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Voorwoord

Gevoel in de dans is dat hetzelfde als acteren? Is het te
leren of moet je ermee geboren zijn? Luna of Cairo vindt
kennis en ervaring belangrijk en heeft nog meer gedachten
over gevoel. Zij vindt ook dat er in Europa sprake is van
een buikdanswedstrijdcultuur en dat die cultuur niet goed is
voor de ontwikkeling van onze dans. Ook Peter Verzijl
signaleert een ontwikkeling waar hij niet blij mee is: klonen.
Kon je vroeger een danseres aan haar specifieke stijl
herkennen, ook als je haar gezicht niet zag, nu lijkt
iedereen op Dina of op Randa.

Of wedstrijden daar nu mede schuldig aan zijn of niet, het
kan nooit kwaad om een kijkje te nemen achter de
schermen bij een wedstrijdorganisatie. Om het eens van
een geheel andere kant te bekijken. We waren dus blij dat
danseres Safira ons wilde vertellen over de wedstrijden die
zijn organiseert bij IDO-Holland. En over het moment
waarop zij zelf tot tranen toe werd geroerd door een
danseres.

In dit nummer ook het beloofde tweede deel van de
avonturen van onze collega's met het blad LINDA. Mariska
Assink was niet blij met het resultaat van al haar
inspanningen, maar voelde zich wel één dag lang een
prinses van 1001 nacht.

En er is nog meer over 1001 nacht te lezen in dit nummer.
De BBC heeft er ooit een film van gemaakt en die is nu op
dvd verschenen. Een aanrader voor iedereen die houdt van
mooie plaatjes. Verder besteden we aandacht aan de
prachtige 1001 nacht illustraties van de beroemdste
illustrator van Nederland: Anton Pieck. Met een klein
uitstapje naar wat er ruim een halve eeuw geleden werd
geschreven over beroepsdanseressen.

Meer plaatjes om van te genieten zijn er van de 2012 editie
van Asli Sharqi. Ook dit jaar zagen we weer vertrouwde
oriëntaalse dans en diverse theatrale experimenten.

Veel leesplezier.

Judith Scheepstra
Hoofdredacteur

http://raqswarisala.wordpress.com.
mailto:mata.kucing46@yahoo.com
mailto:mata.kucing46@yahoo.com
http://www.buikdans.startpagina.nl.
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n Onze auteurs m

Peter Verzijl
Peter Verzijl ( www.farouq.nl ) maakte begin 1989 kennis met de
oriëntaalse dans. Hij behoort tot het handjevol mannen in Nederland
dat zich met deze dans bezighoudt en treedt op onder de naam Farouq.
Sinds 1993 geeft hij lessen en workshops en sinds 2003 is hij een van
de docenten van de Verdiepingscursus, een landelijke cursus voor
gevorderde danseressen en leraressen die meer verdieping in hun
dans en lesgeven nastreven. Van 1990 tot 2002 schreef hij in het
buikdansblad ‘Navel‘ vooral recensies, interviews en artikelen over de
achtergronden van de oriëntaalse dans.

Luna of Cairo
Luna of Cairo is een Amerikaanse buikdanseres, die gecontracteerd is
door het Nijl Memphis in Caïro. Haar authentieke Egyptische stijl,
muzikale interpretatie en haar uitstraling op het podium maken haar in
Egypte een veelgevraagde dansers. Zij schrijft regelmatig over haar
belevenissen op haar weblog http://kissesfromkairo.blogspot.com
Luna heeft ook een YouTube account:
www.youtube.com/user/LUNAofCAIRO

Mariska Assink
Mariska Assink ( www.ms-zena.nl/mariska.htm ) is opgeleid door de
Egyptische Suraya Hilal en geeft sinds 1992 les in verschillende
Egyptische buikdansstijlen, waaronder Ghawazi, Baladi en Sharqi. Ook
is ze één van de vaste docenten van de Verdiepingscursus. Mariska
verzorgt ook optredens in de Egyptische stijlen filmdans, Baladi en
Ghawazi, en verder in door haar zelf ontwikkelde stijlen: fusion Indiaas
klassiek / buikdans, Chinese zwaarddans / buikdans en Mariska's eigen
buikdansstijl. Zij maakt avondvullende danstheatervoorstelllingen en
treedt regelmatig op met haar muziekensemble “Al Awady”.

Ron Hey (fotograaf Ronnos)
“Na verschillende banen (filmoperateur, bij een architectenbureau, etc.)
en vele wegen in diverse muzen bewandeld te hebben (tekenen,
schilderen, pianospel, het schrijven van literaire verhalen en poëzie)
ben ik, na ooit met portretfotografie te zijn begonnen, sinds ‘n half jaar
aangeland in de wondere wereld van de oriëntaalse dans, de tribal
fusion en meer. Sindsdien heb ik getracht alle grote gala’s in
Amsterdam en omstreken zo kunstzinnig mogelijk vast te leggen. Ook
design ik graag op de pc. Websites: www.webshots.com/user/ronhey
en www.youtube.com/TheRonnos ”.

Judith Scheepstra
Judith Scheepstra heeft sinds 1997 haar hart verpand aan de oriëntaal-
se dans. Als amateur danseres is zij te zien op het podium en op
locatie. In 2002 startte ze met de website www.buikdans.startpagina.nl
en later is daar www.1001nacht.startpagina.nl bijgekomen. Daarnaast
is Judith al ruim 20 jaar journalist. Als zodanig was zij redacteur van
onder andere het “Tijdschrift Vrouwen en Informatica” en schreef zij
voor “Psychologie Magazine” en “Medisch Nieuws”. Momenteel is zij
vooral geïntrigeerd door de beeldvorming rond oriëntaalse dans: waar
komt die vandaan en hoe kun je daar als danseres invloed op
uitoefenen?

http://www.farouq.nl
http://kissesfromkairo.blogspot.com
http://www.youtube.com/user/LUNAofCAIRO
http://www.ms-zena.nl/mariska.htm
http://www.webshots.com/user/ronhey
http://www.youtube.com/TheRonnos
http://www.buikdans.startpagina.nl
http://www.1001nacht.startpagina.nl
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n Buikdans en wedstrijden, hoe zit dat precies? m
Het zal de lezers en lezeressen van Raqs wa Risala niet ontgaan zijn dat er de laatste jaren veel
danswedstrijden en -kampioenschappen worden georganiseerd, ook voor buikdanseressen.
Safira (Melissa van der Meer) is bij de IDO contactpersoon en hoofdorganisator van de
buikdanswedstrijden. In dit interview vertelt ze meer over de achtergronden.

Vertel iets over jezelf, hoe lang je danst,
waar je lesgeeft en zo
Van mijn zesde tot mijn zevende jaar heb ik op
jazzballet gezeten, maar daar is weinig van
blijven hangen. Vanaf mijn achtste ging ik naar
stijldansles, net als mijn broers en de rest van
de familie. Vanaf mijn vijftiende ben ik in
aanraking gekomen met de oriëntaalse dans
bij docente Mounira. Na een aantal lessen was
ik verkocht en is het uitgegroeid tot een ware
passie. Op mijn negentiende ben ik met de
oriëntaalse dans opleiding begonnen bij
Yamila en drie jaar later nam ik mijn diploma in
ontvangst. Ik heb tussendoor van verschillende
docenten les gehad. Daarnaast heb ik
workshops gevolgd bij onder andere: Aziza,
Shahrazad, Yonina, Magdy El Leisy, Mahdy
Emara en Farouq. Sinds negen jaar geef ik les.
Ik begon in Rotterdam-Zuid, waar ik destijds
woonde. Nu geef ik les in Gouda, Zwijndrecht
en Rotterdam-Noord.

Wat is IDO-Holland?
IDO staat letterlijk voor International Dance
Organisation. Deze organisatie organiseert
wereldwijd danswedstrijden voor allerlei
dansdisciplines. Zij houden internationale
regels aan die als basis gelden voor alle
wedstrijden. Binnen hun organisatie werken
verschillende mensen die iedere wedstrijd
mede mogelijk maken.

Wat is jouw rol?
Ik ben voor Nederland de contactpersoon voor
de Belly Dance sectie en de hoofdorganisator
van de Kampioenschappen Bellydance.

Hoe ben je hiertoe gekomen?
IDO International wilde in Nederland ook graag
Kampioenschappen voor Bellydance en heeft
deze vraag bij Chantal Verspaandonk
neergelegd van IDO Holland. Chantal, die in
Eindhoven een dansschool heeft en lid is van
IDO Holland, heeft aan Yamila gevraagd of zij
wilde meehelpen bij de invulling van de
oriëntaalse dans, want zij wist wel alles van
wedstrijden maar niets van de oriëntaalse
dans. Omdat Yamila daar al jaren zalen
huurde voor haar lessen en opleiding kwam ze
bij haar terecht. Uiteindelijk heeft Yamila aan
mij gevraagd of ik het wat vond om mij daar
mee bezig te gaan houden en ik heb ja
gezegd. In het begin heb ik voornamelijk de
inhoud aangepast en bekeken met enige hulp
van Faracha en Yamila. Ik ben begonnen met
jureren en Chantal regelde verder de gehele
wedstrijd met enige hulp van mij. Uiteindelijk is
Chantal gestopt bij IDO Holland en heb ik
steeds meer de organisatie overgenomen en
het jureren aan collega’s overgelaten.

Is buikdans geschikt om in wedstrijdvorm
aan te bieden?
De één zal zeggen van niet en weer een ander
van wel. Al heel lang bestaan er wedstrijden en
kampioenschappen van allerlei dans discipli-
nes en dan komt de vraag waarom nog niet
voor Bellydance? In andere Europese landen
werden deze al jaren georganiseerd.

Wat is het doel van de wedstrijden?
Doel één, het belangrijkste, is het stimuleren
van de ontwikkeling in de dans. Dansers en
danseressen worden door een wedstrijd



Raqs wa Risala, nummer 30, november 2012, blz. 4

uitgedaagd ergens hard voor te gaan werken
en trainen, wat vervolgens de ontwikkeling
enorm stimuleert. Doel twee is om dansers en
danseressen podiumervaring te geven en doel
drie is een eventuele titel voor in je cv.

Wie mogen meedoen?
Bij de Nederlandse kampioenschappen kan
iedere danser en danseres in Nederland die de
oriëntaalse dans beoefent meedoen, van
beginner tot en met vergevorderde. Bij de
Benelux-kampioenschappen ook dansers en
danseressen uit België en Luxemburg.

Wat is de waarde van een gewonnen
kampioenschap?
De waarde is voor iedereen iets persoonlijks.
Daarnaast zegt het natuurlijk iets dat je in dat
jaar van alle deelnemers op dat moment de
beste was, want al vanaf het begin ligt het
gemiddelde niveau hoog. En het staat leuk op
je cv. Tenslotte kun je Nederland vertegen-
woordigen bij de internationale kampioen-
schappen in het buitenland, vaak in Rusland,
als je bij de NK als één van de eersten bent
geëindigd.

Over dat cv: tegenwoordig zijn toch bijna
alle danseressen multi-awarded?
Dat komt vooral omdat er nu steeds meer
wedstrijden worden georganiseerd. Dat was
vroeger niet. Toen moest je je kennis en kunde
op andere manieren bewijzen. Multi-awarded
zegt alleen maar dat je aan veel wedstrijden
hebt meegedaan en ook hebt gewonnen. En
natuurlijk kun je een heel goede docent zijn,
maar niet zo’n goede performer en andersom.
Dus het geeft ook maar een deel van de kunde
weer.

Volgens de IDO-reglementen moet er
objectief en neutraal gejureerd worden; hoe
gaat dat in zijn werk?
Objectief betekent dat je beoordeelt wat je op
dat moment ziet en niet laat meewegen wat je
misschien weet of hebt gehoord. Als je bijvoor-
beeld ziet dat de bewegingen niet netjes
worden afgemaakt, dan geef je daar een
passende score voor. Terwijl het kan zijn dat jij
de kandidaat kent en weet dat hij of zij beter
kan. Neutraal betekent dat je iedere kandidaat
op dezelfde manier beoordeelt en volgens de
regels van IDO,

Wat zijn regels van de IDO?
Dat is een heel boekwerk! Maar ik zal je een
verkorte versie sturen.

