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VVVVoorwoordoorwoordoorwoordoorwoord    
 
Een eigen dansstudio. Voor veel buikdansprofessionals is 
het een mooie droom, maar voor Petra Mansour kwam de 
droom uit. Er was wel wat werk aan, maar uiteindelijk was 
het dan zo ver. Een eigen studio, nota bene in haar eigen 
ouderlijk huis. 
 
Waarom zou je een artiestennaam nemen? Peter Verzijl 
vroeg dat aan een aantal van onze collega’s en kreeg 
daarop interessante antwoorden.  
 
Recensies deze keer over een documentaire en een 
roman. Het eerste is een uitstekende, al wat oudere 
documentaire over beeldvorming van mensen uit de 
Arabische wereld in films: “Reel Bad Arabs”. Stof tot 
nadenken voor iedereen die van het scheppen van een 
sfeer van duizend-en-één nacht zijn beroep heeft gemaakt. 
De roman speelt zich af in het Egypte van halverwege de 
vorige eeuw. De buikdanseres in het boek lijkt sprekend op 
Samia Gamal, maar toch is het boek niet de moeite waard. 
 
Ook dit jaar was de redactie weer op het Tong Tong 
Festival. Met veel boeiende en inspirerende dansers en 
danseressen en een film over een ronggeng. Een 
controversieel onderwerp in Indonesië, maar ook voor 
Nederlandse buikdansprofessionals. Danseres Aafke de 
Jong was ook van de partij met optredens en workshops. In 
deze Raqs wa Risala schrijft ze over haar band met 
Balinese dans en over de wereld van de traditionele en de 
moderne dans op Bali. 
 
Zijn we ons gevoel voor ritme kwijt? In dit nummer van 
Raqs wa Risala een pleidooi voor het herontdekken van het 
ritme in de oriëntaalse dans. 
 
Veel leesplezier. 
 

Judith Scheepstra 
Hoofdredacteur 
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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. 
 

 

 

 
Aafke de Jong 
Na haar opleiding aan de Rotterdamse Dansacademie (nu Codarts) 
woonde, werkte en studeerde Aafke de Jong gedurende vijf jaar op Bali 
om de lokale danskunst en cultuur te bestuderen. Met Museum Puri 
Lukisan in Ubud, Midden-Bali, richtte zij het cultureel centrum 
DwiBhumi - Balinese Art & Culture op. Momenteel zet zij haar 
werkzaamheden vanuit Nederland voort. Ook rondde zij de studie 
Talen en Culturen van Indonesië af aan de Universiteit Leiden.  
Sinds 1999 werkt zij als danseres en choreograaf en geeft zij lezingen 
over Balinese dans en theater. Zie voor meer informatie: 
www.balinesedans.nl en www.aafkedejong.nl 
 
 
 

 

 

 
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? 
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n Het sprookje dat uitkwam m
 
In het Limburgse Herten (bij Roermond) woont één van de hartelijkste danseressen van 
Nederland, Petra Mansour. En misschien heeft ze wel de mooiste studio van de hele Benelux. 
Dat er heel wat water door de Maas moest stromen voor het zo ver was, vertelt ze zelf. 
 
“Heel lang geleden... ja, zo begint een 
sprookje. En sprookjes bestaan niet, maar mijn 
sprookje kwam uit. 
 

 
 
Ik zal mij even voorstellen, ik ben Petra 
Mansour. Mijn achternaam heb ik te danken 
aan mijn Tunesische man, waar ik al 25 jaar 
mee getrouwd ben. Wij hebben samen twee 
dochters Seneh en Najet. 
 
Als kind al was ik gefascineerd door de 
Arabische muziek en cultuur en dol op de films 
van Aladdin en zo. Samen met mijn tweeling-
zus was ik altijd aan het dansen op popmuziek 
en als Toppop op tv kwam, zat ik met mijn 
neus vooraan. We zijn samen ook op balletles 
geweest, niet zo zeer voor het ballet, het ging 
ons meer om dat roze jurkje. Volksdansen en 
jazzballet hebben wij ook nog gedaan. 
 
Dansjes verzinnen 
Tot we ongeveer 12 jaar oud waren, deelde Ik 
met mijn tweelingzus een slaapkamer. En daar 
werd wat afgedanst. Dansjes verzinnen was 
het helemaal! In die tijd hadden mijn ouders 
een garagebedrijf, en de situatie was “wonen 
en werken aan huis“. Mijn ouders hadden het 
altijd druk, maar zij maakten altijd even tijd, 
wanneer het zoveelste dansje klaar was, om 
ons optreden te zien, daar boven op die 
slaapkamer. 
 
In 1985 verkochten mijn ouders het woonhuis 
met de zaak, omdat mijn vader stopte met het 
garagebedrijf. Hij had hier wel veel moeite 
mee, omdat hij in dat huis geboren en getogen 
was. Zijn opa had het in 1790 gebouwd en hij 
was al de derde generatie, allen hadden hier 
hun eigen bedrijf gehad. 

De jaren verstreken, en toen ik mijn man 
huwde in 1988 en uit huis ging, bleef ik toch in 
hetzelfde dorp wonen, vlak bij mijn ouders, het 
dorp waar ik mij zo in thuis voel. 
 
Begin van een verslaving 
Ruim 17 jaar geleden hoorde ik op een verjaar-
dag dat er in mijn omgeving een cursus buik-
dansen werd gegeven. Ik besloot om een kijkje 
te gaan nemen en ben toen gelijk begonnen 
met de lessen, het begin van mijn verslaving 
aan de oriëntaalse dans. Ik heb naast jaren-
lang les bij Faracha in Weert ook de nodige 
workshops gevolgd in binnen- en buitenland, 
de professionele opleiding bij Yamila in Eind-
hoven gedaan en de Verdiepingscursus bij 
Ahlem, Mariska en Farouq in Utrecht. Nog 
steeds volg ik workshops, want uitgeleerd raak 
je nooit. Ik vind het heerlijk om workshops bij 
diverse docenten te volgen en andere 
docenten aan het werk te zien, want je leert 
veel van elkaar. Ook heb ik het geluk gehad 
dat de gebruiken van het land van mijn man 
mij de mogelijkheid gaven om mij verder in te 
leven in deze cultuur door middel van feesten, 
instrumenten en het leren van diverse ritmes. 
 
Nu beheerst buikdansen een groot deel van 
mijn leven. Al ruim 10 jaar heb ik mijn eigen 
dansschool, geef ik aan 10 groepen per week 
les en verzorg ik workshops, kinderfeestjes en 
optredens. Maar dit alles niet zonder slag of 
stoot. Zoals ik al zei: buikdansen beheerst een 
groot deel van mijn leven. Het heeft mijn leven 
veranderd op een zeer positieve manier, op 
vlakken waar ik het zelf niet voor mogelijk had 
gehouden. Het besluit om les te gaan geven is 
een beslissing waar ik niet over na hoefde te 
denken, buikdans is mijn passie, ik sta er mee 
op, ben er iedere dag mee bezig, en ga er mee 
slapen. 
 
Eigen dansstudio 
Waar ik wel over na moest denken was, toen ik 
besloot te gaan voor mijn eigen dansstudio. 
Het liefst wilde ik wonen en werken aan huis, 
net zoals mijn vader en zijn vader. Maar waar? 
En wat gaat dat kosten? En de crisis begon? 
Verkopen wij wel snel genoeg ons huis? En als 
ZZP-er, hoe moet dat? Enzovoort. En het 
allerbelangrijkste: kan ik dit wel opdringen aan 
mijn gezin? Maar ik ging ervoor… 
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Na twee jaar lesgeven op een gehuurde 
locatie, realiseerde ik mij dat het toch ook zo 
zijn nadelen had; ieder die een ruimte huurt, 
weet wel waar ik het over heb. Ik begon te 
dagdromen over een 'eigen plek', bladerde 
wekelijks de huizen verkoop door, schreef mij 
in bij een makelaar, enzovoort. Ik begon mijn 
man mondjesmaat voor te bereiden, dat ik een 
groter huis wilde waar ik ook les in kon geven. 
Maar ja, hoe doe je dat, als je al een heel fijn 
huis hebt, waar het gezin graag in woont, en jij 
de enige bent die weg wilt? 
 
In de 5 jaar die er op volgde, kocht ik een heel 
buikdansinterieur bij elkaar, voor wat? Ik had 
toch nog geen ander huis? Maar wel een 
droom! Mijn hele zolder kwam vol te staan, 
waarna ik de rest maar ging opslaan bij mijn 
ouders. Ik weet nog goed dat mijn beiden 
dochters eens zeiden: maar mama toch, wat 
moet je toch met al die spullen, je hebt nog niet 
eens je eigen plek? Je kunt het misschien 
beter aanbieden via marktplaats of zo? 
Waarop ik zei, met een gezicht alsof blikken 
konden doden, willen jullie zoiets nooit meer 
zeggen, die dansstudio komt er! 
 

 
 
Ouderlijk huis 
En toen ineens na 5 jaar zoeken - de crisis 
begon – was daar een nieuw huis. Het 
bestemmingsplan klopte met mijn wensen, we 
kregen het financieel rond. Mijn lieve man die 
zei: waar moet ik tekenen, wij gaan ervoor. 
Ik kocht mijn ouderlijk huis! 
 

Mijn vader werd ernstig ziek, maar hij kwam 
weer thuis, in zijn eigen huis, geweldig toch? 
De crisis bracht strengere regels met zich mee, 
en de hypotheek rond krijgen was een hele 
klus. Vooral als je een eigen woning in de 
verkoop hebt staan (nu na ruim 4 jaar nog, 
maar wij blijven positief) maar het lukte 
gelukkig. 
 
Wij kregen de sleutel en verbouwden een jaar 
lang ons huis, met zijn tweeën, ik overdag, 
want in de avond gaf ik les, en mijn man in de 
avond, want die werkte overdag, en ieder 
weekend samen. Toen wij weer eens een 
weekend vrij hadden, na hele lange tijd, 
realiseerden wij ons pas, hoe hard wij hadden 
gewerkt. 
 
We verhuisden toen alles klaar was, eindelijk 
rust, want dat op en neer pendelen tussen 
twee woningen was ook heel vermoeiend. 
Fase 1 was bereikt. Nu de dansschool nog, 
fase 2: het bouwen van mijn dansstudio. 
 
De toerist 
Maar eerst even nog een anekdote over hoe 
mijn man vroeger over mijn buikdansen dacht. 
 
