mee omgaan. Dat
maakt geen verschil met hoe wij op dit moment ons
leven indelen. Het gaat erom dat we nu, in dit leven,
er het beste van maken. En dat houdt voor mij in:

dood.

niet het slachtoffer spelen of zijn, maar gewoon de
mooie dingen ervaren, want die zijn er ook.”
Dat geloof in reïncarnatie heb je al vroeg meege-

“Ja, van kleins af aan. Nou ja, mijn
moeder geloofde erin; als kind heb je daar nog niet
echt een mening over. En dan gebeuren er dingen
in het leven waardoor je het wél gaat geloven. Mijn
moeder nam ons ook mee naar aura-readers en ashrams en weet ik al. Nu merk ik dat het een hype is
om biologisch en vegetarisch te eten en zo, maar dat
deden wij altijd al. Ik ben opgegroeid met de wetenschap dat melk niet gezond voor je is, en nu wordt de
rest van de wereld ook een beetje wakker. Mijn moeder was daarin al een verre voorloper, maar iedereen
vond het destijds heel zweverig.”
kregen, toch?

Zit je nu weer goed in je vel? “Je kunt niet constant
goed in je vel zitten; iedereen heeft weleens een minOh 55
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dere dag. Ik denk dat het niet erg is als je dat hebt, als
je het maar kan accepteren. Als je dat kan, is er niet
zoveel aan de hand.”
Volgens mij was je deelname aan Expeditie Robin-

Wat vind je van de huidige fitgirl-trend? Gaat dat
nog over gezond zijn of om wie de lekkerste billen

“Kijk, ik was de eerste in Nederland, maar ik
was natuurlijk niet de eerste op de wereld die op die
manier een account is begonnen. Het heeft uiteindelijk heel veel anderen gemotiveerd. Om af te vallen,
maar ook om gezonder te gaan leven. En dat doe ik
eigenlijk nog steeds het liefst, elke dag: mensen helpen om een betere versie van zichzelf te worden. Ik
vind het dus niet erg dat al die fitgirls er zijn. Om
mooie billen te hebben zal je er – los van de mensen
die zich laten inspuiten – toch een goede, gezonde
leefstijl op na moeten houden. Dat betekent ook dat
je heel hard moet trainen in de sportschool, gezond
moet eten en fit moet zijn. Anders krijg je die billen
niet, dan gaan ze gewoon hangen.”

heeft?

son – in 2012, je werd tweede achter Fatima Moreira de Melo – een cruciaal moment voor je verdere

Je komt nu met een nieuw boek, Back in Shape,

“Toen hebben mensen me echt leren kennen, ja. Het is altijd makkelijk om over iemand te oordelen of om iemand te veroordelen aan de hand van
een interview. Maar die journalist heeft een eigen insteek en die is gebaseerd op een bepaald vooroordeel.
Daar zijn z’n vragen op gebaseerd en daarom krijg je
ook altijd maar één kant van iemand te zien. Zoals bij
Jensen, of dat soort onzinprogramma’s die ik vroeger
veel heb gedaan. Maar als je 33 dagen op een eiland zit,
waar je geen masker kan dragen, dan komt er genoeg
beeldmateriaal uit waarin ik gewoon mezelf ben.”

maar ik hoorde ook iets over Amerikaanse plan-

carrière.

Je was erg populair. “Ja,
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omdat ik toen op dag één

nen. “Over anderhalf jaar wil ik voor twee jaar naar
LA. Dan gaat mijn zoon naar de middelbare school en
heb ik nu nog even de tijd om het voor te bereiden.”
Wat ga je daar doen? “Dat weet ik nog niet precies,
ik wil gewoon naar Amerika. Mijn boeken zijn al vertaald, er is nu ook een internationale Killerbody-app
in de maak, dus is het ook goed om eens te kijken
hoe het allemaal in een ander land werkt. Daarnaast
maak ik muziek, en dan is het daar natuurlijk ook het
walhalla. Gewoon gaan toch, als je dromen hebt? We
zien wel waar het schip strandt.”
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‘Voor mooie
billen zal je
er toch een
gezonde
leefstijl op
na moeten
houden’

helemaal was weggestemd en mezelf had teruggevochten. Dat was op zich al een mooi verhaal. Een
beetje filmisch. En op een gegeven moment was ik de
publiekswinnaar, wat heel mooi was. Dat heb je niet
door als je daar 33 dagen aan het bikkelen bent. Het
was een mooi cadeautje voor die heftige tijd, want
Robinson is echt keihard en heel zwaar. Een ervaring
die ik nooit meer zal vergeten.”
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gaan toch,
als je
dromen
hebt?'

‘Gewoon
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