Hoe wordt de jury geselecteerd?
Op basis van hun ervaring en binnen de
oriëntaalse dans. Zo nu en dan vraag ik er
weer een paar bij voor op de jurylijst. Bij dezen
ben jij ook uitgenodigd.

Hoe aardig ik deze uitnodiging ook vind:
competitie en buikdans vind ik een moeilijke
combinatie. Ik heb eens van een bekende
Egyptische danseres gehoord, die jureerde
in Rusland, dat de spanning te snijden was.
Of zie ik dat verkeerd?
Ja, in Rusland, daar zeg je wat; die zijn in
allerlei wedstrijden zeer competitief. Maar wij
Hollanders zijn daar toch echt te nuchter voor.
Tot nu toe heb ik alleen maar teruggehoord
van de kandidaten dat ze de sfeer als zeer
prettig ervoeren en soms zelfs even vergaten
dat het om een wedstrijd ging. Gewoon een
gezellige dag.

Een jury bestaat altijd uit een oneven aantal,
zodat er bij puntentellingen altijd een meerder-
heid is, en minstens uit drie juryleden waarvan
één de juryvoorzitter is. De voorzitter houdt
samen met de organisator in de gaten dat alles
volgens de regels gaat. Tijdens de rondes
zitten de juryleden zover uit elkaar dat er geen
overleg mogelijk is tijdens de optredens en ook
niet tussen de rondes door. De scrutineer haalt
iedere ronde de bladen met scores van de
juryleden op en vervangt deze door nieuwe.
Ieder jurylid moet elk scoreblad dat hij of zij
heeft gebruikt ondertekenen. Na de wedstrijd
zijn alle beoordelingen en scores openbaar en
worden ook op de site gezet.

Is ‘vrouwen’ en ‘competitie’ geen moeilijke
combinatie?
Onzin, mannen en vrouwen kunnen beiden
zeer competitief zijn. Het is meer de persoon-
lijkheid van ieder individu hoe hij of zij daar
mee om gaat. Natuurlijk moet er enig compe-
titiegevoel zijn binnen een kampioenschap,
maar dit mag niet de boventoon voeren. Dit
wordt binnen de IDO Kampioenschappen ook
niet getolereerd, het plezier in de dans moet
altijd voorop blijven staan.

Is een danseres die rustig danst in het
nadeel bij de danseres die de trukendoos
open gooit?
Eerder in het voordeel! Trucs en de meeste
attributen mogen nooit de boventoon voeren.
Trucs mogen ook alleen in een bepaalde
categorie. Alle kandidaten worden beoordeeld
op techniek, choreografie, image en show,
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Is er een afbreukrisico? Stel dat een beken-
de danseres slecht wordt beoordeeld door de
jury, vergelijk een goede zangeres die laag
eindigt op het Eurovisie Songfestival
Ik denk dat als je een bekende danseres bent
je van te voren goed moet bedenken “wat als
ik niet als eerste eindig?”. Kan ik daarmee om
gaan? Als je echt goed bent en je het tegen
andere goede danseressen opneemt, is het
dan erg als je tweede, derde of vierde wordt?
Ik denk het niet, zeker niet als het gemiddelde
niveau erg hoog ligt. Sportiviteit siert ook. En
dan nog… als een goede danseres slecht
wordt beoordeeld door de jury dan zal daar
een reden voor zijn en kan ze zelf ervoor
kiezen met de feedback wel of niet wat te
doen.

Noem eens een van de leukste dingen die je
hebt meegemaakt tijdens de wedstrijden
Het mooiste dat ik heb meegemaakt is de
performance van de tienjarige Renée Lurkens
die met zoveel passie danste en het publiek
bewerkte dat ik tranen in mijn ogen kreeg en
stiekem dacht ”wat zou het geweldig zijn als
mijn dochtertje daar straks zou staan”.

Het organiseren vooraf is niet wat ik het
leukste vind. Het leukste is om op de dag zelf
alles zoveel mogelijk in goede banen te leiden.
Geweldig vind ik het vooral om al die mooie
dansers en danseressen bij elkaar te zien en al
die prachtige optredens. En het is fijn om de
leuke reacties terug te horen. Natuurlijk krijg ik
ook wel eens negatieve reacties, maar die

blijven gelukkig tot nu toe in de minderheid.
Graag hoor ik ook terug of er verbeterpunten
zijn, zodat ik deze in een volgend kampioen-
schap kan meenemen.

Peter Verzijl
(foto © Ayman Shoala)
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n Gedachten over gevoel m
'Gevoel' is een van die woorden zonder echte betekenis. Toch gebruiken we het voortdurend
om te verwijzen naar een vaag concept van 'Egyptisch zijn' in de dans. We kunnen niet precies
benoemen wat het is, omdat het niet kan worden gedefinieerd, gekwantificeerd, geteld of
onderwezen. Maar we herkennen het als we het zien. Het interessantst: gevoel is iets dat veel
Egyptische buikdanseressen (beweren te) hebben en dat niet-Egyptenaren proberen te krijgen.

Laten we eerlijk zijn: wij buitenlandse
buikdanseressen staan onder druk. Niet alleen
moeten wij er goed uitzien, maar we moeten
zo Egyptisch mogelijk dansen. Sommigen van
ons komen daar dichter bij dan anderen, maar
niemand bereikt ooit de 100%. Zelf denk ik dat
het onmogelijk is. Egyptisch zijn is iets
waarmee je geboren wordt; hoezeer we ook
ondergedompeld zijn in de cultuur of hoe goed
we ook Arabisch spreken, we zullen nooit zo
Egyptisch zijn als een Egyptenaar. En we
zullen zeker nooit een Egyptenaar overtreffen.
Niet dat dat het doel is. Maar ondanks onze
'handicap' worden we voortdurend vergeleken
met Egyptische danseressen. En één van de
punten waarop we vergeleken worden is
gevoel.

Ondefinieerbaar
Omdat gevoel zo'n ongrijpbaar begrip is, wilde
ik wat van mijn ideeën noteren over wat het is
en wat het niet is. Bedenk wel dat dit mijn
subjectieve gedachten zijn op basis van mijn
ervaringen en observaties. Ze zijn dus discu-
tabel. Er is meer dan één juiste manier om
dingen te zien, dus je hoeft het niet eens te zijn
met alles wat ik schrijf. Dat betekent niet dat
één van ons het bij het verkeerde eind heeft.

Mechanisch en plat
Wanneer Egyptenaren praten over gevoel,
beweren ze vaak dat het het belangrijkste is
dat buitenlandse dansers missen. Ze zeggen
dat we geweldige techniek hebben, maar dat
ons dansen mechanisch is en plat. Ze vinden
dat velen van ons een gebrek hebben aan die
essentie, die geest die kenmerkend is voor
oriëntaalse dans. Ze weten niet of het is omdat
we geen Arabische teksten en instrumentaliteit
begrijpen, of omdat we niet Egyptisch zijn.
Hoewel ik het er niet mee eens ben dat we
allemaal gevoel missen, geloof ik wel dat het
voor veel van ons allebei een beetje waar is.

Kennis en ervaring
Gevoel gebeurt als een goed opgeleide danser
fysiek, intellectueel en emotioneel in harmonie
is met de muziek, en dat met succes aan haar
publiek overbrengt. Ik benadruk 'opgeleid',
omdat die verbinding alleen plaatsvindt als we
een diepgaande kennis van de dans hebben.
Als we de techniek onder de knie hebben en

Arabische instrumentaliteit en songteksten
begrijpen. Als we weten welke soorten
bewegingen passen bij welke instrumenten.
Wanneer we vertrouwd zijn met de culturele
oorsprong van de dans. Als we alle regels
kennen en weten wanneer ze te overtreden.
Wanneer we dat niveau van kennis bereiken,
weerspiegelt zich dat in onze dans.

Maar wat is het precies?

Voor mij is gevoel in de eerste plaats de
manier waarop een danseres haar bewegingen
uitvoert. Een kwestie van styling, als je wilt.
Afhankelijk van de energie die erachter zit kan
een beweging eruit zien als Turks, Egyptisch,
hiphop of helemaal niets. Exact dezelfde
beweging met andere accenten en dus een
ander gevoel. Het is een beetje zoals accenten
bij het spreken van een vreemde taal. In de
Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar we veel
immigranten hebben, is het niet ongewoon om
woorden te horen met dikke Indiase, Latijns-
Amerikaanse en Aziatische accenten. Hoewel
we allemaal dezelfde taal spreken, heeft het
Engels van elke etnische groep zijn eigen
unieke sound, of gevoel. En daar is niets mis
mee.

Te groot en te hard
Hetzelfde geldt voor dans. Ik herinner me toen
ik voor het eerst begon met buikdanslessen in
New York, dat een van mijn docenten zei dat
mijn dans niet er niet erg Midden-Oosters
uitzag (i.e. 'aanvoelde') (haar dans trouwens
ook niet, als ik eraan terugdenk). Natuurlijk
deed ik de bewegingen goed, maar de manier
waarop ik ze deed was niet erg Midden-
Oosters, laat staan Egyptisch. Mijn armen, die
ik geheel gestrekt hield, waren meer geschikt
om het verkeer te regelen. Mijn isolaties waren
zo groot, perfect, en gewelddadig dat ze er
meer als hiphop uitzagen dan als buikdans.
Toegegeven, ik had wel een beetje een hiphop
en jazz achtergrond; dat was het 'accent'
waarmee ik de taal sprak van de Egyptische
dans. Sindsdien heb ik geleerd om zachter te
worden en mijn bewegingen kleiner te maken.
Mijn accent weg te werken, zou je kunnen
zeggen. En ik heb geleerd dat mijn isolaties
niet zo perfect hoeven te zijn, dat ze op die van
een robot beginnen te lijken.
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Een oor voor de muziek
Gevoel is meer dan een kwestie van styling.
Een deel van wat we bedoelen als we zeggen
dat een danseres de muziek aanvoelt is dat ze
de muziek juist interpreteert. Met andere
woorden: ze heeft een goed oor. Ze weet
welke bewegingen passen bij welke instrumen-
ten. Ze weet dat de accordeon bijvoorbeeld
vraagt om zachtere, golvende bewegingen
zoals achten en camels. En dat de tabla vraagt
om meer staccato bewegingen. Wat nog
belangrijker is, ze weet wat te doen als er
verschillende instrumenten tegelijk spelen,
zoals wanneer het ritme versnelt tijdens een
accordeonsolo. Een danseres met goed gevoel
zal weten wanneer de tabla te negeren,
wanneer de accordeon, en wanneer beide te
erkennen. En dat is een kwestie van ervaring.

Emotie
Er is nog een aspect aan het onderwerp ge-
voel dat ik wil noemen, vooral omdat er veel
misverstanden over lijken te zijn: emotie. Zoals
we allemaal hebben gezien, is het tegenwoor-
dig heel gewoon voor Egyptische danseressen
om de emotie van de teksten over te brengen
met gezichtsuitdrukkingen en handgebaren.
Het is ook heel gebruikelijk voor niet-Egypte-
naren om dat na te doen. Soms werkt het.
Maar omdat de meeste niet-Egyptische
buikdanseressen geen Arabische teksten
begrijpen zonder een vertaling, is hun naboot-
sen vaak precies dat: nabootsen. En het kan er
gemaakt en overdreven uitzien.

Ik zie dat nu steeds vaker naarmate ik meer
workshops geef vanuit Egypte en kijk naar
optredens van studenten. Het is een probleem
dat danseressen overal hebben, maar vooral in
Europa, waar de buikdanscultuur zeer compe-
titief is. In één weekend vind je wedstrijden
over het hele continent. Dit resulteert in
danseressen die elkaar op wat voor manier
dan ook proberen te overtreffen. En een van
de manieren waarop ze dit doen is door
vreugde, pijn, of welke emotie dan ook uit te
drukken met overdreven gezichtsuitdrukkin-
gen. Of door het maken van erg overdreven
gebaren. Het is alsof ze denken dat ze de
categorie 'gevoel' zo onder de knie hebben.