Iedereen die met een Arabische man samen 
leeft, weet wel wat ik bedoel, geven en nemen 
is in iedere relatie van belang, of je nu met een 
Nederlander samen bent, of met een buiten-
lander. Maar buikdansen... nee hoor, toch niet 
je eigen vrouw! Dit wilde mijn man absoluut 
niet. Dus ik ging stiekem naar de les, het klinkt 
misschien belachelijk, maar ik wist dat hij het 
meende, dat dit vanuit zijn eigen cultuur gezien 
echt niet kon. Dus mijn lesuurtje buikdansen, 
ging een uurtje yoga heten. Mijn buikdans-
docente kreeg in die tijd ook van mij te weten, 
dat wanneer een les zou uitvallen en zij zou 
bellen, de yoga niet door ging... 
 
Maar hier kwam een einde aan toen ik samen, 
na een paar maanden dansen, met een andere 
cursiste in onze plaatselijke krant stond, met 
een artikel over buikdansen. De foto was 
behoorlijk groot en hij zag het meteen. Hij was 
enorm teleurgesteld over het feit dat ik erover 
gezwegen had. Buikdansen was echter al 
meteen een grote passie voor mij en ik denk 
dat mijn man toen ook wel begreep, dat dit niet 
zo maar voorbij ging. Hij accepteerde het met 
de jaren, en hij zag ook hoe graag ik dit deed. 
 
Een keer in Tunesië zaten wij tot vroeg in de 
ochtend in een restaurant, waar die avond een 
band kwam eten en drinken, na afloop van een 
bruiloft. De deur werd op slot gedaan (want er 
werd alcohol geschonken), de band maakte 
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muziek en er werd gegeten. Mijn man, twee 
vrienden en ik zaten aan een tafeltje. Rond 3 
uur ‘s nachts werd op de deur geklopt en een 
behoorlijk ordinair ogende dame kwam binnen 
met twee mannen. Op een gegeven moment 
begon ze te buikdansen en zei op zijn 
Tunesisch: “Wij gaan met die toerist een grap 
uithalen”. En die toerist was ik, want er was 
alleen de Tunesische band met een zangeres. 
Op een grove manier zei ze dat ik maar eens 
goed moest kijken hoe zij bewoog, en ik moest 
haar proberen na te doen. En toen zei mijn 
man, op zijn Limburgs: ”Loat um maar get 
zeen!”, wat betekent “laat haar maar wat zien”. 
En ik danste... Tot op heden is dat zo een 
mooie herinnering, want het bleek dat mijn 
man had het geaccepteerd. 
 
Ja, en dan gaat die zelfde man ook nog eens 
een buikdans studio voor je bouwen. Hij is van 
beroep ingenieur, in de koeltechniek. Dus dat 
ontwerpen was zo gepiept. 
 
Flyers al verstuurd 
Opnieuw braken er hele intensieve weken aan, 
nu met vijf man sterk en een strak plan, want ik 
had al een flyer verstuurd dat ik met ingang 
van 2011 van start zou gaan in mijn eigen 
studio. Mijn huur was al opgezegd bij de vorige 
locatie, dus wij hadden een deadline. 

De avond voordat mijn eerste les op de 
maandag van start zou gaan, had mijn man 
nog gewerkt aan de elektra en ik was aan het 
poetsen, tot 3 uur in de nacht. Moe waren we 
niet, we zaten vol met adrenaline, want hoe 
zou iedereen het vinden? Mijn vader vond het 
helemaal geweldig, zijn dochter die nu zelf 
haar werk aan huis heeft, net als hij vroeger. 
Hij heeft het nog 10 maanden mee mogen 
beleven. Mijn moeder woont nu bij ons in het 
huis waar zij ook zoveel herinneringen aan 
heeft. En ik ben alweer twee en een half jaar 
verder op mijn eigen plek. Ik geniet er iedere 
dag van, en ben er ook heel dankbaar voor, 
dat ik deze mogelijkheid in het leven heb 
gekregen. 
 
Werken in je eigen studio geeft een enorme 
rust. De tijd is aan mijzelf, alles kan op zijn plek 
blijven liggen, enzovoort. Maar poetsen, dat 
komt er extra bij, om precies te zijn 8 uur per 
week. Maar ook dat doe ik met groot plezier! 
Het is immers van mijzelf. Ik hoop met heel 
mijn hart dat ik dit nog jaren mag blijven doen. 
 
En zoals mijn man zal zeggen: Inshallah!” 
 
Peter Verzijl 
(Foto’s © Gerard Boersen, Petra Mansour, 
Nicole Oud) 
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n De zin en onzin van artiestennamen m
 
Waarom kiest een buikdanser of buikdanseres voor een artiestennaam. En hoe kiezen ze dan 
die naam? Of waarom gebruikt iemand juist geen artiestennaam? Peter Verzijl was daar 
nieuwsgierig naar en ging op onderzoek uit.  
 
Toen ik eind jaren ’80 in aanraking kwam met 
buikdans was het normaal om een Arabisch of 
Turks klinkende artiestennaam aan te nemen 
als je wist dat je ging optreden. Ik wist meteen 
welke ik zou kiezen: Farouq. Want om bij een 
optreden aangekondigd te worden als Peter 
Verzijl, dat had toch een te hoog 'Zuid-Holland-
se-eilanden-zeeklei-en-doe-nu-maar-een-
beetje-normaal-en-stel-je-niet- aan-karakter', 
een manier van jezelf presenteren die ik van 
mijn ouders had geleerd. Maar mijn gewone 
naam was te ver verwijderd van het sprookje 
wat ik wilde laten zien. 
 
Ik was tot die nieuwe naam gekomen, vreemd 
genoeg ook deels door mijn ouders, omdat ik 
niet alleen de klank van de naam mooi vond 
maar ook omdat mijn moeder vond dat mijn 
vader op koning Faroek van Egypte leek, als 
hij met zijn zonnebril op, op de bank in de tuin 
achter het huis zat te zonnen. Achteraf bleek 
de betekenis van de naam (hij die de leugen 
van de waarheid onderscheidt) onbewust het 
grootste motief te zijn voor mijn keuze, omdat 
mijn subjectieve speurtocht naar waarheid en 
onwaarheid in deze dans een terugkerend 
fenomeen is gebleken. Nu gebruik ik vaker 
mijn gewone naam en is Farouq een naam 
waarvan ik steeds meer denk: “Past dat nog bij 
mij?” 
 
In de loop der tijd ging ik begrijpen dat 
artiestennamen en de keuze daarvoor (of juist 
de keuze geen artiestennaam aan te nemen) 
belangrijk kunnen zijn om meerdere redenen. 
En naar die redenen ben ik nieuwsgierig. 
 
Daarom stelde ik een aantal vragen aan mijn 
collega's: 

• Wat is de reden dat je een artiestennaam 
hebt aangenomen? 

• Hoe is deze naam tot stand gekomen? 

• Wat is de reden dat je juist géén 
artiestennaam hebt aangenomen? 

• Sommigen van jullie gebruiken hun 
artiestennaam ook in het dagelijks leven: 
wat zijn de redenen ervan? Je hoeft je 
'echte' naam niet te vermelden, maar het 
waarom van het gebruiken van je 
artiestennaam in het dagelijks leven is een 
interessant gegeven. (Op deze vraag zijn 
helaas geen reacties binnengekomen.) 

• Is er nog iets anders wat je rond het begrip 

artiestennaam kwijt wilt? 
 
Op mijn oproep zijn reacties gekomen van 
Sabouschka, Firouze, Farah, Leana, Kaylah, 
Roos en Shahira-Linda. Die geven inzicht in 
het waarom van de keuzes van deze danse-
ressen maar het aantal reacties is niet groot 
genoeg om duidelijke conclusies te trekken 
 
Waarom een artiestennaam? 
Sabouschka: Ik heb een artiestennaam 
gekozen omdat ik mijn echte naam saai vond 
klinken. En in een artiestennaam kun je een 
ander aspect van je persoonlijkheid kwijt. 
 
Firouze: Ik heb bewust de naam Firouze 
gekozen omdat mijn eigen naam Jacky 
verwarrend is: soms denken mensen dan dat 
er een buikdanser komt in plaats van een 
danseres want Jacky kan ook een mannen-
naam zijn. 
 
Farah: Ik heb een andere naam gekozen 
omdat ik het gewoon prettig vind. 
 
Leana: Ik ben een Groningse meid met een 
Friese naam (Eeke). Door zowel Arabisch als 
Nederlands publiek word je dan in eerste 
instantie niet helemaal serieus genomen; het 
vooroordeel Nederlandse vrouwen kunnen niet 
buikdansen en Arabische wel, leeft nog steeds. 
Om twijfel weg te nemen heb ik daarom 
besloten een internationale naam te kiezen en 
die te gebruiken. 
 
Kaylah: Omdat ik deze naam mooier vind 
klinken en beter vind passen bij deze 
dansvorm. 
 
Shahira-Linda: De eerste reden is dat ik niet de 
enige ben in buikdansland met de naam Linda. 
Een aantal jaren geleden volgde ik een work-
shop bij Maaike. Van de 16 deelneemsters 
heetten er 4 Linda. Maar naast deze zijn er 
nog meer waaronder een Linda die ook 
optreedt en dezelfde werkgever heeft als ik. 
Meerdere danseressen met dezelfde naam 
werkt alleen maar verwarring in de hand. De 
tweede reden is dat je als danseres, zangeres 
of actrice op het podium een sprookjeswereld 
neerzet. Je brengt mensen met je voorstelling 
even in een andere sfeer of wereld. En daar 
maakt in mijn ogen een naam deel van uit. 
Daarbij komt dat je die naam zelf uitzoekt en 
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dan kom je uit bij een naam waar je je prettig 
bij voelt. Daardoor past de naam bij je 
persoonlijkheid en wanneer je dat voor iets 
specifieks doet zoals buikdans dan zal de 
naam daar tevens bij aansluiten. De naam die 
je van je ouders meekrijgt hoeft niet per sé bij 
je te passen. In het dagelijks leven kom je 
genoeg mensen tegen die zich een andere 
roepnaam hebben aangemeten. Er zijn 
trouwens ook volkeren waarbij het normaal is 
dat je wanneer je aan een nieuwe levensfase 
begint, je ook een nieuwe naam aanneemt. 
 
Hoe is je naam tot stand gekomen? 
Sabouschka: Sabouschka heet ik sinds mijn 
jeugd. Ik danste, speelde percussie en zong 
samen met muzikanten. Ik vond Sabouschka 
toen mooier klinken en beter bij me passen 
dan mijn echte naam. Veel later, toen ik me los 
wilde maken van de strengheid van een 
bepaalde danstraditie, ging ik op zoek naar 
een echte artiestennaam. Ik wilde een ander 
deel van mijn danspersoonlijkheid erin kwijt en 
vroeg de moeder en de dochter van ‘mijn’ 
Egyptische familie in Cairo om mij een ge-
schikte naam te geven. Dat werd Zoumouroda. 
Dat is een kostbare steen en de naam van een 
vroegere buikdanseres uit de periode van de 
zwart-wit film. Zoumouroda gebruik ik nu als 
tweede naam en in Egypte laat ik mij ook zo 
noemen, daar kunnen ze Zoumouroda beter 
onthouden dan Sabouschka. 
 
Firouze: Ik ben een zeer grote fan van de 
Libanese zangeres Fairuz. Ze zingt met hart 
en ziel over wereldvrede, pakkend en zo vol 
emotie. 
 
Farah: Ik noem mezelf Farah omdat het de 
Arabische vertaling is van mijn eigen naam, 
Joyce. Allebei betekent het “vreugde”. 
 
Leana: Het is al een tijdje geleden maar ik 
wilde beslist geen standaard Arabische naam 
maar eerder een naam die wat beter in de 
mond ligt en makkelijker uit te spreken is. Ik 
heb de naam Leana uit een jeugdboek. Pas 
veel later heb ik de betekenis opgezocht. 
Soms is het een Schotse meisjesnaam, maar 
ook een Hebreeuwse naam wat wilde koe of 
antilope betekent. Ach, je moet jezelf nooit te 
serieus nemen dus ergens klopt dat wel. 
 
Kaylah: Ik heb op internet gezocht naar 
Arabische meisjesnamen en vond deze mooi. 
 
Shahira-Linda: Ik was op zoek naar een 
artiestennaam en struinde namenlijstjes en 
websites af. Toen zag ik op tv een programma 
over volkeren in Libanon in een ver verleden. 

De Libanese antropologe die in beeld was bij 
de reportage, heette Shahira. Toen ik haar 
naam hoorde en uitgeschreven zag wist ik “dit 
is het!”. Dit past bij mij en het voelt goed. 
Voordat ik de naam confisqueerde heb ik de 
Nederlandse, Belgische en Duitse buikdans-
startpagina’s nagezocht om te zien of er al 
iemand was met die naam. Dat was niet het 
geval. Ik heb mijn wettelijke naam er achter 
gezet wat voor mij ook goed voelde. De gehele 
naam Shahira-Linda geeft de diversiteit van 
mijn persoonlijkheid weer. 
 
Als je geen artiestennaam hebt? 
Roos: Ik vind mijn naam mooi, ik zou er geen 
weten die beter bij me past. Ik vind de bloem 
roos ook heel mooi! Bovendien bestaat de 
naam Roos volgens mij in iedere taal, daarom 
voel ik niet de noodzaak een andere (arties-
ten) naam aan te nemen. 
 
Is er verder nog iets wat je kwijt wilt? 
Farah: Het aannemen van een andere naam is 
persoonlijk. Zolang je je er goed en comforta-
bel bij voelt is het prima, maar houd je wel aan 
de maatschappelijke normen en waarden. 
Noem jezelf bijvoorbeeld geen Prins Alexander 
als je er uitziet als een misplaatste travestiet, 
zoals in een van de vele dansauditie-
programma’s van de laatste tijd. 
 
Leana: Ik zit er alweer een tijdje aan te denken 
om mijn echte naam weer te gebruiken. Ik heb 
veel vrienden gemaakt via de buikdans die mij 
ook kennen als Eeke en soms is dat verwar-
rend. Ook denken mensen weleens dat het 2 
verschillende personen zijn. Maar voorlopig 
houd ik Leana nog aan. Het voordeel is dat ik 
niet snel word verward met iemand anders 
omdat mijn artiestennaam en gewone naam 
redelijk uniek zijn. Ik heb bijvoorbeeld collega’s 
die ik automatisch een tweede naam geef 
omdat er meer van zijn (Tribal Joyce, Mama 
Joyce, rode haar Joyce, etc.). Ja, dan snap ik 
best waarom iemand een artiestennaam kiest, 
dat hoeft niet altijd een spirituele reden te 
hebben. 
 
Kaylah: In het dagelijks leven gebruik ik mijn 
gewone naam (Sandra). Alleen bij optredens 
gebruik ik de naam Kaylah. Tijdens het assis-
teren in de lessen is het wisselend maar dan 
gebruik ik ook meestal mijn gewone naam. Ik 
vind het verder een persoonlijke keuze wel of 
geen artiestennaam te kiezen, maar ik vind het 
wel leuk om te weten welk verhaal er achter 
deze artiestennaam schuilt. 
 
- vervolg op bladzijde 13 - 
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n Echte slechteriken m
 
Al meer dan honderd jaar komen mensen van Arabische origine er in de media slecht van af. 
De mannen worden steevast afgeschilderd als agressief, oversekst en dom. En als je al 
vrouwen ziet die niet schuilgaan onder een heleboel zwarte textiel, dan zijn het vrijwel altijd 
buikdanseressen of terroristen. Mediadeskundige Jack Shaheen deed er jarenlang onderzoek 
naar. Hij heeft goede hoop dat het stereotype uiteindelijk zal verdwijnen. En dat is ook goed 
nieuws voor buikdanseressen. Voor wie daarover meer wil weten is de documentaire "Reel Bad 
Arabs" op het internet te vinden.  

 

 
 
"Ruby is sluw, van die oriëntaalse sluwheid die 
eigen is aan haar herkomst". Die woorden las 
ik in mei van dit jaar tot mijn stomme verbazing 
in de krant over een Marokkaans meisje, uit de 
mond van een Italiaanse hoofdofficier van 
Justitie. Deze merkwaardige uitspraak wordt 
begrijpelijk als we zien hoezeer de wereld 
overspoeld is door negatieve beelden van 
Arabische mensen. 
 
Levenswerk 
Professor Jack G. Shaheen, geboren in 1935 
in Pittsburgh, Pennsylvania, is gespecialiseerd 
in beeldvorming van minderheden. Als 
Arabische Amerikaan is hij vooral bekend 
vanwege zijn strijd tegen de beeldvorming van 
mensen uit de Arabische wereld. Die komen er 
momenteel erg slecht vanaf, maar zij zijn niet 
de enige groep die het doelwit vormen van 
demonisering. Welke groep het ook over gaat, 
het door de media geschetste negatieve beeld 
moet volgens Shaheen worden blootgelegd en 

aan de kaak gesteld. Hij heeft hiervan zijn 
levenswerk gemaakt. Ook in positieve zin, 
want naast zijn academische werk heeft hij 
onder andere ook als consultant bijgedragen 
aan enkele speelfilms om te helpen het beeld 
te verbeteren. 
 
Shaheen heeft meerdere boeken op zijn naam 
staan, waaronder "The TV Arab" (1984), 
"Guilty: Hollywood's Verdict on Arabs after 
9/11" (2008) en het prijswinnende "Reel Bad 
Arabs: How Hollywood Vilifies a People" 
(2001, 2009). De film "Reel Bad Arabs: How 
Hollywood Vilifies a People" van Sut Jhally 
(2006) is gebaseerd op het gelijknamige boek 
en kan worden beschouwd als een uitbreiding 
daarvan. "Reel Bad Arabs" neemt de beeld-
vorming van Arabieren in films onder de loep 
aan de hand van talloze beelden uit de 
filmgeschiedenis. 
 
Terug in de tijd 
"Als je de bergen oversteekt en ons land 
binnenkomt, ga je 2000 jaar terug in de tijd" 
(Harum scarum, 1965). Dat is één van de 
eerste van de stukjes film die we te zien 
krijgen. Ze worden ingeleid door Jack Shaheen 
en omlijst door de muziek van Simon Shaheen, 
die sommige buikdanseressen misschien 
zullen kennen. 
 
Al vanaf de vroegste speelfilms, meer dan hon-
derd jaar geleden, zijn Arabieren slechteriken 
met barbaarse gewoontes. Zelfs tekenfilms 
voor kinderen ontsnappen niet aan het stereo-
type. In de Disneyfilm "Aladdin"(1992) worden 
bijvoorbeeld alle stereotypen gerecycled. Het 
openingsliedje alleen al, waarvan de tekst later 
is aangepast. Vreemd dat er luide protesten 
nodig waren om de songtekst "een land.... 
waar ze je oor afsnijden als jouw gezicht hen 
niet aanstaat. Het is barbaars, maar hé, het is 
thuis" (voor kinderen!) aangepast te krijgen.  
 
Bakermat Europa 
Hoewel op dit moment Hollywood de meest 
dominantie beeldenproducent is, zijn de 
beelden van Arabieren een erfenis uit Europa. 
Ze waren afkomstig van reisverslagen over het 
Oosten en de oriëntalistische kunst die daarop  
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is gebaseerd: beelden van mannen met 
zwaarden op vurige paarden, van harems met 
zwarte bewakers en blanke, schaars geklede 
slavinnen... Beelden van de oriëntaalse 
'ander'.  
 
'Arabierenland' in Hollywood films bestaat 
steevast uit een woestijn vol verborgen 
gevaren, met oases en harems. Een soort van 
'mythisch pretpark', aldus Shaheen. Wie de 
'Arabieren' precies zijn en waar ze precies 
wonen, wordt eigenlijk in het midden gelaten. 
Het zijn in elk geval moslims.  
 
De mannen die wonen in Arabierenland zijn 
agressief (Raiders of the Lost Ark, 1981), 
oversekst (Happy Hooker Goes to Washington, 
1977), gevaarlijk en incompetent (True Lies, 
1994). Ze zwemmen in het geld en zijn 
geobsedeerd door blonde, westerse vrouwen 
(bijvoorbeeld Jamie Farr als hansworst in 
Cannonball Run 2, 1981). Deze stereotypen 
worden voortdurend herhaald, zoals in "Jewel 
of the Nile" (1985), "Protocol" (1984), de Bond 
film "Never Say Never Again" (1983) en 
"Sahara" (1983). 
 
Misplaatste grappen 
Ook zien we scenes met Arabieren of grappen 
over Arabieren in films die niets met het 
Midden-Oosten te maken hebben. Wat 
bijvoorbeeld te denken van deze dialoog in de 
film "Chapter Two" (1979): "How was 

London?" "Full of Arabs". Zou iemand het in 
zijn hoofd halen om zoiets te zeggen over een 
andere minderheid? 
 