Voelen of acteren
Hier gaat het om: er is een verschil tussen
voelen en acteren. Voelen gaat vooral over
muzikale interpretatie. En hoewel die zich
soms uitstrekt tot het uitdrukken van emotie,
zou het niet moeten gaan over toneelspelen op
het podium, of over bewijzen aan het publiek
(of juryleden) dat je Arabisch verstaat. Hoewel
het altijd goed is om de teksten te begrijpen of

zelfs mee te zingen als je kunt, is het niet
nodig om het hele nummer uit te beelden. Dat
is echt teveel van het goede.

Er is één optreden dat ik nooit zal vergeten.
Het was door een Europese danseres in een
van de Egyptische festivals een paar jaar
terug. Het meisje danste op een lied over
onbeantwoorde liefde en maakte voortdurend
agressieve, stekende gebaren... alsof ze
zichzelf in de heup en het hart stak. Vervol-
gens gooide ze zichzelf op de grond en sloeg
op het podium met haar hand bij het woord
"bahibak," wat betekent "ik hou van je". Ze
heeft zeker indruk op mij gemaakt, maar om de
verkeerde redenen. Ik voelde me alsof ik was
aangevallen, alsof ze me dwong om te voelen
wat zij voelde. Het is één ding om de emotie
van het lied uit te drukken. Het is iets anders
om het podium op te komen en de mensen te
dwingen om "te voelen wat ik voel damn it!" En
dat is precies wat ze deed.

Ik heb echt veel van dit soort optredens ge-
zien. En ik kom er vandaan met de gedachte:
had ze het maar met 50% afgezwakt, meer
gedanst en minder geacteerd. Dan was ze
overtuigend geweest.

High profile Egyptische dansleraren
De wedstrijdcultuur is niet de enige schuldige
aan dit overdreven acteren. Ook sommige high
profile Egyptische dansleraren zijn er debet
aan. In de afgelopen jaren is er sprake van een
toenemende tendens onder invloedrijke
Egyptische docenten om hele nummers uit te
acteren. Dit gebeurt omdat ze nieuwere
popsongs selecteren, die qua instrumentatie
en compositie inferieur zijn aan de oudere
klassiekers, en waar niet op zou moeten
worden gedanst! Omdat deze nummers
absoluut geen muzikale complexiteit hebben,
geen ritmevariaties en geen strijkinstrumenten,
is het enige wat je kunt doen de teksten
uitbeelden door te gaan acteren. Het is jammer
dat dit zo gewoon aan het worden is. Dat is het
resultaat van de luiheid en onverschilligheid
die de overhand krijgen wanneer superster
leraren alleen nog maar geven om het geld.
Wanneer dit gebeurt, steken zij niet langer
enige gedachte of energie in de kunst. Ze
nemen de nieuwste pophit, maak een
halfbakken, toneelachtige choreografie, en
doceren die in workshops over de hele wereld.
En noemen het dan 'gevoel'. Geen wonder dat
we allemaal hints gaan spelen! Niet alleen zijn
we Egyptische danseressen aan het
nabootsen, we krijgen het aangeleerd door
docenten die we respecteren en bewonderen!
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Dus voor de goede orde: dat een nummer
nieuw is of snel betekent nog niet dat erop
moet worden gedanst. En dat iemand die beter
weet troep presenteert, betekent niet dat we
het blindelings moeten accepteren. Toch is dit
precies wat er gebeurt. Omdat velen van ons
begrijpelijkerwijs geloven dat alles wat een
Egyptenaar doet goed is, haken we in op deze
trend en voeren hem door tot nieuwe uitersten.

Daarom wilde ik zeggen, dit is niet de definitie
van gevoel.

Waardering
En dan nog iets. Dat we nooit 100% Egyptisch
zullen worden is helemaal geen probleem. Het
kan de Egyptische zaaleigenaren en muzikan-
ten niet schelen. Naar mijn ervaring genieten
ze meer van ons dan van Egyptische danse-
ressen. Ze hebben respect voor onze kennis
van de dans, het feit dat we meer techniek
hebben en dat het ons iets kan schelen. Dus
gewone 'leken' Egyptenaren waarderen ons.

Het echte probleem zijn de Egyptische dans-
docenten, vooral degenen die er hun beroep
van hebben gemaakt om ons te laten geloven
dat het doel is om 100% Egyptisch te zijn, dat
dat niet echt mogelijk is, maar “kom in ieder
geval naar mijn festival en je zult het vrij dicht
benaderen”. Dit zijn de mensen die je een
slecht gevoel geven dat je niet Egyptisch bent,
zodat we blijven terugkomen voor privé-lessen
en festivals. Het gaat puur om het geld.

De andere reden waarom ze ons zo wegzet-
ten, denk ik eerlijk gezegd, is omdat ze zich
gepasseerd beginnen te voelen door alle
buikdanseressen in de wereld die meester zijn
in de techniek en nieuwe techniek creëren. En
ik denk dat er een, enigszins terechte, angst is
dat buitenlanders zo goed zijn geworden, dat
zij niet meer hoeven te studeren met Egypte-
naren, wat hen in de portemonnaie zal raken.
Dus verzinnen ze de mythe dat we wel erg
goed zijn, maar nog niet Egyptisch genoeg.

Dronken karaoke
Aan de andere kant van het spectrum staan de
Egyptische dansers die wel degelijk voelen,
misschien zelfs een beetje te veel… Ze voelen
de emotie van het lied soms zo intens dat ze
vergeten om te dansen! Ze zingen en schreeu-
wen en maken wilde gebaren en gooien er een
paar trillingen in hier en daar... Ik zweer je dat
ik soms het gevoel heb te kijken naar dronken
karaoke! Dat kan grappig en pijnlijk tegelijk
zijn. Grappig als ze zichzelf vergeten en
vergeten dat ze op het podium staan. Pijnlijk
omdat ze hun hele ziel blootgeven aan het

publiek. En geloof me, je wilt dat aan geen van
beide kanten meemaken. Als kijker wil je daar
niet aan worden onderworpen. Als artiest wil je
niet je hele psychologische toestand bloot-
stellen aan het publiek. Dat is gewoon te veel
informatie, en een inbreuk op de privacy van
het publiek. En ik bedoel niet hun privacy, ik
bedoel onze privacy. Het publiek heeft recht op
de privacy van de artiest.

Ga maar na: we laten het publiek niet ons
naakte lichaam, onze intieme delen zien, meer
uit consideratie voor hen dan voor ons. Dus
waarom zouden we ze de meest persoonlijke,
intieme delen van onze ziel laten zien? Dit heet
psychologische naaktheid, en reken maar dat
je publiek die niet wil zien.

Mysterie
Als ik hier zelf mee word geconfronteerd, dan
betrap ik me erop dat ik de danseres
psychologisch ga analyseren. Ik probeerde
haar te doorgronden en beeld me allerlei
dingen in over haar persoonlijkheid, haar
verslavingen, haar leven, en andere dingen die
mij niets aangaan. Over pijnlijk gesproken. Als
entertainers moeten we ons publiek nooit in die
mentale positie brengen. Niet alleen geeft het
ze een ongemakkelijk gevoel, maar het
ontneemt ons ook van al ons mysterie. Alle
artiesten zouden omgeven moeten zijn door
mysterie. En ik bedoel niet alleen fysiek
mysterie, maar dat is natuurlijk ook belangrijk.
Ik bedoel emotioneel, psychologisch mysterie.
Zodra we dat verliezen is er geen reden voor
ons publiek om terug te komen. Ze hebben het
allemaal gezien. Er is niets meer voor hen om
te ontdekken.

Aan het stuur
Als we op het podium staan, zitten we in de
bestuurdersstoel. Wij kunnen en moeten
bepalen hoeveel van onszelf we geven aan het
publiek. Vergeet niet, zoals met alles: teveel
van het goede is nooit goed. Dat geldt ook
voor voelen en acteren. De truc van dansen
met gevoel en authenticiteit is een evenwicht.
We moeten in staat zijn om de muziek en de
teksten uit te drukken op een manier die trouw
is aan onszelf, maar niet overdreven. Dat
maakt onze dans niet alleen meer echt, maar
ook meer overtuigend.

Zoals altijd zijn opmerkingen, gedachten of
klachten welkom.

Luna of Cairo
(Uit: http://kissesfromkairo.blogspot.com.
Vertaald en bewerkt door Judith Scheepstra)

http://kissesfromkairo.blogspot.com.
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n Asli Sharqi blijft veranderen m
Ook dit jaar was Asli Sharqi rijk gevuld met oriëntaalse dans in al zijn verschijningsvormen.
Helaas was er geen gelegenheid om uitgebreid over deze editie van het Asli Sharqi festival te
schrijven, dus we doen het deze keer met een foto-impressie van de voorstellingen.

Het festival opende vrijdag-
avond met de voorstelling
Sneak Preview. Die werd
gedanst door Mouna
Laroussi en Roxana
Verwey, met film van
Marieke Helmus, en
onderzocht door middel van
dans, of liever gezegd ritme,
en interviews wat vrouwen
in niqaab letterlijk en
figuurlijk beweegt.

Ook "The LAT Project" was
een multimediavoorstelling.
Een dansproject met een
danser en danseressen uit
verschillende steden, die
zich hebben verdiept in de
betekenis van social media,
skype, liken, ringtones en
meer. Met video door Astrid
van der Velde en gedanst
door Farah, Farouq, Linda
Dilara, Kyria, Noor en Group
Arabesque met Mouna,
Arianna, Nathalie,
Aishahawa, Mejgan en
Tahini. En dat alles omlijst
door één van Nederlands
meest irritante televisie-
reclames en het liedje
Simarik van Tarkan.

Raksan bewees met haar
"Raksan is dancing! 46
minutes" dat één oriëntaalse
danseres drie kwartier lang
het publiek kan boeien en
dat daar niet eens voort-
durend muziek voor nodig
is. We zagen wat leek op
een geschiedenis van de
oriëntaalse dans in
vogelvlucht, van Turkse
zigeunerdans, via de
serpentine dance van Loïe
Fuller tot aan de dans van
Salome, op de vrijwel
ondansbare muziek van
Richard Strauss.
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Verder zagen we de godinnen van de lucht en
van het water: Mariska, Aisa Lafour en Jadira,
Ook dansten Anasma en Tjarda solo en sa-
men, Mena Leila, Leana en Khalida. Lourdes
danste een baladi en Tito verzorgde zowel op
zaterdag als op zondag de uitsmijter. Zondag
ging het feest daarna nog even door met de

"Performance in no time", een dansoptreden
dat het resultaat was van de workshop van Le
Grand Cru van dezelfde middag. Een feestelijk
slot van een geslaagd festival.

Judith Scheepstra
(Foto’s © Ronnos)
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n 1001 nacht in de LINDA, deel 2 m

of: Prinses van 1001 nacht voor één dag

Onlangs verscheen het duizend-en-één nacht themanummer van de LINDA. Met op de cover de
tekst "donkere ogen & golvende buiken". De inhoudsopgave vertelt ons dat we op bladzijde 69
kunnen lezen over "Huisvrouw & buikdanseres". Mariska Assink is één van de zes buikdanse-
ressen die daar in vol ornaat te zien zijn.

Tjee….sta je daar op de veerboot naar
Ameland op weg naar een weekendje Rust en
Natuur, word je opeens door een journaliste
van de LINDA gebeld. Blijkt dat ze je van het
Internet geplukt heeft, en je een kanshebber
bent om in de LINDA te verschijnen…

En daaaar zijn de stressvlekken weer in de
hals! Goed. Die ontspanning stellen we dan
maar even uit…

Na een geschreeuwd gesprek van een uur via
mijn mobiel, proberend boven de herrie van de
scheepsmotoren en de mensenmassa aan
boord uit te komen, hang ik verhit op. Met een
tevreden gevoel dat ik het meeste van wat mij
zo aantrekt in de oriëntaalse dans en de
hoogtepunten uit mijn carrière wel aan bod heb
laten komen. Mijn samenwerking met het
Radio Philharmonisch orkest, de optredens in
Muziekcentrum Vredenburg, De documentai-
res waaraan ik heb meegewerkt en ander tv-
werk dat ik heb gedaan. Dat soort dingen.