In "Father of the Bride 2" (1995) zien we een 
akelige Arabische man die eigenlijk doet 
denken aan een cliché dat ooit ook voor joden 
is gebruikt. Door manipulatie en intimidatie 
wordt de hoofdpersoon van de film gedwongen 
om veel geld te betalen, om te voorkomen dat 
zijn huis met de grond gelijk wordt gemaakt. 
Wat heeft producent Disney bezield om deze 
vreemde scene in de film op te nemen? De 
oorspronkelijke "Father of the Bride" films uit 
1950 en 1951 hadden geen Arabieren. En in 
"Back to the Future" (1985) verschijnt 
volkomen onverwacht een bestelbusje met 
domme, schietende Libiërs, die in de film 
verder geen enkele rol spelen.  
 
Van buikdanseres tot terrorist 
Hetzelfde gebeurt met Hollywoods beeld van 
Arabische vrouwen. In werkelijkheid zijn 
Arabische vrouwen slim, intelligent en succes-
vol in alle beroepen, aldus Shaheen, maar in 
films zijn het óf verleidelijke, in doorschijnende 
lappen gehulde buikdanseressen of anonieme, 
"bundles in black". We zien buikdanseressen 
in "Looking for Danger" (1957), "Young 
Sherlock Holmes" (1985), "Son of the Pink 
Panther" (1993) en "Cast a Giant Shadow" 
(1966). Vrouwen in het zwart zien we onder 
andere in "The Mummy" (1999), "Protocol" 
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(1984), "Indiana Jones" (1989) en "Death 
Before Dishonor" (1987). Het lijkt erop dat hoe 
meer vooruitgang Arabische vrouwen boeken 
in de wereld, hoe meer Hollywood ze 
opgesloten houdt in het verleden. 
 
Toch heeft de Arabische filmvrouw de laatste 
jaren een ontwikkeling doorgemaakt. In plaats 
van buikdanseres zijn ze tegenwoordig steeds 
vaker terrorist. Bijvoorbeeld in de al eerder 
genoemde films "Death Before Dishonor" en 
"Never Say Never Again". 
 
Hetzelfde DNA 
De geschetste stereotypen worden gevoed 
door de politieke belangen van de Verenigde 
Staten, maar het omgekeerde is ook waar. Er 
is sprake van een wisselwerking; politiek en 
Hollywood versterken elkaar. Jack Valenti, 
lange tijd voorzitter van de "Motion Picture 
Association of America", zei het eens zo: 
"Washington en Hollywood komen voort uit 
hetzelfde DNA". 
 
Na de tweede wereldoorlog waren er 
veranderingen te zien in de beelden, onder 
invloed van het Palestijns-Israëlische conflict, 
het Arabisch olie-embargo, waardoor de 
brandstofprijzen enorm zijn gestegen en de 
Revolutie in Iran, met Amerikaanse gijzelaars 
die meer dan een jaar gevangen hebben 
gezeten. Via televisiebeelden kwamen het 
Midden-Oosten de Amerikaanse huiskamer 
binnen. 
 
In de films zien we sjeiks verschijnen die zo rijk 
zijn, dat ze met hun geld hele werelddelen 
kunnen opkopen. In de film “Network” (1976) 
zegt de hoofdpersoon: "The Arabs are simply 
buying us!". Hebben we dat niet al eens eerder 
gehoord en gezien? De propagandabeelden 
over joden uit de tijd vlak voor de tweede 
wereldoorlog lijken sprekend op de beelden 
van Arabieren van nu. 
 
Ministerie van defensie betrokken 
De beelden van Palestijnen in films reflecteren 
de onophoudelijke steun van de Verenigde 
Staten voor de staat Israël, te beginnen met de 
film "Exodus" uit 1960. De clichébeelden 
worden in de jaren '80 en '90 in zo'n 30 films 
herhaald, zoals in "True Lies" (1994). En je ziet 
nooit gewone, menselijke Palestijnen, die 
leven onder een bezetting, die gewond raken, 
hun huis verliezen, kinderen die wanhopig zijn. 
Zo worden Palestijnen ontmenselijkt.  
 
In de vele oorlogsfilms die gemaakt zijn in 
samenwerking met het Amerikaanse ministerie 
van Defensie, worden talloze anonieme 

'Arabieren' neergemaaid met bommen en 
machinegeweren, bijvoorbeeld in "Navy Seals" 
(1990). Met als racistisch hoogtepunt de film 
"Rules of Engagement" (2000) waarin een 
Amerikaanse legercommandant in de 
problemen raakt omdat hij opdracht heeft 
gegeven om te schieten op demonstrerende 
Jemenitische burgers. Een van die burgers is 
een klein meisje dat als gevolg van de 
beschieting een been verliest. Aan het einde 
van de film blijken alle mannen, vrouwen en 
kinderen die zijn neergeschoten, ook het kleine 
meisje, de agressors te zijn geweest. Zij 
schoten eerst, de Amerikaanse soldaten 
hebben zich alleen verdedigd. Een slachtpartij, 
maar een terechte slachtpartij. 
 
Wat moeten kijkers uit de Arabische wereld 
wel niet van ons denken als ze voortdurend dat 
soort beelden voorgeschoteld krijgen? 
 
11 september 
Het besluit om oorlog te voeren tegen Irak is 
een stuk gemakkelijker gemaakt door de lange 
voorgeschiedenis waarin er van de woorden 
'Arabier' en 'moslim' steeds meer dreiging 
uitging. Daardoor was het ook gemakkelijk om 
de actie van 19 moslimextremisten op 11 sep-
tember 2001 te kwalificeren als het resultaat 
van de haat die 1,3 miljard moslims koesteren 
tegen de Amerikanen. De bomaanslag in 
Oklahoma City werd eerst ook gezien als een 
daad van moslimextremisten. Toen het een 
eenmansactie bleek van een blanke 
Amerikaan van Ierse origine is niemand op het 
idee gekomen om alle Ierse Amerikanen als 
terroristen over één kam te scheren. Terwijl nu 
wel de Amerikanen met een Arabische 
achtergrond verdacht zijn geworden en steeds 
vaker het doelwit zijn van hatecrimes.  
 
Hoopvol 
Maar als we de beelden veranderen dan zullen 
uiteindelijk ook de vooroordelen uitsterven. Er 
zijn jonge filmmakers die wel Arabische 
mensen portretteren in al hun menselijke 
complexiteit. En er zijn stand-up comedians 
van Arabische origine die het stereotype met 
veel succes op de hak nemen, zoals Dean 
Obeidallah en Ahmed Ahmed. 
 
In de film “A Perfect Murder” (1998) zien we al 
een intelligente politie-inspecteur (gespeeld 
door David Suchet, die wij vooral kennen door 
zijn vertolking van die andere speurneus: 
Hercule Poirot), die Arabisch spreekt met het 
slachtoffer van het misdrijf dat hij onderzoekt. 
In "Three Kings" (1999) zien we gewone 
Irakezen en de film toont wederzijds respect 
tussen hen en de Amerikanen. In de film 
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"Kingdom of Heaven" (2005) zien we hoe de 
historische figuur Saladin in een kerk in 
Jeruzalem een heilig voorwerp op de vloer 
aantreft. Hij pakt het voorzichtig op en zet het 
terug op het altaar. Het filmpubliek, de moslims 
én de christenen, applaudisseerde. Andere 
goede voorbeelden zijn "Syriana" (2005) en 
"Hideous Kinky" (1998). 
 
De menselijkheid van Palestijnen wordt ner-
gens beter verbeeld dan in de film "Paradise 
Now" (2005), waarin een jonge Palestijnse 
vrouw een zelfmoordterrorist overtuigt van de 
fout die hij op het punt staat te begaan. 
 

 
 
Stof tot denken en discussiëren 
Waarom is deze documentaire belangrijk voor 
buikdanseressen? Niet alleen vanwege de 
filmbeelden van zogenaamde buikdanseres-
sen. Ik denk dat er een verband bestaat tussen 
het stereotype van de 'Arabische' man in films 
en het hardnekkige stereotype van de 
buikdanseres. Want wat kun je als vrouw 
anders zijn dan anoniem, verleidelijk slaafs of 
juist doortrapt als je omringd wordt door 
uitsluitend agressieve, oversekste, domme, 
incompetente mannen. Als dat verband er 
inderdaad zo is, dan is er dus ook voor ons 
reden voor optimisme. Het beeld van 
buikdanseressen zal mee veranderen met het 
beeld van Arabische mannen en vrouwen. 
 
Maar misschien is er iets heel anders aan de 
hand. Misschien versterken we juist zelf het 
stereotype door onze voorstellingen in de 
'sfeer van duizend-en-één nacht', die immers 
gebaseerd zijn op de geschiedenis van 
Scheherazade, die het opneemt tegen een 
wraakzuchtige, barbaarse echtgenoot. 
 
Stof tot nadenken en dus nog een reden om de 
50 minuten durende documentaire te gaan 
zien. 
 
Niet verwarren 
Er is nog een documentaire gemaakt met een 
titel die sprekend lijkt op "Reel Bad Arabs", die 
een soortgelijke analyse geeft van de beelden 
van Amerikaanse indianen. "Reel Injun" (2009) 
is een Canadese documentaire van Cree 

filmmaker Neil Diamond, Catherine Bainbridge 
en Jeremiah Hayes. Ook een interessant 
gegeven, hoewel het misschien verder van ons 
af ligt, en een boeiende documentaire. 
 
En dan is er ook nog het veel mindere 
"Valentino's Ghost" (2012), een anderhalf uur 
durende documentaire van Michael Singh. Die 
zou nieuwe inzichten geven in de relatie 
tussen de Amerikaanse media, de filmindustrie 
en de Amerikaanse politiek in het Midden-
Oosten. Jack Shaheen is ook van de partij als 
één van de commentatoren. Maar je komt 
bedrogen uit als je verwacht dat er een 
verband wordt gelegd tussen film en politiek. 
Want de documentaire vertelt de geschiedenis 
van de Amerikaanse inmengging in het 
Midden-Oosten, met veel journaalbeelden, 
maar weinig film. Een analyse als in "Reel Bad 
Arabs" ontbreekt, ook al doet te titel anders 
vermoeden. Deze lange documentaire is 
hooguit een eyeopener voor iemand die de 
laatste 50 jaar het nieuws over het Midden-
Oosten heeft gemist. 
 
Judith Scheepstra 
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n Hoe het ritme uit de buikdans verdween m
 
Ik ben behoorlijk 'streng' opgevoed door mijn vroegere buikdansjuf. We leerden vele ritmes, 
hoe er op te dansen, en we leerden wat je er het beste wel en het beste niet op kon doen. Dit 
omdat ieder ritme een ander karakter heeft wat zich ook in beweging laat vertalen. En ik ben 
nog altijd blij dat ik het zó heb geleerd. 
 
Zo leerden we dat een ayoub staat voor snel-
heid, draaien, ronde bewegingen, natuurlijke 
zijwaartse bewegingen met het bovenlichaam, 
dat het een trancematig karakter heeft en dat 
bijvoorbeeld camels en twisten er mooi op 
uitkomen maar een hipdrop met een schopje 
veel minder. De masmoudi kabir stond 
bijvoorbeeld voor stevige, geaarde en statige 
bewegingen in de ruimte of op de plaats. Ook 
leerden wij taqasim herkennen waarin niet het 
ritme maar juist de melodie om expressie 
vroeg. Wat meestal uitmondde in het in de 
dans weergeven van de melodie in ronde, 
zachte, lyrische bewegingen.  
 
De 'beperkingen' dienden uiteindelijk een 
hoger doel: we werden opgevoed in het zo 
natuurlijk mogelijk dansen en het zo goed 
mogelijk weergeven van de muziek. De muziek 
dus als het ware met je lichaam leren vertalen 
op jouw eigen manier binnen enkele gestelde 
kaders. Uiteindelijk zorgden die kaders voor 
zoveel veiligheid dat je erbinnen eindeloos 
leerde en durfde te improviseren. Soms 
leerden we ook hoe in een ritmisch stuk 
muziek toch de melodielijn te volgen, wat weer 
heel veel nieuwe mogelijkheden gaf. Dus zo 
streng was het uiteindelijk helemaal niet.  
 
Het op een natuurlijke wijze weergeven van 
het karakter van de muziek heeft behalve met 
luisteren ook met voelen te maken. Als je je 
hoofd leeg maakt, je ratio uitschakelt en je 
gevoel durft in te schakelen, voel je als het 
ware wat je lichaam wil gaan doen op dat ritme 
en als je dit vaak genoeg gedaan hebt dan 
komen de variaties vanzelf. Het is dan alsof je 
vanzelf gedanst wórdt. Dit lukt het beste als je 
een goed contact hebt met je lichaam. Dans 
wordt zo een hoge vorm van zelfexpressie én 
het publiek dat ernaar kijkt, krijgt een 
organische, afwisselende dans te zien doordat 
de ritmes in hun afzonderlijke karakter allemaal 
even voor het voetlicht mogen treden, door de 
danseres geïnterpreteerd en uitgedrukt worden 
en dus voor de variatie in de dans zorgen. 
 
Workshops waarin je een choreografie wordt 
aangeleerd volg ik al jaren niet meer. Ten 
eerste onthoud ik de choreografie niet, ten 
tweede is het tempo mij te hoog, ten derde de 
bewegingen vaak te onnatuurlijk en te gezocht 
en ten vierde ben ik er te eigenwijs voor om de 

mij opgelegde bewegingscombinaties te 
volgen als ik het niet vind kloppen met de 
muziek. Dat komt naast mijn eigen koppigheid 
ongetwijfeld ook door mijn ‘dansopvoeding’. 
 
 

 
 
Door die dansopvoeding heb ik ook geconsta-
teerd dat de laatste jaren wezenlijke dingen 
veranderd zijn in de dans. Zoals ik in een 
eerder artikel beschreef (Raqs wa Risala 30) 
vind ik dat er sprake is er van een ongelofelijke 
kloonvorming: vele danseressen gebruiken 
dezelfde combinaties en poses: de omgekeer-
de camel die in een schok eindigt in het hoofd - 
erg gezond voor je nek... - of in een hard 
aangezet borstaccent. Het eindeloze 
haarzwaaien, het diep voorover buigen en dan 
met een langzame beweging de haren naar 
achteren strijken, het kokette handje onder de 
kin waarbij de elleboog van diezelfde arm 
wordt ondersteund door de andere hand, de 
afgestopte maya waarbij het bovenlichaam 
extreem ver van de heup wordt afgedraaid - 
erg goed voor je rug…. Enfin: het is allemaal 
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redelijk voorspelbaar en je weet na vijf 
optredens het verschil niet meer tussen de 
danseressen omdat ze hun eigen karakter niet 
hebben uitgedrukt. 
 
Naast deze veranderingen, het dansen vanuit 
'sexy poses', het dansen met de bovenkant 
van het lichaam als focus, het dansen vanuit 
spierkracht en 'willen' of 'moeten' ten koste van 
'mogen', waardoor de energetisch sterk 
uitwerkende zachte binnenlichamelijke 
bewegingen van het bekken worden 
verwaarloosd, maar de accenten in de dans 
juist erg hard worden, zorgt de eenvormige 
muziekinterpretatie ook voor een even 
eentonige voorspelbaarheid: het ritme wordt 
namelijk nauwelijks meer benadrukt. 
 
Op de buikdansgala’s waarvan ik er enkele de 
afgelopen jaren heb bezocht, treden vaak 
danseressen op die (veel) later zijn begonnen 
dan ik en een heel andere dansopvoeding 
hebben gehad in een heel andere tijd. Vaak 
zijn het danseressen die 'awards' hebben 
gewonnen op 'kampioenschappen'. Dansen 
kunnen deze danseressen op het eerste 
gezicht als de beste en de podiumpresentatie 
is qua buitenkant prima. Maar naast die 
bewegingen die steeds hetzelfde zijn is het me 
opgevallen dat het specifieke karakter van de 
ritmes niet meer wordt benadrukt en er in 
plaats daarvan bijna alleen nog maar op de 
melodielijn wordt gedanst. Daardoor dansen 
de danseressen niet zozeer naast de muziek 
maar missen de dansen wel een specifieke 
scherpte in het weergeven van de muziek: het 
ritme is ten slotte het skelet van de muziek en 
geeft een specifieke sfeer (en tempo) aan die 
je als danseres zou moeten kunnen weerge-
ven. Je zou als publiek door de interpretatie 
van de danseres moeten kunnen voelen en 
zien wanneer ze overgaat van een maqsoum 
naar een samai thequil, om maar een 
voorbeeld te noemen. Maar nu zie ik dat 
steeds minder gebeuren door het consequent 
invullen van de muziek met de melodielijn ten 
koste van het ritme. Daardoor is in dit specifie-
ke geval het verschil in sfeer tussen maqsoum 
en samai thequil niet voelbaar en zichtbaar. 
Als je alles melodisch gaat ‘invullen’, zorgt dat 
naast een voorspelbaar combinatiepatroon met 
gekloonde bewegingen ook voor eenvormig-
heid in muziekinterpretatie en tempo. 
 
Doordat de huidige, niet meer georkestreerde, 
buikdansmuziek behalve duidelijk ook erg 
eentonig en zielloos is - vaak hoor je deze 

muziek ook nummer na nummer op een gala 
en krijg je na drie nummers het gevoel dat je 
bij kermismuziek ook hebt - is de vervlakking 
compleet.  
 
Ik keur nieuwe ontwikkelingen niet af - dans 
evolueert en ontwikkelt zich tenslotte - maar ik 
begin een aantal echt specifieke elementen uit 
traditionele buikdans steeds meer te missen, 
die naar mijn idee buikdans tot buikdans 
maken in plaats van een afgeleide van jazz-
ballet. Naast het spelen met energie en 
zelfexpressie op zielsniveau - dat klinkt een 
beetje zwaar, maar ik bedoel het uitdrukken 
van het 'zijn' van iedere danseres - is dat het 
'herinvoeren' van de binnenlichamelijke 
bewegingen naast de harde accenten. Het zal 
de dans diverser, hypnotischer en daardoor 
fascinerender maken. 
 
Daarnaast pleit ik ook voor iets anders, name-
lijk het waarom van dit artikel: het zou mooi zijn 
als het weergeven van de ritmes weer een 
plaatsje mocht krijgen in de buikdans van de 
danseressen van de nieuwe generatie. Het zal 
de dans naast diverser en hypnotischer ook 
spannender, minder voorspelbaar, persoonlij-
ker, sprookjesachtiger, fascinerender en 
daardoor mooier maken, zeker als er echte 
Arabische muziek wordt gebruikt. En de 
danseressen waar ik over sprak tot échte 
sterren doen uitgroeien. 
 
Peter Verzijl 
(Foto © Channeling) 
 
 
 

 
- vervolg van bladzijde 7 - 
 
Shahira-Linda: Een naam heeft invloed op hoe 
je je voelt. Daardoor heeft het ook invloed op je 
uitstraling, zoals ook het kostuum invloed heeft 
op je uiterlijk maar ook je innerlijk. Zoals ook 
de make-up, een vleugje parfum, de gehele 
voorbereiding van invloed zijn op je emoties en 
het goed in je vel zitten. En daarmee is alles 
medebepalend voor je uitstraling. En dat heeft 
weer invloed op je prestatie en heeft invloed op 
je publiek. Er wordt niet voor niets gezegd dat 
een goede voorbereiding, je gehele verzorging 
en de aankleding al je halve optreden is. 
 
Peter Verzijl 
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n Dansen op een ansichtkaart m
 
Dans heeft op Bali een heel andere status en betekenis dan in Nederland of Egypte. Omdat dat 
interessant kan zijn voor buikdansprofessionals heeft de redactie van dit blad aan een 
Nederlandse danseres met een passie voor Balinese dans gevraagd ons iets te vertellen over 
haar ervaringen in de wereld van de Balinese dans op Bali en in Nederland. 
 

 
 
Tijdens een bezoekje aan het Tropenmuseum 
in Amsterdam laatst (nu het nog kan!), viel mijn 
oog op de cover van één van de reisgidsen 
voor Bali in de museumwinkel. Het moet rond 
mijn negende verjaardag zijn geweest dat juist 
dit omslag, met daarop een foto van een jong 
Balinees danseresje met gouden hoofdtooi en 
mysterieuze oogopslag, zich voor altijd in mijn 
hersenpan grifte. Ondanks het feit dat ik nu 
zelf zo’n vijf jaar op het Indonesische eiland 
heb doorgebracht en het daar dus nu wel 
zonder een dergelijke reisgids zou kunnen 
stellen, kocht ik het exemplaar zonder enige 
aarzeling. 
 