Ik heb het uitgebreid met haar gehad over de
oriëntaalse dans als podiumkunst, en over de
vele fusions die er in ontwikkeling zijn,
waaronder die van mezelf: met de Indiase
klassieke dansvorm: Bharata Natyam.

Ik heb het gehad over de Verdiepingscursus,
Asli Sharqi, mijn begeleidingsensemble, mijn
Godinnenproject. De rol van de oriëntaalse
dans in onze maatschappij. Over de
schoonheid, complexiteit en expressiviteit van
de oriëntaalse muziek (die mijn man Arthur
Heuwekemeijer, jazzsaxofonist, zich eigen
heeft gemaakt en waar we samen, maar ook
met ons vijfkoppige ensemble Al Awady mee
optreden).

Over mijn ervaring dat de oriëntaalse dans een
pad vol levenslessen is. Dat je als persoon een
enorme ontwikkeling doormaakt als je serieus
je werk maakt van deze dansvorm. (Dat geldt
net zo goed voor andere dansvormen en
beroepen natuurlijk, maar buikdans wordt in de
regel niet geassocieerd met persoonlijke
ontwikkeling en levenslessen; het is een leuke

hobby, al is het je beroep, toch? Een beetje
met je heupen schudden…?!?)
Ik vertelde over hoe deze dansvorm je kan
helpen aarden. Beter in je lichaam te zitten.

Over dat Arthur en ik deel uitmaakten van
theater/dansgroep Voltage en we 150
voorstellingen hebben gedraaid in kansarme
buurten voor kinderen van scholen waar
voornamelijk allochtone kinderen op zitten. Dat
het voor veel van hen de eerste keer was dat
ze naar een voorstelling gingen. Hoe
ontroerend het was als je merkte dat ze er
helemaal in op gingen. En dat ze helemaal niet
wisten hoe ze zich in een theater moesten
gedragen, en steeds dialogen aangingen met
de artiesten. En dan hun reacties als een
Nederlandse danseres ging buikdansen!

Ik vertelde over de lessen en workshops die
we daarna dan nog op die scholen gingen
geven naar aanleiding van de voorstelling. En
dat de scholen erg leuke dingen deden, zoals
poppen maken van de karakters uit de
voorstelling. Hoeveel impact dat had op die
kids! En hoe leuk het was om buikdansles te
geven aan deze kinderen.

Verder vertelde ik haar over de schoonheid
van het vertalen van de muziek met je lichaam.
En over Tarab.

Ik heb ook benadrukt dat deze dansvorm niet
vanzelfsprekend met verleiding te maken
heeft. Het is wat je er zelf in legt. Ook moderne
dans kun je zeer sexy en uitdagend dansen.
Dat ligt aan het thema van de dans of voorstel-
ling. En dat de meeste buikdanseressen dit
stigma spuugzat zijn, maar dat de media tot nu
toe alleen maar tegenwerken en weigeren om
oriëntaalse dans als een normale en geaccep-
teerde dansvorm neer te zetten. Dus ik waar-
schuwde haar nogal direct dat ik het niet zou
pikken als het verhaal toch die kant op ging.

Dat leek mij voldoende voor een interessant
stukje.

Dus dan kun je je voorstellen dat ik op zijn
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zachtst gezegd onaangenaam verrast was
toen ik de volgende tekst binnen kreeg, temeer
omdat de journaliste echt integer en geïnteres-
seerd overkwam!

Mariska Assink (43 jaar) is professioneel
buikdanseres. Ze treedt veel op en heeft
een eigen opleidingscentrum.
“Als ik dans waan ik mij een sprookjesprinses
uit 1001 nacht. Dat klinkt misschien idioot voor
een volwassen vrouw, maar het voelt echt zo.
Ik creëer een fantasiewereld voor het publiek
en voor mijzelf. De mystieke muziek. De
kleurrijke kostuums. De sensuele bewegingen.
Pure magie. Een escape uit die maar
voortjakkerende wereld. Voor een optreden is
er van dat sprookje trouwens weinig te merken
als ik mij weer eens moet omkleden in een
stinkende plee of smerig bezemhok. Laatst kon
ik de muziek nauwelijks horen, omdat de
beloofde supersonische geluidsinstallatie een
krakende gettoblaster bleek te zijn. Probeer de
magie dan maar eens op te roepen. Maar
buikdansen is mijn leven. Zo simpel is het.

Ik heb altijd iets gehad met die Oosterse
jengelmuziek. Geen idee waarom. Op vakantie
in Turkije zag ik als twintigjarige voor het eerst
buikdanseressen. Ik was op slag betoverd.
Terug in Nederland ben ik, samen met mijn
moeder, lessen gaan volgen. Ik wist meteen:
‘Dit is het!’ Ik ben onmiddellijk gestopt met mijn
studie aan de Kunstacademie en helemaal
voor het buikdansen gegaan.

In de meeste dansstijlen krijg je te maken met
van die vreselijke pasjes. Buikdansen kent dat
godzijdank niet. Als buikdanseres kan ik mij
helemaal laten gaan. Ik ‘vertaal’ de opzwepen-
de muziek letterlijk met mijn dansende lijf. Dat
geeft van binnen een onbeschrijfelijk gevoel.
Een allesomvattende oerkracht. Ik ben al die
jaren zo druk geweest met buikdansen dat
kinderen krijgen erbij ingeschoten is. Misschien
het enige minpuntje. Het zij zo.”

Ik mocht er nog wel aan sleutelen, maar de in-
houd mocht niet echt worden veranderd. Geen
podiumkunst dus. Geen carrière hoogtepunten.
Geen diepgang. Geen levenslessen. Geen
optredens met mijn man of ons ensemble.

Met veel heen en weer gemail heb ik er een
paar termen uit weten te halen die mij echt
stoorden. Maar interessanter en diepgaander
dan dit zou het niet worden….

Het moet gezegd dat het wel leuk was om een
keer te doen alsof je tot de Beau Monde
behoort, al ben je 'slechts’ een buikdanseres.

Met de taxi opgehaald, opgemaakt, haar
gedaan, en dan een batterij fotografen en nog
meer LINDA-personeel dat om je heen zwermt,
terwijl je op de achtergrond de onmiskenbare
lach van Karin Bloemen hoort…

Daarna een tafel vol uitgelezen hapjes en wijn.
Staat er zo voor de pak.

Tot slot kregen een we grote doos heerlijke
chocola van een Gooische bakkerij (jawel!).
Dus tijdens de fotoshoot voelde ik me WEL
een prinses! En we kregen de foto
thuisgestuurd.

Dus, collega danseressen trek hier lering uit!

In de media, welke dan ook, gaat het er NIET
om jou als serieuze kunstenares te portret-
teren. Zelfs niet als serieus (lees: normaal)
persoon. Wat men wil, is snelle, korte, gemak-
kelijk leesbare sensatie met een vleugje ach-
god-moet-je-haar-zien-toch-wel-een-beetje-
sneu-hè-gehalte. En de oriëntaalse dans blijft
kennelijk geassocieerd worden met seks. We
weten allemaal: seks sells! Dus als je ze ook
maar een haarbreedte de ruimte geeft om
ergens iets in hun verhaaltje te verwerken dat
wijst in die richting, zullen ze dat aandikken.

Glamour, jeugd en schoonheid volgens de
heersende normen doet het ook altijd goed in
de media. Dus onze glitterpakjes, glamour
make-up en haarstukjes passen in dit plaatje.
En over de blote buiken en bh’s hoeven we het
niet eens meer te hebben in dit verband.

Houd dus tijdens het interview zeer stevig vast
aan de onderwerpen die je WEL wilt
behandelen. Laat je niet uit je tent lokken of je
iets in de mond leggen. Zelfs als je benadrukt
wat je NIET wilt, stuur je ze toch op dat pad.

Houd voor zover mogelijk de touwtjes in
handen. En vraag altijd of je de tekst voor
publicatie nog te zien krijgt en er nog aan mag
sleutelen. Maar houd er rekening mee dat de
zogenaamd laatste versie van de tekst, nog
eens bewerkt wordt door de hoofdredactrice.
En het resultaat daarvan krijg je niet te zien!

Daarbij worden de stukjes vaak extra ingekort.
En blijven de meest sensationele dingen over.
Vaak zijn dat ook de oppervlakkige, maar
geinige of de schokkendste elementen uit het
verhaaltje. De gepubliceerde versie is dan nog
meer ontdaan van diepgang en de punten die
je liever niet belicht had willen zien omdat ze
toch een vertekend beeld geven, blijven er juist
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in staan. Of worden uit hun verband worden
gehaald.
Een prinses van 1001 nacht zijn voor één dag
is leuk. Maar het beeld dat van je geschetst
wordt is NIET voor één dag! En dan is zo’n
resultaat wel erg jammer. Vooral na ZOVEEL
computer uren om te proberen te redden wat
er te redden valt. En ook nog eens meerdere
telefoongesprekken met de journaliste van in
totaal een uur of twee tijdens de totstand-
koming van dat artikeltje.

Mariska Assink (43 jaar) danst
professioneel. Ze treedt veel op, maakt
theatervoorstellingen en heeft een eigen
dansstudio.
“Als ik dans waan ik mij een sprookjesprinses
uit 1001nacht. Dat klinkt misschien idioot voor
een volwassen vrouw, maar het voelt echt zo.
Ik creëer een fantasiewereld voor het publiek
en voor mijzelf. De mystieke muziek. De
kleurrijke kostuums. De gracieuze bewegin-
gen. Pure magie. Een escape uit die maar
voortjakkerende, keiharde wereld. Voor een
optreden is er van dat sprookje trouwens
weinig te merken als ik mij weer eens moet
omkleden in een stinkende plee of smerig
bezemhok. Laatst kon ik de muziek nauwelijks
horen, omdat de beloofde supersonische
geluidsinstallatie een krakende gettoblaster
bleek te zijn. Probeer de magie dan maar eens
op te roepen. Maar oriëntaalse dans is mijn
leven. Zo simpel is het.

Ik heb altijd iets gehad met die Oosterse
jengelmuziek. Het raakt me op de een of
andere manier. Op vakantie in Turkije zag ik
als zeventienjarige voor het eerst buik-
danseressen. Ik was op slag betoverd. Terug
in Nederland ben ik, samen met mijn moeder,
lessen gaan volgen. Ik wist meteen: ‘Dit is het!’
Ik ben zelfs gestopt met mijn studie aan de
Kunstacademie en helemaal voor het
buikdansen gegaan.

In de meeste dansstijlen krijg je te maken met
van die vreselijke pasjes. Buikdansen kent dat
gelukkig niet. Als buikdanseres kan ik mij
helemaal laten gaan. Ik ‘vertaal’ de lyrische of
opzwepende muziek letterlijk met mijn dansen-
de lijf. Dat geeft van binnen een onbeschrijfelijk
gevoel van vrijheid.

Ik ben al die jaren zo druk geweest met buik-
dansen dat kinderen krijgen erbij ingeschoten
is. Misschien het enige minpuntje. Het zij zo.”

Hiernaast de laatste versie van de tekst die ik
te zien heb gekregen. Ik heb aan elk woord dat
veranderd is een mailtje gewijd; een mager
resultaat. En deze tekst is in de LINDA
verschenen:

Mariska Assink (43) heeft een eigen
dansstudio.
“Het klinkt idioot, maar als ik dans waan ik mij
een sprookjesprinses uit duizend-en-één
nacht. Ik creëer een fantasiewereld met
mystieke muziek en gracieuze bewegingen.
Pure magie. Een escape uit de almaar voor-
tjakkerende wereld. Voor een optreden is er
van dat sprookje trouwens weinig te merken
als ik mij weer eens moet omkleden in een
stinkende plee of smerige bezemkast. Laatst
kon ik de muziek nauwelijks horen, omdat de
beloofde supersonische geluidsinstallatie een
krakende gettoblaster bleek te zijn. Probeer de
magie dan maar eens op te roepen.