Deze eerste, weliswaar tweedimensionale, 
aanraking met Balinese dans was er de oor-
zaak van dat ik jaren later, slechts enkele 
maanden na mijn afstuderen aan de Rotter-
damse Dansacademie in 1993, voor het eerst 
voet aan wal zette op Bali. Ik wist dus al jong 
wat ik wilde worden en moest en zou die 

droom waar gaan maken. Maar wat moet je in 
Nederland in vredesnaam als blanke Balinees 
danseres?  
 
Ansichtkaart 
Het eerste jaar dat ik doorbracht bij een 
gastgezin in een smalle zijstraat in de buurt 
van de dansacademie van Denpasar, Bali’s 
hoofdstad, was een tijd waarin ik continue het 
gevoel had in een soort ansichtkaart te leven. 
Ik geef het niet graag toe, maar voor mij 
voldeed het plaatselijke leven voor een groot 
deel aan het kleurrijke clichébeeld dat er in ons 
collectieve Hollandse idee bestaat over Bali; 
zoiets als het laatste paradijs op aarde waar 
iedereen schilder, beeldhouwer of danser, of 
liefst dat alles tegelijk is. Dit beeld is mede 
gecreëerd door de talloze kunstwerken van en 
boeken geschreven door of over westerse 
kunstenaars die sinds ongeveer de jaren ’30 
van de vorige eeuw op Bali leefden (o.a. 
Walter Spies, Miguel Covarrubias, Willem 
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Hofker, W.O.J. Nieuwenkamp, Colin McPhee). 
Uiteraard is dit nogal naïeve idee in de 
daaropvolgende jaren die ik op Bali verbleef 
om me verder in de dans te verdiepen 
bijgesteld, en heb ik ook de keerzijde van het 
dagelijks leven op Bali van nabij ervaren. De 
sterke sociale en religieuze druk die de 
maatschappij legt op families resulteert 
bijvoorbeeld in een beperkte individuele 
vrijheid en onderlinge jaloezie. 
 
Oost-Indisch zwijgen 
Terug in Nederland na dat eerste jaar op Bali 
verbaasde een vriendin zich over het feit dat ik 
nooit iets vertelde over de politieke situatie in 
Indonesië. Ze had een punt en ik kwam tot de 
conclusie dat men er daar ook nooit open over 
sprak. Het was nog in de periode van president 
Soeharto, die met ijzeren hand regeerde. Er 
heerste een relatief rustig, weliswaar groten-
deels door het leger in stand gehouden status 
quo tussen de verschillende bevolkingsgroe-
pen en religies. Een omvangrijk eilandenrijk 
land als Indonesië houd je immers niet zomaar 
bij elkaar.  
 
De val van Soeharto eind jaren ’90 bracht een 
ommekeer teweeg. Opeens had iedereen het 
in de warung (eenvoudige eetstalletjes langs 
de kant van de weg) over democratie en 
vrijheid van meningsuiting. Demonstraties en 
politieke discussies waren aan de orde van de 
dag.  
 
Dans droeg in het tijdperk van Soeharto vaak 
een socialistisch element in zich. Iedere 
provincie van Indonesië mocht dans, muziek 
en bijvoorbeeld klederdracht gebruiken om de 
diversiteit van het land als geheel te tonen. 
Maar meer dan dat mocht het niet zijn omwille 
van de eenheid van de meer dan 13.000 
eilanden, bijna 250 miljoen inwoners en meer 
dan 700 afzonderlijke talen tellende staat.  
 
Maar Bali heeft zich nooit echt Indonesisch 
gevoeld en heeft vaak aangestuurd op meer, 
of zelfs gehele autonomie. Uiteraard kon 
Jakarta, dat veel geld verdient aan investerin-
gen in onder andere hotels en golfterreinen op 
het toeristische Bali, dit niet tolereren, al heeft 
het de teugels voor het Hindoeïstische eiland 
de laatste jaren wel iets laten vieren. Na een 
korte periode van meer vrijheid lijkt er echter 
ook nu weer een tijd van inperking te zijn 
aangebroken, nu alleen niet opgelegd door de 
staat. Bepaalde fundamentalistisch Islami-
tische groeperingen proberen (Balinese) 
dansuitingen die volgens hen aanstootgevend 
zouden zijn (bijvoorbeeld blote armen en 
heupwiegen), aan banden te leggen. Dit heeft 

echter meestal een averechts effect en Bali 
gaat dan ook zoals vanouds gewoon door met 
waar het mee bezig is. Maar genoeg over 
politiek. 
 
Inspiratie van boven… 
In wat voor danswereld kwam ik eigenlijk 
terecht? Verschilt het leven van dansers op 
Bali nu echt zoveel van dat van dansers in 
Nederland? Ja in inhoudelijke en iets minder in 
praktische zin. Het verschil zit hem onder 
andere in het feit dat dans daadwerkelijk een 
groot onderdeel uitmaakt van de talloze 
ceremonies die in en buiten tempels op Bali 
plaatsvinden. Het is een feit dat de meeste 
Balinezen wel enkele danspassen kunnen 
zetten, anders dan menige Nederlander. 
 
Het paradoxale is misschien wel dat juist de 
meest eenvoudige dansen in het heiligste deel 
van de tempel, de jeroan, worden opgevoerd, 
terwijl daarbuiten, meer naar de straatkant toe, 
de dansen vaak in complexiteit toenemen. 
Dansen tijdens religieuze ceremonies doe je 
met je hart en het komt daarbij in eerste 
instantie niet aan op je ‘skills’. In zulke gevallen 
volstaat het vaak om met je buurtbewoners en 
familieleden (Balinese behoren allen tot een 
bepaalde banjar, een eenheid van families die 
in een bepaalde wijk wonen) na enkele 
repetities een eenvoudige choreografie te 
volgen, dansend met een speer in je handen 
(mannen) of een offertje en wierookstokje 
(vrouwen).  
 
Talent wordt echter zeker aangemoedigd, want 
Bali is trots op de eigen cultuur, die een groot 
scala aan dansen, van ritueel tot entertain-
ment, kent. Een optreden van een beroemde 
danser, danseres of dansgroep in een tempel 
trekt bezoekers van heinde en verre.  
 
Dansgroepen worden meestal uitbetaald in 
maaltijden, maar steeds vaker ook in rupiah’s. 
Het hangt nogal af van de situatie. Op Bali 
heeft men daar zelfs een uitdrukking voor: 
desa, kala, patra, oftewel ‘plaats’, ‘tijd’ en 
‘omstandigheden’. Dit trio is iedere keer weer 
anders en bepaalt steeds opnieuw wat er 
noodzakelijk is aan onder andere dans, theater 
en muziek tijdens een ceremonie.  
 
Herkenning versus vervreemding 
Bij ceremonies is het belang van de herhaling, 
de herkenning voor het publiek (en dat kunnen 
ook voorouders, goden en geesten zijn) niet te 
onderschatten. Het gaat niet, of zelfs juist niet 
om de vernieuwing van het dans- of theater-
genre. Dit is denk ik een erg belangrijk punt 
van verschil in benadering van dans tussen 
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Bali en Nederland.  
 
Toch kent Bali ook een alternatieve danswe-
reld, al is die, net als in Nederland, vrij klein. 
Hier is zeker ruimte voor experimenten, fusion 
en crossovers met andere kunstdisciplines. 
Eén van deze ontwikkelaars van de Balinese 
dans, I Nyoman Sura, was onlangs in Neder-
land te zien tijdens de Tong Tong Fair, het 
grootste Indische evenement ter wereld op het 
Malieveld in Den Haag. Met hem heb ik daar 
het duet “Oleg Tambulilingan”, de verleidings-
dans van de hommels, dat stamt uit de jaren 
’50 van de vorige eeuw, ten tonele mogen 
brengen. Sura had echter een kou onder de 
leden en danste met onder zijn danskostuum 
een blouse met lange mouwen en sokken aan, 
terwijl bij het eigenlijke kostuum blote armen 
en voeten horen. Over desa, kala en patra 
gesproken… Behalve kenner van het 
stockrepertoire van Bali is Sura zelf ook 
dansmaker en improviseert vaak met 
bijvoorbeeld maskers, waaiers en grote 
doeken en hij verruilt de tempelgrond vaak 
voor alternatieve locaties. Ook gaat hij de 
dialoog aan met dansers en musici uit andere 
culturen. Tijdens de Tong Tong Fair kreeg hij 
de kans zich van diverse kanten te laten zien. 
 
Voor de eer 
Tot aan ongeveer halverwege de vorige eeuw 
hadden de puri, de hoven, een belangrijke 
functie bij het in stand houden van de 
uitvoerende kunsten. Tot ver in de twintigste 
eeuw hadden hofdanseressen vaak als taak de 
vorst, de raja, te vermaken. Menig Legong-
danseres eindigde dan ook in zijn harem. Zo 
ook mijn eigen danslerares, Jero Made 
Puspawati. Zij werd één van de drie vrouwen 
van de vorst van de Puri Ksatrya in Denpasar. 
Een tijd terug liet ze me een foto zien waarop 
zijzelf en drie van haar vriendinnen dansen. 
“De raja wilde ze eigenlijk allemaal”, vertelde 
ze, maar zij was degene die onder druk van 
haar familie niet durfde te weigeren. Het was 
natuurlijk ook een eer om met een vorst 
getrouwd te zijn en als dank kreeg zij een 
speciale titel voor haar naam, Jero, die uitdrukt 
dat zij getrouwd is met een persoon van 
hogere kaste. Later vertrouwde ze me toe toch 
spijt van haar keuze te hebben gehad, want 
haar man verbood het haar voor publiek te 
dansen. Lesgeven werd haar nog wel 
toegestaan en zij werd en is nog steeds een 
vooraanstaande dansdocente. Sinds haar man 
is overleden danst zij, op hoge leeftijd, zelfs 
internationaal onder de eervolle titel van 
Seniman Tua of Seniman Werdha (senior 
dansmeester).  

Iedere dag bracht ik gemiddeld drie uur in haar 
paleis door aan in Denpasar. In eerste instan-
tie mocht ik nog geen pas zetten. Eerst moest 
ik de muziek leren begrijpen. “Wacht tot je de 
gong herkent. Dat is het moment waarop je 
adem mag halen en kunt ontspannen”, hoor ik 
Ibu Jero, zoals ze in de volksmond wordt 
genoemd, nog zeggen. Dag na dag ontrafelde 
ze voor mij de diverse bewegingen en techniek 
van diverse dansengenres. Zo leerde ik enkele 
choreografieën uit het hofdansgenre Legong 
Keraton, vele Kebyar-dansen en dansen uit het 
babancihan repertoire (cross-gender). 
 

 
 

 
 
Geduldig  
Ibu Jero was een zeer geduldige guru. Lang-
zaam maar zeker maakte de ballettechniek 
waaraan ik mijn lichaam jarenlang had 
onderworpen plaats voor houdingen met holle 
rug, diepe kniebuigingen en gekrulde vingers, 
die ik van nature niet bezit. In de pauze deed 
ze vaak een boekje open over de achtergron-
den van de diverse dansen en over haar eigen 
leven. Vaak nam ze me mee naar een bijzon-
dere tempel waar weer een andere bijna 
uitgestorven vorm van dans te zien was. 
Uiteindelijk wijdde ze me in haar kleine, 
eenvoudige kamertje achter de van buiten met 
veel goudverf en beeldhouwwerk bewerkte 
paleisdeuren in in de schildertechniek die 
nodig is om dansmake-up aan te brengen en 
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ging ik terug naar Nederland met een over-
gewicht aan handgemaakte danskostuums. 
 
Dans op papier 
Op Bali blijft dans, ook onder de jeugd, 
mateloos populair. Valt er dan wat mee te 
verdienen? Ook dat hangt er maar net vanaf. 
Wel zijn de mogelijkheden voor dansers om er 
je dagelijkse portie nasi mee te vergaren toe-
genomen. Het diploma van de dansacademie 
in Denpasar (aanvankelijk ASTI genoemd, 
later STSI, nu ISI) is sinds de oprichting in 
1967 een gewild stukje papier geworden, maar 
vaak alleen weggelegd voor de iets meer 
bedeelden. Dit betekent echter niet dat je geen 
goede danser zou kunnen zijn als je niet bent 
afgestudeerd aan dit instituut. Ook tegen-
woordig, en vooral in gebieden die verder 
buiten de hoofdstad liggen, kun je erg goede, 
misschien zelfs wel betere, lessen volgen bij 
diverse Seniman Alam, kunstenaars die dans 
op ‘oorspronkelijke’ (alam = natuur) wijze 
hebben geleerd, vaak één op één bij 
vooraanstaande dansers van vroeger. Mijn 
eigen docente is daar een voorbeeld van. 
Seniman Alam zijn vaak gespecialiseerd in één 
stijl en leerlingen hebben het er vaak voor over 
om van ver te komen voor lessen bij deze 
maestro’s. 
 
Een kwestie van geld? 
Goede dansers krijgen op Bali vaak de kans 
om op te treden en wellicht ook door buiten-
landse organisaties te worden uitgenodigd 
over de landsgrenzen te komen dansen. 
Vooral in Amerika en Japan is Balinese dans 
en gamelan erg populair. Dat het in Nederland 
niet wil vlotten verbaast enerzijds, want juist 
hier is, vooral in vele musea, veel bekend over 
de geschiedenis van de Indonesische archipel. 
Maar meestal om economische redenen staan 
Nederlandse instanties, ondanks het bezit van 
gamelaninstrumentaria, niet te trappelen om 
de Balinese dans- en muziek in eigen land een 
boost te geven. Vandaar dat er voornamelijk 
veel kleinschalige initiatieven zijn.  
 
Sinds kort is er een groep in Nederland woon-
achtige Balinezen begonnen met lessen in 
Balinese gamelan op de Indonesische 
Ambassade in Den Haag. Voordat deze groep 
echter in staat is om Balinese dansmuziek te 
spelen, zijn we waarschijnlijk toch een tijdje 
verder. Er zijn momenteel nog enkele Balinese 
gamelangroepen in Nederland aanwezig, maar 
Balinese dansmuziek is vaak zo gecompli-
ceerd dat deze niet met één maal repeteren 
per week onder de knie valt te krijgen. Daarom 
moeten we vrijwel al onze dansoptredens op 

muziek van cd’s uitvoeren. Dat kan uiteraard, 
maar gaat eigenlijk geheel in tegen de oor-
spronkelijke bedoeling van Balinese muziek en 
dans, die nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. 
 
Op Bali heb je de luxe om met een voltallig live 
orkest (ca. 25 man) te repeteren en op te 
treden. Dansen op live muziek maakt het 
iedere keer weer spannend, want het gaat 
altijd net iets anders dan de vorige keer. De 
galmende klanken van het bronzen orkest 
achter je geven je als danser een energie die 
niet te vergelijken is met de doffe klank die een 
compact disc of mp3-speler voortbrengt. 
Bovendien fungeren de orkestleden ook als 
een soort publiek, waardoor je het niet in je 
hoofd haalt om niet alles te geven, ook al is het 
maar een repetitie.  
 
Hier in Nederland mogen we al blij zijn met 
gemiddeld zo’n drie keer per maand een 
optreden ergens in het land of in één van onze 
buurlanden. Ik vul onze optredens aan met 
nevenactiviteiten, zoals het geven van lezin-
gen, workshops, Indonesische taallessen en 
bijvoorbeeld het aankleden van feesten in 
Balinese sfeer, maar al met al kunnen we er 
geen betrouwbaar bestaan mee opbouwen. De 
dansers van onze dansgroep DwiBhumi, 
momenteel zeven in totaal, ‘klussen’ dan ook 
allemaal bij in andere sectoren. 
 
Beweging in de ‘blender’ 
Van jongs af had ik ook een interesse in 
choreografie. Ik vind het interessant om de 
subtiele bewegingen van met name handen, 
hoofd en bovenlichaam te combineren met de 
grote bewegingen van het hele lichaam zoals 
die zich in de westerse moderne dans hebben 
ontwikkeld. Het dierlijke aspect van Balinese 
dansbewegingen, de kleine, haast schichtige, 
staccato bewegingen contrasteren mooi met 
hoe wij hier in Nederland bewegen. Ook maak 
ik vaak gebruik van de holle rug houdingen uit 
de Balinese dans. Iets wat in de westerse dans 
lange tijd taboe was vanwege de sterkte 
invloed van het klassieke ballet.  
 
Nu is echter alles opengebroken en kunnen 
choreografen naar hartenlust “shoppen” uit 
andere culturen.  
 
Daarnaast kies ik vaak voor thema’s uit het 
Balinese ceremoniële leven. Voor de opening 
van Kosmopolis Rotterdam en het World Music 
and Dance Centre in 2005 liet ik me bijvoor-
beeld inspireren door het Balinese ritueel 
waarin een kind pas na 210 dagen voor het  
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eerst de grond raakt (oton genaamd). Op 
muziek voor chromatische gamelan en strijk-
kwartet van de in Nederland woonachtige  
Sinta Wullur werd een danseres door de 
andere dansers door de lucht gedragen en 
ontvouwde zich tegelijkertijd een gedicht van 
de Balinese schrijver I Ketut Yuliarsa dat aan 
de binnenkant van haar kostuum was 
geschilderd. 
 

 
 
Onlangs heb ik ook een solo gemaakt voor een 
danseres die met haar voeten in een vierkante 
meter Hollandse klei staat, waardoor zij alleen 
met haar bovenlichaam, handen en hoofd 
bewegingen kan maken. Een suggestie naar 
de Balinese dansbewegingen. De muziek hier-
bij komt van Steve Reich. Vier elektrische 
gitaren spelen repetitieve patronen op een 
wijze die haast overeenkomt met de inter-
locking patronen van de Balinese gamelan. 
 
“Mula keto!” 
Een tendens die volgens mij zowel op Bali als 
in Nederland waarneembaar is in nieuw 
danswerk, is een hang naar het showelement. 
Het moet toegankelijk voor een groot publiek. 
In Nederland zie je bijvoorbeeld dat in veel 
dansvormen elementen uit de breakdance en 
hiphop worden gebruikt en dat bewegingen 
steeds acrobatischer worden. Van dansers 

wordt verwacht dat ze breed inzetbaar zijn. 
Voor een specialisatie in een bepaald genre is 
gewoonweg geen tijd meer. Op Bali zit het 
showelement vooral in het gebruik van weel-
derige kostuums en overdadige make-up en in 
het grote aantal dansers dat tegelijkertijd op 
één podium past. 
 
Tegelijkertijd zie je een herontdekking van het 
eigen verleden. Choreografieën die de regio-
nale en nationale geschiedenis thematiseren 
en waarmee vrijwel iedereen zich dus kan 
identificeren, rijzen als Bali’s eigen ‘magic 
mushrooms’ uit de grond. Ook wordt het rituele 
leven op het toneel geromantiseerd. Dit in 
tegenstelling tot de periode die volgde op de 
introductie van het Kebyar muziek- en 
dansgenre aan het begin van de vorige eeuw, 
waarin juist het wereldse karakter van dans 
werd benadrukt. In veel moderne dansen van 
Balinese makelij zie je dansers houdingen 
aannemen van biddende devotees en worden 
zelfs bepaalde rituelen, haast letterlijk, op het 
podium uitgebeeld. Dit komt wellicht voort uit 
het feit dat het relatief kleine Hindoeïstische 
eiland zich door het in kracht toenemende 
stemgeluid van de omringende Islamitische 
eilanden enigszins in het nauw gedreven voelt. 
Dit leidt misschien tot een herontdekking en 
herwaardering van de eigen cultuur.  
 
Slechts een enkeling waagt zich buiten de 
vastomlijnde tradities. Misschien is dit aantal 
wel zo klein omdat het Balinese publiek over 
het algemeen graag ziet wat het kent en daarin 
steeds opnieuw bevestigd wil worden. Een 
“mula keto”, “zo hoort het nu eenmaal en het is 
goed zoals het is” hoor je regelmatig. Wat niet 
wil zeggen dat de Balinezen niet openstaan 
voor invloeden van buitenaf. Integendeel. Bali 
bevindt zich sinds de komst van het massatoe-
risme logischerwijze in een continue spagaat 
tussen wat wel toe te laten qua overzeese 
inbreng en wat liever te mijden. Ik denk dat 
één van de belangrijkste uitdagingen waar Bali 
vandaag de dag voor staat het vinden van de 
juiste balans tussen economie, religie en 
cultuur is. Maar geldt dat niet ook voor ons 
eigen land? 
 