Op vakantie in Turkije zag ik als zeventienja-
rige voor het eerst buikdanseressen. Ik raakte
betoverd. Terug in Nederland gingen mijn
moeder en ik lessen volgen. Ik wist meteen: dit
is het. Ik ben gestopt met de kunstacademie
en helemaal voor het buikdansen gegaan.

In de meeste dansstijlen krijg je te maken met
van die vreselijke pasjes. Buikdansen kent dat
gelukkig niet. Als buikdanseres kan ik mij
helemaal laten gaan. Ik vertaal de melancho-
lieke of opzwepende muziek met mijn
dansende lijf. Dat geeft van binnen een
onbeschrijfelijk gevoel van vrijheid.

Ik ben al die jaren zo druk geweest met buik-
dansen dat kinderen krijgen erbij ingeschoten
is. Misschien het enige minpuntje. Het zij zo.”

Opeens schiet me een uitspraak te binnen uit
die serie Fame, de meesten van jullie zullen
misschien te jong zijn om die te kennen: “Fame
costs, and here is where you start paying. In
sweat”.

Mariska Assink
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n 1001 nacht met de BBC m
Wie nog nooit een verfilming van de Vertellingen van duizend-en-één nacht heeft gezien, hoeft
niet te wachten op de 3D versie die binnenkort in de bioscoop verschijnt. Een dvd met een BBC
versie uit 1980 is wat mij betreft de interessantste verfilming tot nu toe.

Als niet duidelijk zichtbaar "BBC" op de onaan-
trekkelijke cover van deze dvd had gestaan,
had ik hem waarschijnlijk niet gekocht. Er zijn
immers al ontelbare Duizend-en-één nacht
verfilmingen gemaakt, die soms echt om te
huilen zijn en waarvan een flink aantal in zijn
geheel online te zien is. Maar zoals je mag
verwachten van een BBC productie, bleek het
een juweeltje: een mooie selectie uit de
beroemde vertellingen - niet alleen de geijkte
verhalen -, goede acteurs - met de vrij
onbekende Anne-Marie Marriott in de hoofdrol
- en een schitterende vormgeving. Verder zien
we onder andere Frank Finlay, Stratford Johns,
Paul Hardwick en Patrick Troughton.

De verhalen zijn gebaseerd op één van de
eerste Engelse vertalingen uit het Arabisch die
ooit zijn gemaakt, namelijk die van Richard
Burton (1821-1890). Voor deze verfilming heeft
Victor Pemberton ze bewerkt. De regie was in
handen van Michael Hayes.

De niet helemaal "115 minuten" durende film
begint, net als de originele vertellingen, met
het verhaal over twee machtige broers, koning

Shahryar en koning Shah Zaman die beide
door hun echtgenote zijn bedrogen. Eén van
de broers besluit daarop om iedere nacht een
andere maagd tot vrouw te nemen en die de
volgende dag te vermoorden. Na enkele jaren
is er in het hele land geen huwbare vrouw
meer te bekennen; de paar meisjes die nog in
leven zijn worden door hun families angstvallig
verstopt. De vizier van de koning, die iedere
nacht voor een nieuwe vrouw moet zorgen, is
in zak en as, als zijn zeer geleerde en wijze
dochter Shahrazad voorstelt om met de koning
te trouwen. Zij heeft een plan om hem voor
eens en voor altijd van zijn moordneigingen af
te helpen.

En dan volgen de verhalen, waarmee Shahra-
zad steeds weer een dag langer in leven weet
te blijven: het verhaal van de visser en de
djinn, het verhaal van de vrouw met de vijf
aanbidders (hoewel vier van de vijf beter
'belagers' kunnen worden genoemd), het
verhaal over het vliegende paard, het verhaal
over de domoor en zijn ezel en het verhaal van
Aladdin en zijn lamp. Bij de verfilming van dit
laatste verhaal is duidelijk rekening gehouden
met het feit dat het zich in China afspeelt. Ali
Baba en Sindbad de zeeman worden wel
genoemd, maar hun verhalen krijgen we niet te
zien.

Tussen de verhalen door wordt Shahrazad
regelmatig opnieuw met de dood bedreigd, Het
verhaal over de vrouw met de vijf aanbidders
valt bijvoorbeeld slecht. Het gaat immers over
een vrouw die vier machtige mannen te slim af
is en voor gek zet. Ook worden in de loop van
de drie jaren die de film beslaat drie kinderen
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geboren. Dan vraagt Shah-
razad haar echtgenoot om
een gunst: spaar het leven
van de moeder van deze
kinderen. Shahryar willigt dit
verzoek in met de medede-
ling dat hij al voordat de
kinderen geboren waren had
besloten dat Shahrazad
mocht blijven leven. Dus hij
heeft haar drie jaar voor
niets in doodsangst laten
zitten! En ze leefden….

Wat me bij deze film het
meest heeft geboeid, naast
het uitstekende acteerwerk
door een rijk geschakeerd
gezelschap, is de prachtige
vormgeving. De verhalen
spelen zich af in een decor
dat doet denken aan oude
Perzische miniaturen. De
acteurs lijken zich hierdoor
te bewegen in een mooi
gekleurd plaatjesboek. Dat
maakt deze verfilming
volgens mij ook uitstekend
geschikt voor kinderen.
Nadeel is dan wel dat er
Engels wordt gesproken en
je dus de ondertiteling moet
kunnen lezen. Plus dat het
overbekende verhaal over
Aladdin bijna 40 van de 115
minuten in beslag neemt.

Ook de kostuums zijn
prachtig, hoewel ik niet
helemaal blij ben met de
tweedelige buikdansachtige
kostuums waar vooral de
mooie, jonge vrouwen in
rondlopen. En dat terwijl er
in de film niet wordt gedanst.
Hier en daar zie je kleine
foutjes: zo beweegt het
decor een keer zichtbaar en
zie je er een olielampje
staan, terwijl Aladdin dat net
heeft weggehaald.

Al met al ben ik blij dat
iemand heeft besloten om
deze oudere BBC opnamen
op dvd te zetten.

Van harte aanbevolen, dus.

Judith Scheepstra
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n No más clones por favor! m
Als jongetje was ik graag buiten in de natuur: hengelen in de sloot, salamanders en kikker-
visjes vangen en zwerven door de weilanden. Die weilanden en slootranden waren overvloedig
voorzien van bloemen, misschien wel tientallen soorten. Vandaag de dag zijn de sloten
rechtgetrokken en is door overbemesting het grootste deel van de diversiteit weg.  Er bloeien
maar een paar en dan nog steeds dezelfde bloemen en het lijkt daardoor of iedere sloot er
hetzelfde uitziet. Met buikdans is iets soortgelijks gebeurd.

Kijk ik naar mijn beginjaren in de dans, dan
was diversiteit een bijna normaal gegeven:
bijna iedere danseres danste - ook als ze in
een bepaalde stijl danste - op een manier die
haar van welke danseres dan ook onder-
scheidde (de volgelingen van de school die
Suraya Hilal in de jaren ’90 had opgericht
misschien uitgezonderd). Zou een danseres
achter een doorschijnende doek dansen, met
het licht achter zich, zodat je haar als een
schaduw op het doek geprojecteerd zou zien,
dan zou je haar meestal direct hebben her-
kend. Niet alleen aan haar figuur, maar aan
haar bewegingspatroon en dan vooral de
armen. Zou de danseres vóór het doek dansen
dan zou je haar persoonlijke expressie kunnen
zien, die ook vaak uniek was. Dit gold niet
alleen voor de grote internationale sterren
maar ook voor de danseressen die nog niet zo
ver waren, maar al wel een tijdje dansten.
Sterker nog: je ziet al een stuk danspersoon-
lijkheid na enkele lessen. Ik heb regelmatig
van Egyptenaren terug gehoord dat zij juist
deze diversiteit waarderen en het mooi vinden
dat ze een stukje van de persoonlijkheid van
de danseres in haar dans mogen zien en
voelen en in haar ziel mogen kijken. Met
andere woorden, de uniciteit van de danseres
in beweging en expressie wordt nog meer
gewaardeerd dan de authenticiteit van de
bewegingen of de dansstijl.

Ik weet niet exact wanneer de omslag kwam,
maar na de opkomst van Dina, die een geheel
nieuw bewegingsrepertoire liet zien in
vergelijking met de danseressen vóór het jaar
2000, werden de podia in toenemende mate
bevolkt door haar navolgsters, die soms bijna
exact haar bewegingen, muziekinterpretatie en
expressie kopieerden. De wereldwijde tournee
van de Bellydance Superstars gaf een golf van
navolging van deze danseressen in het
Westen en de kloonvorming werd nog talrijker
door de imitatoren van Randa Kamel. Als door-
ontwikkelaarster van de Cairo stijl is zij uniek
en een geweldige danseres, maar zelden zal
een danseres meer gekopieerd zijn dan zij.
Tellen we daar de nachwuchs van de
Argentijnse danseres Saida bij op, die vooral
invloed heeft op de dansstijl van de Latijns-
Amerikaanse danseressen, dan moet ik

constateren dat de navolging van enkele
danseressen de diversiteit tot stagnatie heeft
gebracht: het is tegenwoordig bijna een zegen
als je op een internationaal festival een
danseres ziet die niet met de moderne Cairo-
stijl spierspanning, gebaartjes en maniertjes,
doorgestrekte armen en haarzwaaien danst,
dezelfde op den duur volkomen voorspelbare
poses maakt of niet op geheel afgevlakte met
de computer gemaakte muziek danst. Onlangs
heb ik nog zo’n festival gezien en het leek alsof
ik maar 2 of 3 acts voorbij zag komen in plaats
van de 15 of 16 die er werkelijk te zien waren:
iedere danseres leek voor mij inwisselbaar met
de andere. Dat betrof niet alleen het
bewegingspatroon en de expressie maar ook
de kostuumkeuze, leeftijd en type danseres.

Deze kloonvorming heeft voor mij de ziel uit de
oriëntaalse dans gehaald. Ik ben het met de
Egyptenaren die ik gesproken heb eens dat de
oriëntaalse dans op zijn mooist is als de
danseres zichzelf is, jong, oud, dik, dun, en
vanuit haar eigen hart danst, dus niet uit dat
van een ander. Ik weet het: als iets succesvol
is zal het snel nagevolgd worden. Maar het is
de dood in de pot voor de diversiteit van de
oriëntaalse dans. Zoals we de slootkanten
weer divers en bloemrijk kunnen maken door
niet te veel te bemesten, zouden we onze
nieuwe generatie danseressen niet te veel
moeten "overbemesten" met dezelfde prikkels,
maar ze moeten aansporen haar dans vanuit
zichzelf te ontwikkelen, omdat ze een unieke
persoon is en juist vanuit die uniciteit bijzonder
is. Want Randa of Dina raken je juist omdat ze
Randa of Dina zijn. En geen enkele andere
danseres is Randa of Dina, omdat ze domweg
iemand anders is. Ze is uniek en waardevol
genoeg om zich door te mogen ontwikkelen
vanuit haar eigen hart en eigen bewegings-
patroon. Daarbij mag een beetje inspiratie door
bekende danseressen uiteraard altijd.

Bij een YouTube-filmpje van een leerlinge van
de Argentijnse Saida las ik het commentaar:
"No más clones por favor". Daar ben ik het dus
roerend mee eens.

Peter Verzijl
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n De Arabische wereld van Anton Pieck m
Anton Pieck is bij velen van ons vooral bekend om zijn fantasievolle taferelen op kerstkaarten
en kalenderplaten. Veel minder bekend is dat hij ook de vertellingen van duizend-en-één nacht
heeft geïllustreerd, met prachtige plaatjes als resultaat. Reden voor Raqs wa Risala om nu eens
aandacht te besteden aan een Nederlandse illustrator van de beroemde vertellingen.

Wie is er niet opgegroeid met de tekeningen
van Anton Pieck? Als kind vond ik ze uitermate
intrigerend en bevredigend om naar te kijken,
een "luilekkerland waarin geen eind lijkt te
komen aan overheerlijke details" (Evert van
Uitert, 1988). Het sprookjesboek "Duco's
gevleugelde dromen" (1957) was jarenlang
mijn kostbaarste bezit. Daarom was ik blij
verrast om te ontdekken dat Anton Pieck de
illustrator was van meerdere uitgaven van "Alle
verhalen uit 1001 nacht", de Nederlandse
vertaling van een Franse versie van de
vertellingen, uit het Arabisch vertaald door
Joseph-Charles Mardrus (1868-1949). Daar
moest ik meer van weten, maar voor wie hem
niet kennen, eerst heel in het kort iets over
Anton Pieck zelf.

Jong talent
Anton Pieck werd op 19 april 1895 geboren in
Den Helder. Dat hij al vroeg een bijzondere
passie voor tekenen had, bleek onder andere
aan dit voorval: toen Anton drie jaar was, vond

zijn moeder hem eens huilend in de kamer.
Toen zij hem vroeg wat eraan scheelde, kreeg
ze het snikkende antwoord: "Ik kan de regen
niet tekenen!"

“Toen mijn tweelingbroer en ik 4-5 jaar waren,
was er geen sprake van dat we iets anders
zouden worden dan tekenaar”. Aldus Anton
Pieck in een interview (1975). Toen hij zes jaar
was ging hij samen met zijn tweelingbroer
Henri in de leer bij J.B. Mulders in Den Helder.
De tekenlessen wierpen snel vruchten af:
Anton won in 1906 met een stilleven een prijs
op een tentoonstelling van huisvlijt. Als
beloning ontving hij vijf tubes waterverf en een
fixeerspuitje.

In 1906 verhuisde het gezin naar Den Haag en
daar werd het tekenonderwijs voortgezet. Toen
Anton Pieck veertien was behaalde hij zijn
eerste acte, op zeventienjarige leeftijd zijn
tweede. Hij ging als leraar tekenen lesgeven
aan het instituut waar hij zelf in de leer was
geweest: Bik en Vaandrager.

Tekenles voor soldaten
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Anton
Pieck als sergeant gelegerd in Amersfoort en
Den Haag. In Amersfoort gaf hij tekenlessen
aan medesoldaten: “Die soldaten zijn de beste
leerlingen geweest die ik ooit heb gehad”. In
1920 werd hij tekenleraar aan het Kennemer
Lyceum te Overveen. Hij zou daar tot zijn
pensioen in 1960 blijven. Naast zijn werk op
school maakte hij zijn eigen werk.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de
beide broers Pieck actief in het verzet. Anton
gebruikte zijn talent als graficus om handteke-
ningen en stempels te vervalsen: “Ik heb dus
heel wat persoonsbewijzen vervalst en na de
oorlog hebben heel wat mensen daar last mee
gehad omdat men ze niet als vervalsingen
wilde erkennen! Het was een rotwerk maar je
moest wat doen”. Zijn woning was een
doorgangshuis voor onderduikers en een
opslagplaats voor de goederen van joden, die
hun bezittingen hadden moeten achterlaten.
Henri was bij het uitbreken van de oorlog een
prominent lid van een communistische
verzetsorganisatie. Illegale bladen als "De
Waarheid" en "De Vonk" werden in zijn atelier
in Rijswijk gestencild. Op 9 juni 1941 werd hij
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gearresteerd en overgebracht naar de Strafge-
vangenis in Scheveningen, beter bekend als
het "Oranjehotel". Via kamp Amersfoort is hij
daarna naar Buchenwald afgevoerd, waar hij
verbleef tot 1945. Met zijn tekeningen van
Buchenwald heeft Henri Pieck de indrukken
van hem zelf en zijn medegevangenen
vereeuwigd. Henri Pieck overleed in 1972.

In 1922 trouwde Pieck met Jo van Poelvoorde.
Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren:
Elsa, Anneke en Max. Zijn echtgenote over-
leed in 1983, zoon Max drie jaar later. Bij zijn
pensionering werd Pieck benoemd tot Ridder
in de orde van Oranje Nassau en twintig jaar
later volgde zijn bevordering tot Officier. Anton
Pieck overleed op 24 november 1987 op 92-
jarige leeftijd in Overveen.

Vier Kippen
In het begin van zijn artistieke loopbaan - tot
ongeveer 1930 - stond Pieck bekend als een
begaafde graficus. Zijn etsen, gravures, droge
naalden, houtsneden en lithografieën trokken
niet alleen de aandacht van kunstkenners en
vakgenoten, maar ook van het publiek. Zijn
tweede houtsnede "Vier Kippen" (1918) heeft
hij honderden keren moeten afdrukken om aan
de vraag te kunnen voldoen. Er is nog steeds
vraag naar dit werk. Het 'Putje te Assisi', dat
model stond voor de put op het binnenplaatsje
tussen het Voermanmuseum en het Anton
Pieck Museum, is één van de laatste houtsne-
den die hij maakte (1930). Hij maakte ook ex
libris en geboortekaartjes, eerst alleen voor
eigen gebruik, maar later ook voor vrienden en
kennissen.

In 1924 voltooide Pieck zijn eerste olieverf-
schilderij. In dat jaar volgden er nog drie en
waarschijnlijk loopt het aantal olieverfschilderij-
en tegen de honderd. Werken die een heel
andere kant van de kunstenaar laten zien. Vele
lijken spoorloos verdwenen en afbeeldingen
zijn lang niet altijd voorhanden. De doeken
werden vaak onmiddellijk verkocht en in die tijd
waren reproducties geen gemeengoed.

De Efteling
Begin jaren vijftig werd Anton Pieck gevraagd
om mee te werken aan een sprookjespark met
speeltuin. Zijn naam was toen al gevestigd als
illustrator van bekende sprookjesboeken. Zo
ontstond het eerste echte themapark van Ne-
derland, sprookjespark "De Efteling" in Kaats-
heuvel. Tot 1974 bleef hij actief ontwerpen
voor de Efteling. Anton Pieck heeft in totaal
bijna 1500 ontwerptekeningen voor de Efteling
gemaakt.

Het Autotron
In 1968 ontving Pieck het verzoek een onder-
komen te ontwerpen in het Brabantse Drunen
voor een verzameling oldtimers. Hoewel Pieck
geen bewonderaar was van de moderne
techniek, deden die oude auto's hem wel wat.
Vanaf die tijd vindt men ze ook terug in zijn
tekeningen. Het tentoonstellingsgebouw werd
in 1972 geopend. Een imposant complex met
een expositieruimte, kantoren en restaurant
"De Waegenburcht". Later werden de auto's
wegens plaatsgebrek verplaatst naar
Rosmalen. Het gebouw in Drunen kreeg een
andere bestemming.

Anton Pieck Museum
In 1984 werd in het Gelderse Hattem het Anton
Pieck Museum geopend. Het museum bezit
onder meer originele schilderijen, etsen,
lithografieën en zeefdrukken. In de kelder is de
etspers te zien waar Pieck zelf zijn etsen op
perste. In een hoekje van de grote hal bevindt
zich de originele werkplek van Anton Pieck,
zijn stoel en zijn tekentafel. Alle attributen zijn
na het overlijden van Anton Pieck aan het
museum geschonken. Slechts enkele musea
bezitten werk van Pieck, waaronder het Frans
Hals Museum. Alleen het Anton Pieck Museum
in Hattem en de Efteling geven een wat
ruimere, zij het ook fragmentarische, indruk
van Pieck’s oeuvre.
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Illustraties
Zijn debuut als illustrator maakte Pieck in
1920, toen hij op verzoek van de Vlaamse
schrijver Felix Timmermans de feestelijke
tiende druk van "Pallieter" van een aantal
zwart-wit prentjes voorzag. Midden jaren
twintig maakte hij definitief naam als illustrator
met zijn werk voor het tijdschrift voor de jeugd
"Zonneschijn", een blad waaraan ook Rie
Cramer meewerkte.

Een overzicht van alle illustraties van Anton
Pieck is helaas nooit verschenen. Dat maakt
het lastig om te achterhalen welke boeken
Anton Pieck precies heeft geïllustreerd en in
welk jaar die boeken voor het eerst zijn
verschenen. Het zijn enkele honderden titels
geweest, waaronder: "De liederen van Franz
Schubert" (1935), Vondel's "Gysbrecht van
Aemstel" (1937), "De tuin der Goden. Mythen
der Egyptenaren, volken van Voor-Azië,
Indiërs, Grieken, Scandinaviërs en Kelten"
(1938), "Sprookjes van Grimm" (1940), "Jody
en het hertejong" (1940), "Sil de strandjutter"
(1940), "Manso, de poema" (1943), "Het witte
rendier" (1958), "Gejaagd door de wind"
(1973), "De ring van zeven: Oosterse sprook-
jes van Lidow" (1974), "De wraak van de
Toeareg" (1978), "Niels Holgersson's
wonderbare reis" en "Gösta Berling" van de
Zweedse schrijfster Selma Lagerlöf, de
Gulbranssen trilogie en de "Christmas Carol".
Ook in de Engelse uitgave van Dickens'
beroemde werk werden Pieck's tekeningen
opgenomen.

Van 1943 tot 1956 kreeg hij van uitgevers-
maatschappij Parnassus opdracht om zes
kleurplaten en een groot aantal zwart-wit
illustraties per jaar af te leveren voor een
uitgave van "Alle verhalen uit 1001 nacht"
(zestien delen in acht banden). De eerste band
(met delen 1 en 2) verscheen in 1943 en de
laatste (met delen 15 en 16) in 1954. In 1965
kwam daar het "Klein beeldverhaal van 1001
nacht" bij. Midden jaren '80 verscheen een
Japanse uitgave van de "1001 Nacht" in vijf
banden met kleurenplaten van Pieck.

Ik heb twee verschillende uitgaven van "Alle
verhalen uit 1001 nacht" in handen gehad,
eentje met alleen pentekeningen en silhouet-
ten in zwart-wit en eentje met daarnaast ook
tekeningen in grijstinten. De kleurenillustraties
ken ik uitsluitend van het Internet en vooral die
hebben mijn kinderlijke belangstelling voor
Anton Pieck nieuw leven ingeblazen. Pieck
maakte er een reis voor naar Marokko.

“Dan heb ik vóór de Tweede Wereldoorlog een
hele serie tekeningen gemaakt in Marokko en
dat is me goed van pas gekomen toen ik onder
de oorlog begon aan de illustratie van 1001
Nacht. Om zo een werk te illustreren moet je
aan het Oosten hebben geroken”.

Reis naar Marokko
Anton Pieck reisde veel. Zijn indrukken legde
hij vast in schetsen en tekeningen. Zo bezocht
hij onder meer Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk,
Marokko, Italië, Ierland, Wales, Polen, Zwe-
den, Zwitserland, België en vooral Engeland.

In de zomer van 1937 maakte Pieck een reis
door Marokko. Met heen- en terugtocht duurde
de reis zeven weken. Hij kwam aan in Tanger.
De eerste van de tachtig tekeningen die hij
tijdens zijn verblijf in Marokko maakte, was van
een binnenhofje in Tanger. Van Tanger ging hij
per trein naar Rabat. Hij bezocht ook Salee,
een schiereiland voor de kust van Rabat. Van
Rabat ging hij per bus naar Fès, met een
tussenstop in Meknès. Een volgende stop
maakte hij in de pleisterplaats Beni Mellal,
waar hij enkele dagen doorbracht. Hij verbleef
er in een Arabisch hotel; de Europese waren
gesloten omdat het geen toeristenseizoen was.
Daarna ging hij verder naar Marrakech en via
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De dans van Morgane
"Maar na verloop van een uur ging het meisje
opnieuw de zaal binnen en tot groote verbazing van
Ali Baba was zij als danseres gekleed, met een
diadeem van gouden zechinen om haar voorhoofd,
haar hals versierd met een snoer van gele
amberkorrels, haar middel omsloten door een
gordel van gouden maliën en met armbanden van
gouden rinkelbelletjes om haar polsen en enkels. En
aan haar gordel hing volgens de gewoonte der
beroepsdanseressen een ponjaard met een heft van
jade en een lang, opengewerkt en puntig lemmet
dat diende om er de dansfiguren mee aan te geven.
En haar verliefde gazelle-oogen.... had zij met
zwarte kool duidelijk verlengd tot aan haar slapen,
evenals haar wenkbrauwen die in een dreigende
boog getrokken waren....

En toen zij voor haar meester gekomen was, boog
Morgane vol gratie, en zonder hem den tijd te
gunnen van zijn verbazing te bekomen.... wendde
zij zich tot den jongen Abdallah en gaf hem een
klein teeken met haar wenkbrauwen. En plotseling
versnelde zij het rhythme van de tamboerijn op een
heel bewogen maat en glippend als een vogel
begon Morgane te dansen. En zij danste
onvermoeibaar alle passen en schetste alle figuren
zooals nog nooit een beroepsdanseres in de
paleizen der koningen gedaan had. En zij danste
zooals misschien de herder Daoed gedanst had
voor Saul, zwart van droefheid. En zij danste een
sluierdans en dien van den zakdoek en dien van
den stok. En zij danste de dansen der Jodinnen en
die der Griekschen en die der Egyptischen en die
der Perzischen en die der Bedoeïnen, met zulk een
wonderbare lichtheid, dat stellig alleen Balkis, de
koningin die verliefd was op Soleiman, ze aldus had
kunnen dansen.

En toen zij dit alles gedanst had, toen het hart van
haar meester en dat van den zoon van haar
meester en dat van den koopman, den gast van
haar meester aan haar stappen hing en hun oogen
gekleefd zaten aan de soepelheid van haar lichaam,
begon zij den golvenden dans van den dolk.
Inderdaad, plotseling trok zij het gouden wapen uit
zijn zilveren scheede en ontroerend door sierlijkheid
en houdingen, stortte zij zich voorwaarts met den
dreigenden dolk, op het versnelde rhythme van de
tamboerijn, gebogen, soepel, vlug, ruig en wild, met
bliksemende oogen en gedragen door vleugels die
men niet zag. En de dreiging van het wapen richtte
zich nu eens naar den een of anderen onzichtbaren
vijand in de lucht en keerde zich dan weer met de
punt naar de schoone borsten van het vervoerde
meisje.... Daarop werd het rhythme van de
tamboerijn geleidelijkaan langzamer, de maat werd
opgewekter en luwde tot de klankrijke huid geheel
verstilde. En Morgane, met een borst, hijgend als
een golf van de zee, hield op met dansen.

En zij.... (gebruikte de tamboerijn).... als een
centenbakje om het de drie toeschouwers voor te
houden en volgens de gewoonte der beroepsdanse-
ressen hun weldadigheid in te roepen".

Rabat ging de reis weer terug naar Tanger,
waar de boot naar Nederland op hem wachtte.
Op basis van de vele tekeningen die hij had
gemaakt schilderde hij na terugkomst tien
olieverfschilderijen. De reis had een diepe
indruk op hem gemaakt.

"Naar Marokko ben ik uiteraard gegaan om me
te documenteren voor Sprookjes van 1001
nacht. Toen ik daar was aangekomen heb ik er
helemaal nooit meer aan gedacht, zo nam de
omgeving me in beslag. Dat kwam naderhand
weer, eenmaal terug in Nederland. Je beleeft
opnieuw de emotie bij het zien van een oud
vrouwtje dat door een steeg dwaalde, je
onthoudt andere motieven. Je fantasie gaat
eenmaal weergekeerd opnieuw werken. Ma-
rokko was voor mij een ontzettende belevenis,
een ervaring in een totaal andere wereld.
Geweldig was het ook, maar ik zou het een hel
hebben gevonden als ik er mijn hele leven zou
hebben moeten slijten. Wanneer ik nu nog aan
Marokko denk, denk ik nog telkens aan die
enorme menigte blinden. Met hun stok voor
zich uit tastten ze zich een weg. Als ik me al
die narigheid herinner dan vind ik toch wel dat
we hier en een verwend landje zitten". Aldus
Anton Pieck in een interview.

Als een beroepsdanseres
Enkele jaren later begon Anton Pieck aan zijn
'duizend-en-één' illustraties. Helaas is het me
dus niet gelukt om de hand te leggen op een
exemplaar van "Alle verhalen uit 1001 nacht"
met kleurenplaten, maar gelukkig hebben
andere lezers en lezeressen hun bewondering
voor dit werk op het Internet met ons willen
delen. De platen zijn vaak heel herkenbaar als
werk van Pieck, maar dat geldt in eerste
instantie niet voor allemaal. De illustratie bij het
verhaal over Aboe-Kier en Aboe-Sier laat een
oosters stadsgezicht zien, zoals wij dat van
Pieck kennen van Europese steden. (Aan deze
en andere stads- en straattaferelen is ook dui-
delijk de invloed te zien van Pieck’s ervaringen
in Marokko.) De plaat van het circusfeest in
Bisjangar en de plaat waarop Shahrazad haar
verhalen vertelt en bijvoorbeeld ook die met
het naakte meisje, de vos en de haan of het
vliegende paard zou ik zonder de handteke-
ning van Pieck niet direct als zijn werk hebben
herkend. Maar prachtig zijn ze allemaal.

In tegenstelling tot veel andere illustratoren
heeft Anton Pieck (blijkbaar) de verleiding
kunnen weerstaan om Morgane, de heldin uit
het verhaal van Ali Baba, dansend af te
beelden. Waar hij zijn collega's wel in volgt is
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een tekening van hoe Morgane bezig is om de
rovers, die zich in olievaten verborgen hebben,
te doden met kokende olie.

Toch kan ik niet laten hier de bijzonder
beeldende passage uit diezelfde vertellingen
op te nemen over de dansende Morgane (zie
het kader). Het is immers één van de teksten
over oriëntaalse dans waarop het Nederlandse
beeld van buikdanseressen gebaseerd kan
zijn. Vooral omdat hij refereert aan wat voor
'beroepsdanseressen' gebruikelijk is. Morgane
danst voor Ali Baba, diens zoon en de 'koop-
man' die in werkelijkheid de roverhoofdman is
die Ali Baba om wil brengen. Om aan het einde
van haar optreden de bandiet neer te steken
met de dolk die zij, net als alle 'beroepsdanse-
ressen' bij zich heeft gestoken.

Anton Pieck in 2012 en 2013
Tot op de dag van vandaag verschijnen er
nieuwe publicaties met werk van Anton Pieck.
Bij PostNL verscheen vanaf mei 2012
bijvoorbeeld een bijzondere postzegelserie.
Dat was omdat het dit jaar 25 jaar geleden is
dat Anton Pieck overleed. De serie wordt
aangeboden in de vorm van een abonnement,
maar de postzegels zijn ook los te koop. Een
jaar lang komen elke maand twee
verschillende postzegelvellen uit. Daarbij
ontvangt een abonnee gratis bewaarbladen
met informatie over de illustraties en een
bewaardoos met een ringband. Op de
postzegels en bewaarbladen zijn tekeningen
van Anton Pieck te zien: wintertaferelen,
stadhuizen, kerstmarkten, de Efteling, Oud-
Hollandse spelen en meer…

2013 wordt opnieuw een jubileumjaar, met de
honderdste Anton Pieck kalender. In deze
extra grote kalender, met platen van ongeveer
35 bij 45 cm, zijn de allermooiste en bekendste
Anton Pieck platen samengebracht. De
kalenders bevatten een bon die recht geeft op
gratis toegang tot de expositie "100 jaar Anton
Pieck kalenders", die van 27 oktober 2012 tot

23 februari 2013 te zien is in Museum het
Reghthuys in Giessenburg. Daar is een flink
aantal, ook zeer oude, kalenders te bewonde-
ren. Meer informatie over dit alles is te vinden
op de "Officiële Anton Pieck website"
www.antonpieck.eu

Zelf vind ik het hoog tijd voor een "Anton Pieck
1001 nacht kalender".

Judith Scheepstra

Bronnen
Anton Pieck Documentatiecentrum
www.antonpieckdocumentatie.nl
Anton Pieck museum
www.antonpieckmuseum-hattem.nl
Efteling www.efteling.com
NIOD Buchenwald http://www.buchenwald.nl
Officiele Anton Pieck website http://antonpieck.eu
The World of Anton Pieck
http://theworldofantonpieck.blogspot.nl
J.C. Mardrus - Alle verhalen uit 1001 nacht,
(verschillende uitgaven, waaronder een 13e druk)
H.J. Paris Amsterdam
Anne Hallema - Anton Pieck : catalogus en
beschryving van zyn prenten en schilderyen,
Kunsthandel "De Poort", H.Bos, Den Haag 1930
Joos Florquin - Ten huize van... Anton Pieck. Orion,
Brugge/Davidsfonds, Leuven 1975
Hans Vogelesang - Op reis met Anton Pieck, Den
Haag, Omniboek 1975
Frans Keijsper - Anton Pieck, een 90-jarige
ambachtsman, Weesp, Van Holkema & Warendorf
1985
Evert van Uitert - Anton Pieck 1895-1987, De Gids.
Jaargang 151. Meulenhoff Nederland, Amsterdam
1988
Ben van Eijsselsteijn, Hans Vogelesang - Anton
Pieck, zijn leven, zijn werk, Amsterdam, De Boekerij
1989
Richard van Leeuwen - De wereld van Sjahrazaad,
Bulaaq, Amsterdam 1999
KB-catalogus www.kb.nl
Boekwinkeltjes.nl http://boekwinkeltjes.nl
Wikipedia http://nl.wikipedia.org
WorldCat www.worldcat.org
http://1001nacht.startpagina.nl

http://www.antonpieck.eu
http://www.antonpieckdocumentatie.nl
http://www.antonpieckmuseum-hattem.nl
http://www.efteling.com
http://www.buchenwald.nl
http://antonpieck.eu
http://theworldofantonpieck.blogspot.nl
http://www.kb.nl
http://boekwinkeltjes.nl
http://nl.wikipedia.org
http://www.worldcat.org
http://1001nacht.startpagina.nl
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n Agenda m

Workshop Shaabi Masri (een populaire

Egyptische dans)

Start: Zaterdag 3 november 2012 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 3 november 2012 om 16:00 uur
Locatie: Studio Lijfwijs, Laagte Kadijk 20,
Amsterdam
Kosten: € 25
Website: www.yasminjordy.com

In de workshop behandelen we de specifieke
Egyptische danstechniek Het vertalen en
interpreteren van de muziek naar de dans
Choreografie. Dansstudio Lijfwijs is met het
openbaar vervoer te bereiken via bus 22 (halte
Kadijksplein), tram 9 en 14 (halte Plantage
Kerklaan) en de metro (halte Waterlooplein).
Aanmelden en betalen kan via de website.

Romadansweekeinde

Start: Zaterdag 10 november 2012
Einde: Zondag 11 november 2012
Locatie: De Uelenspieghel, Winkelsteeg 5, Uffelte
Kosten: € 150 beide dagen

Russische Romadans o.l.v. Elsa Balazs en
egyptische Romadans o.l.v. Lady Moonlight
uitgebreide flyer op www.bellydancetravel.nl

Klassieke Sluiertechnieken en evt. Djembe

spelen!

Start: Zaterdag 10 november 2012 om 16:00 uur
Einde: Zaterdag 10 november 2012 om 17:45 uur
Locatie: HEE-ART, Huskensweg 37, Heerlen
Kosten: € 15,00
Website: http://ietara.com

10 november buikdansworkshop! Klassieke Sluier-
technieken, dansen met een sluier, waarbij houding
van hoofd en lichaam een grote rol speelt ! Dans jij
graag met sluier, dan zal deze workshop je zeker
inspireren. Aanmelden: ietara@telenet.be, 0032-
(0)89-717621 of 06-29054560. Om 19:00 uur
Djembe spelen o.l.v. Jo Koreman. Kosten € 5.00
(incl.Djembe) Een super leuke middag/avond voor
iedereen!

Baladi

Start: Zondag 11 november 2012 om 14:00 uur
Einde: Zondag 11 november 2012 om 18:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei
65, Deurne-Antwerpen

Kosten: € 40
Website: www.buikdans.net

Amana Dance Theatre neemt je mee naar de
Egyptische 'soul' in buikdans: Baladi, een stedelijk
populaire stijl met hart en ziel. Voor (half-)
gevorderden.

Workshops met prof. dr. Hassan Khalil

Start: Zaterdag 17 november 2012 om 11:00 uur
Einde: Zondag 18 november 2012 om 15:45 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag
Kosten: € 60

Ook dit jaar komt prof. dr. Hassan Khalil naar
Nederland. Met drie geweldige workshops. Op 17
november: workshop 1, 11.00-14.00 uur: Melaya
Leff - Idella Ya Rashtu, (folkloredans uit Port Said).
Workshop 2, 15.00-18.00 uur: Khaleegy - Fatouma
'injer', (de Khaleegy uit Koeweit). 18 november,
11.00-15.45 uur: Nieuw Modern Orientaals - wat
precies is nog niet bekend. Extra: het is mogelijk om
op vrijdag 16 november, op afspraak, een privéles
bij Hassan Khalil te volgen. Prijs op aanvraag. Voor
catering tijdens de workshops wordt gezorgd.
Informatie: Shahira-Linda, mobiel 06-12226454, e-
mail: l.plaizier@pzh.nl.

InSpiritual Belly Dance Afternoon Party

Start: Zondag 18 november 2012 om 13:30 uur
Einde: Zondag 18 november 2012 om 17:30 uur
Locatie: Global DanceLab, Borgerstraat 112,
Amsterdam
Kosten: € 15
Website: http://globaldancelab.nl

Trancedans, Whirling en Bellydance. Optredens van
Dansgroep Al Hafla, Dalla Diva's, Aukje Stoffele
Leana en Ossama. Zang door Mirjam. Live music
door Midou, Has Thomas, Ferdinand. DJ Saida.

Oriëntaalse dans, yoga en energieflow

Start: Zaterdag 24 november 2012 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 24 november 2012 om 16:30 uur
Locatie: Jan Luykenlaan 78, den Haag
Kosten: € 30
Website: www.bellydancetravel.nl

We onderzoeken de energiedoorstroming en
energieuitstraling in oriëntaalse dans d.m.v. dans-
yoga- en ademhalingsoefeningen. Docent Lady
Moonlight, 070-3450594

http://www.yasminjordy.com
http://www.bellydancetravel.nl
http://ietara.com
mailto:ietara@telenet.be
http://www.buikdans.net
mailto:l.plaizier@pzh.nl
http://globaldancelab.nl
http://www.bellydancetravel.nl
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De Tao van de dans

Start: Zondag 25 november 2012 om 10:00 uur
Einde: Zondag 25 november 2012 om 17:00 uur
Locatie: Osher, Poortstraat 32 Utrecht
Kosten: € 70
Website: www.farouq.nl

Workshop met Paula Marissink. In deze workshop
aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van je
bewegingen, het dansen in het moment en het
aanwezig zijn in je lichaam, door middel van
oefeningen uit de Healing Tao met één van de
buikdanseressen van het eerste uur in Nederland,
Paula Marissink.. Info en opgave: Peter Verzijl,
peterverzijl@planet.nl, 030-2436007

Arab Film Festival Rotterdam

Start: Woensdag 28 november 2012
Einde: Zondag 2 december 2012
Locatie: Rotterdam
Website: www.arabfilmfestival.nl

Het Arab Film Festival Rotterdam is sinds 2001 een
jaarlijks cultureel evenement. De laatste jaren is het
festival uitgegroeid tot een toonaangevend, jaarlijks
evenement dat een belangrijke functie vervult voor
de multiculturele samenleving in Nederland. Ook is
het festival een van de belangrijkste activiteiten voor
de Islamitische en Arabische gemeenschap in
Nederland.

Workshop ghawazee

Start: Zaterdag 1 december 2012 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 1 december 2012 om 16:30 uur
Locatie: Jan Luykenlaan 78, Den Haag
Kosten: € 30

Ghawazee is de performancedans van Egyptische
zigeunerinnen. We trainen de stijl van de destijds
beroemde Maazinzusjes uit Luxor. Docent Lady
Moonlight 070-3450594

Ruimte & Tijd workshops met Leana en Joyce

Start: Zondag 2 december 2012 om 11:00 uur
Einde: Zondag 2 december 2012 om 17:00 uur
Locatie: Kolder en Ko, Timpweg 3, Groningen
Kosten: € 30
Website: www.artofbellydance.nl

Ruimte en tijd zijn binnen dans brede begrippen.
Leana en Joyce werken ieder deze thema’s uit
vanuit hun invalshoeken. Je leert bewuster om te
gaan met je eigen en elkaars bewegingsvocabu-
laire. Je reflecteert en reageert op wat je doet en

ziet. Hierdoor kan een beter inzicht in je bewegings-
patronen ontstaan en ga je zien waar je sterke
punten liggen. Maar ook waar je jezelf kan verbete-
ren. Als gevolg: een breder scala aan mogelijkhe-
den die jou als danser verrijken! Geen vage taal,
maar praktische oefeningen die je bewust maken
WAT je doet en HOE je beweegt: leer bewust
keuzes te maken. Je werkt aan oefeningen solo en
in kleine groepjes. Je gaat naar huis met inspiratie
om jouw solo-, improvisatie- of groepsdans te
verrijken.

Diva's van Toen

Start: Zondag 2 december 2012 om 13:00 uur
Einde: Zondag 2 december 2012 om 17:00 uur
Locatie: J.J.P.Oudlaan 8, Heerhugowaard
Kosten: € 60

De dansstijl van de egyptische danseressen uit de
jaren '40-'60. Docenten: Farouq 030-2436007 en
Lady Moonlight 070-3450594

Algerijnse Dans

Start: Zondag 9 december 2012 om 14:00 uur
Einde: Zondag 9 december 2012 om 18:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei
65, Deurne-Antwerpen
Kosten: € 45
Website: www.maghrebdans.net

Amana Dance Theatre heeft Annick Baillieul te gast
voor een workshop traditionele Andalousische- en
Berberdansen uit Algerië. Verrijkend en inspirerend!

Workshop Bellydance met Isis Wings

Start: Zondag 30 december 2012 om 12:30 uur
Einde: Zondag 30 december 2012 om 14:00 uur
Locatie: Culemborg, Parallelweg West 13, direct
achter het CS (de grote spiegelzaal van de fitness
studio)
Kosten: € 25
Website: www.alzahradancing.nl

Worshop Bellydance met Isis Wings door Alzahra.
Isis Wings zitten gedeeltelijk vast aan je lichaam en
door er mee te dansen kun je je dansbewegingen
mooier maken met spectaculair effect! Tijdens deze
workshop leer je de verfijndere technieken van het
gebruik van de Wings. Daarnaast zul je gaan ont-
dekken hoe de Wings en de buikdansbewegingen
elkaar aanvullen en hoe je je buikdansbewegingen
nog mooier kunt laten uitkomen of vergroten. De
workshops zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht
leeftijd, wel of geen Bellydance-ervaring. Er zijn Isis
Wings aanwezig. Wees er tijdig bij als je deze wilt
gebruiken.  Informatie en opgave: Alzahra Dance +
Yoga, info@alzahradancing.nl of 06-44726390

http://www.farouq.nl
mailto:peterverzijl@planet.nl
http://www.arabfilmfestival.nl
http://www.artofbellydance.nl
http://www.maghrebdans.net
http://www.alzahradancing.nl
mailto:info@alzahradancing.nl
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Dansreis naar Zuid-Egypte

Start: Donderdag 10 januari 2013 om 12:25 uur
Einde: Donderdag 17 januari 2013 om 23:30 uur
Locatie: Luxor, Egypte
Kosten: € 600/1000
Website: www.bellydancetravel.nl

Dansreis vol dansfeesten en lessen in
Zuidegyptische danstradities, zoals Nubisch,
Ghawazee en Saïdi.We bezoeken tempels, graven
en de plaatselijke bevolking, maken fietstochten en
wie wil kan schilderen.

Eilat festival 2013

Start: Woensdag 16 januari 2013 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 19 januari 2013 om 16:30 uur
Locatie: Eilat, Israel
Kosten: € 450
Website: www.eilatfestival.com

On January 16-19 2013 we will host for the 9th time
the international bellydance festival in Eilat, Israel.
This festival is organized for dancers, teachers and
amateurs as a vacation with rich program and
treats!  Teachers in Eilat festival 2013 Orit Maftsir,
Nourhan Sherif, Mayodi, Azad Kann, Joana
Saahirah of Cairo, Serkan, Sharon Mesguich, Yael
Zarca, Alla Kushnir, Nelly, Leila Oriental, Olesya
Efrenova, Zarina Mustafina (winner of competition
2012), Nata Fari (winner of competition 2011), Yana
Tsehotskaya , Nadya Jalal and also teachers from
Israel, Yael Moav and more and the live music of
Saleh Heby and his Arabic orchestra. Dancers from
all over the world will perform in our evening shows,
parties and open stage.

Suraya Hilal 8, 9 en 10 februari in Eindhoven

Start: Vrijdag 8 februari 2013 om 13:30 uur
Einde: Zondag 10 februari 2013 om 16:00 uur
Locatie: Hoogstraat 105 A, unit 7, Eindhoven
Kosten: € 170
Website: http://hilaldance.com

In deze driedaagse workshop zal Suraya Hilal je
laten kennismaken met de basisprincipes van
Hilaldance: integratie van het lichaam en het
ontwikkelen van gratie en gemak -Kracht van de

beweging met behulp van drie belangrijke
concepten; het uitdrukken van jezelf en het
samenvloeien met Arabische Egyptische muziek en
ritme. Zowel beginners en meer gevorderde
dansers zijn welkom. Er is geen voorkennis nodig
van Hilaldance en andere dansen. Inschrijven (voor

15 december 2012)en meer informatie over de
workshop: dans.nederland@gmail.com.

Saaidi & Stokdans

Start: Zondag 24 februari 2013 om 14:00 uur
Einde: Zondag 24 februari 2013 om 18:00 uur
Locatie: a2o-cultuurthuis, August Van de Wielelei
65, Antwerpen-Deurne
Kosten: € 40
Website: www.buikdans.net

Amana Dance Theatre nodigt je uit voor een
feestelijke, aardse en koninklijke dans uit het Zuiden
van Egypte.

Tunesische dans

Start: Zondag 24 maart 2013 om 14:00 uur
Einde: Zondag 24 maart 2013 om 18:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei
65, Deurne-Antwerpen
Kosten: € 50
Website: www.maghrebdans.net

Ahlem is gastdocent bij Amana Dance Theatre:
Tunesische dans is een dynamische, krachtige en
toch elegante dansstijl met veel vrouwenpower. De
opzwepende ritmes nemen je mee in twistende
bewegingen op de bal van de voet en voelen in het
echte tempo als een stevige work-out. Tijdens de
workshop maak je kennis met de bekendste ritmes,
bewegingen en passencombinaties, die je zowel in
oriëntaalse of tribal of theatrale dans kunt verwer-
ken. In een korte pauze, die je echt nodig zult heb-
ben, zal uitleg gegeven worden over het kostuum en
de accessoires. Meenemen: sokken of gladde
schoentjes en bij voorkeur 2 heupsjaals zonder
kralen of muntjes.

Ritmes uit de buik

Start: Zondag 28 april 2013 om 14:00 uur
Einde: Zondag 28 april 2013 om 18:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei
65, Deurne-Antwerpen
Kosten: € 45
Website: www.buikdans.net

Percussioniste Hilde en danseres Vera (Amana
Dance Theatre) laten je dansen met levende ritmes.
Je leert enkele ritmes zelf spelen om er daarna ook
typische danstechnieken op toe te passen. Je
ervaart het plezier van improviseren met levende
muziek.

http://www.bellydancetravel.nl
http://www.eilatfestival.com
http://hilaldance.com
mailto:dans.nederland@gmail.com
http://www.buikdans.net
http://www.maghrebdans.net
http://www.buikdans.net