Aafke de Jong 
(Foto’s © Indo Jago, Lemon Eyes Photo-
graphy, Lemon Eyes Photography, Alfred 
Birney)
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n Inspiratie uit het Verre Oosten m
 
Van 22 mei tot en met 2 juni was het Malieveld in Den Haag weer gevuld met de grote tent van 
het Tong Tong Festival. Twaalf dagen lang konden de bezoekers genieten van kunst en cultuur 
uit Indonesië en omstreken. De redactie van Raqs wa Risala ging erheen om zoveel mogelijk 
dans te zien en te beleven. 
 

 
 
Het begon meteen goed met optredens van de 
leden van Sang Penari, een gelegenheids-
gezelschap van drie Indonesische dansers, dat 
tijdens de festivaldagen meerdere keren optrad 
met traditionele, maar ook met moderne en 
experimentele dans. 
 
Sang Penari 
De Balinese Nyoman Sura beet het spits af 
met een intrigerende maskerdans. Hij hulde 
zich op het podium in een ellenlange sarong 
die bij de dans niet alleen dienst deed als 
kleding, maar ook fungeerde als een soort 
sluier. Hij bewoog traag trillend en bewees dat 
je geen gelaatsuitdrukking hoeft te laten zien 
om toch emotie in je dans te kunnen leggen. 
En dat een lange lap stof dienst kan doen als 
danspartner. Het muziekstuk waarop Sura 
danste was niet echt geweldig en wekte de 
indruk dat het te kort was en daarom steeds 
moest worden herhaald. Agung Gunawan, 
afkomstig uit Yogyakarta, had voor zijn eerste 
optreden een soort kermisact gekozen. Hij 
danste zo vastgebonden aan een levensgrote 
pop, dat het net leek alsof de pop danste met 
hem op zijn rug. Ook hij kleedde zich op het 
podium om, zodat je als toeschouwer wist hoe 
de vork in de steel zat. Maar dat maakte de 
verwarring er niet minder om. Danseres 
Deasylina Da Ary uit Oost-Java maakte het 
ensemble Sang Penari compleet. Zij opende 
met een traditionele Javaanse dans. 

Later in de week was ook Agung Gunawan 
een keer gemaskerd te zien en ook bij hem 
had het masker dat vreemde effect dat het de 
intensiteit van de dans vergrootte. 
 
Jammer was dat vergeleken met vorig jaar het 
grootste, centrale podium in het Tong Tong 
complex een lange catwalk had gekregen. Ik 
heb daar geen enkele bezoeker iets positiefs 
over horen zeggen. In principe wordt het door 
dat verlengde podium mogelijk voor een artiest 
om dichter bij het publiek te komen, maar niet 
iedereen die er optrad had zijn act aan die 
omstandigheid aangepast. Daardoor was het 
netto effect vooral, dat het publiek minder kon 
zien en door de barrière in twee groepen was 
opgesplitst, wat niet alleen zorgde voor veel 
minder zitplaatsen, maar ook niet goed was 
voor de sfeer. 
 
Workshop Javaanse dans 
Deasylina Da Ary gaf naast haar optredens 
onder meer ook een workshop Javaanse dans 
in een piepklein theatertje van het tenten-
complex. Met veel geduld leerde ze ons een 
paar basis dansposes en -bewegingen, waarbij 
ze ons voortdurend complimentjes gaf, maar 
ook zonder enige aarzeling onze ledematen 
beetpakte om ze in de juiste stand te zetten. 
Ze vond dat haar klasje van zo'n tien personen 
het goed deed en vertelde erbij dat zij er zelf 
veel langer over had gedaan om het te leren;  
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ze danst al vanaf haar vijfde levensjaar. Voor 
iemand met een (oriëntaalse) dansachtergrond 
zal het altijd wat gemakkelijker zijn om zich 
een nieuw dansstijl eigen te maken, maar bij 
deze Javaanse dans gebruik je beslist andere 
spieren dan bij buikdans. Als afsluiting van de 
korte workshop liet Deasylina ons nog zien hoe 
de dans er met veel oefenen uiteindelijk uit zou 
komen te zien. Maar dat was nog lang niet 
alles, want ook als moderne danseres was ze 
te bewonderen. 
 
Polynesische dans 
Net als vorig jaar was de Polynesische dans 
goed op het Tong Tong Festival vertegen-
woordigd. Priscilla Scipio van de Nederlandse 
dansgroep Maeva gaf al de eerste dag een 
workshop Polynesische dans, daarbij 
geassisteerd door de Amerikaanse muzikant 
Kaili en zijn assistent. Kaili begeleidde de dans 
met percussiemuziek die afkomstig was van 
pate's, gemaakt uit uitgeholde, hardhouten 
boomstammen. Verschillende maten pate 
gaven verschillende toonhoogtes en volumes, 
net als het slaan op een pate in het midden of 
in de buurt van de uiteinden. 
 
Priscilla had gekozen voor een dans in de stijl 
Tahiti. Met veel heupaccenten en razendsnelle 
heupcirkels, waarbij de bewegingen van armen 
en handen geen bijzondere betekenis hebben. 
 
Tijdens de laatste dag van het festival was 
goed het verschil te zien tussen de diverse 
Polynesische dansen tijdens een optreden van 
de mannen en vrouwen van Hawaiian Fantasy 
uit Den Helder. Die danste zowel Hawaiiaanse 
als andere Polynesische stijlen. 
 
Ronggeng 
Een andere trekpleister van het festival was de 
vertoning van de film, ook Sang Penari ("The 
Dancer") geheten, van regisseur Ifa Isfansyah 
uit 2011 over het leven van het dansmeisje 
Srintil. Het is de verfilming van de trilogie 
"Ronggeng Dukuh Paruk" (1982) van de schrij-
ver Ahmad Tohari die dit jaar opnieuw in een 
Nederlandse vertaling verscheen onder de titel 
"Dansmeisje uit mijn dorp" (Uitgeverij De 
Geus). Het verhaal speelt zich af in Indonesië 
in de periode van de jaren veertig tot begin 
jaren zeventig, waaronder het beruchte jaar 
1965, het hoogtepunt van de vervolging van 
communisten, die honderdduizenden levens 
heeft gekost. 
 
We zien hoe het meisje Srintil (Prisia Nasution) 
bewonderend de ronggeng van het kleine 
Javaans dorpje Dukuh Paruk gadeslaat en 
eigenlijk maar één ding wil: ook danseres 

worden. Wat ze dan nog niet weet is dat 
dansen niet het enige is dat een ronggeng 
geacht wordt te doen voor haar dorp.  
 

 
 
Als door een noodlottig ongeval de ronggeng, 
de ouders van Srintil en veel andere dorps-
genoten door een voedselvergiftiging komen te 
overlijden, gaat Srintil bij haar grootvader 
Sakarya (Landung Simatupang) wonen. Hij is 
het die ontdekt dat zijn kleindochter de 'geest' 
van een danseres bezit en is voorbestemd om 
ronggeng te worden. 
 
Ronggeng bestaan nog steeds in Indonesië. 
Ze worden gezien als godinnen van de vrucht-
baarheid en hebben een hoge status. Dat ze 
traditioneel ook de rol spelen van vaste 
prostituee van het dorp doet aan die status 
niets af. Haar getrouwde vrouwelijke 
dorpsgenoten hebben er volstrekt geen 
probleem mee om hun echtgenoot met hun 
ronggeng te delen. 
 
Srintils speelkameraadje Rasus (Oka Antara) 
heeft gemengde gevoelens over de nieuwe 
status van zijn vriendin. Hij bewondert haar 
dans, maar zou liever zien dat ze zijn vrouw 
werd en niet de minnares van alle mannen van 
het dorp. Op de dag dat Srintil volgens de 
traditie haar maagdelijkheid zal schenken aan 
de hoogstbiedende man uit haar eigen of een 
nabijgelegen dorp, als sluitstuk van haar 
inwijding als ronggeng, bedrijft ze in het 
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geheim met Rasus de liefde. Daarna deelt ze 
met tegenzin het bed met de mannen die als 
hoogste bieders uit de bus zijn gekomen en 
wordt daarmee een echte ronggeng. Niet lang 
daarna neemt Rasus dienst in het Indone-
sische leger en verlaat hij zijn geboortedorp. 
 
Na jaren keert Rasus terug naar het dorp, waar 
hij alleen nog de blinde muzikant Sakum 
aantreft, die Srintil altijd begeleidde bij haar 
dans. En dan begint zijn zoektocht naar zijn 
oude geliefde. 
 
Tijdens het festival werd schrijver Ahmad 
Tohari geïnterviewd over zijn boek, over de 
film, waar hij heel tevreden over was, en over 
het controversiële verschijnsel ronggeng. 
Helaas is het niet gelukt om bij dat interview 
aanwezig te zijn, maar in één van de publica-
ties die het Tong Tong Festival begeleiden 
lezen we: "Ik had meer problemen met mijn 
eigen familie dan met de regering. Zij begrijpen 
niet waarom ik als een vrome moslim over 
ronggeng zou willen schrijven". Toch heeft hij 
het gedaan, want: "volgens de Koran behoort 
iedereen aan god, dus ook die dansmeisjes!". 
 
Ook voor mij als buikdanseres was het even 
slikken. Ben ik jaar in jaar uit bezig om de 
wereld duidelijk te maken dat oriëntaalse dans 
een kunstvorm is en geen typisch mannenver-
maak om dan te ontdekken dat er een vorm 
van oriëntaalse dans bestaat die onlosmakelijk 
met prostitutie is verbonden... Dat heeft me er 
overigens niet van weerhouden om het bijna 
450 pagina's tellende boek van Ahmad Tohari 
te kopen en meteen te gaan lezen. Maar daar-
over in een volgend nummer van Raqs wa 
Risala misschien meer. 
 
Moderne Indonesische dans 
Dat de dansers van Sang Penari van vele 
markten thuis zijn bleek tijdens een openbare 
repetitie moderne dans, waarin Agung 
Gunawan en Deasylina Da Ary (hun Balinese 
collega was helaas ziek) onder de deskundige 
leiding van danseres Manuela Biesheuvel een 
optreden instudeerden samen met danseres-
sen Aafke de Jong (zie ook elders in dit blad) 
en Roxanne Spijkers. Ongeveer een uur en 
een kwartier waren de vijf dansers in de weer 
om al improviserend stukjes dans aan elkaar te 
knopen, met daarin onder andere een dans in 
grote rechthoekige zakken van doorzichtige 
textiel.  
 
Diezelfde avond was het resultaat te zien 
tijdens de voorstelling "Gado Gado", met film 
van Manuela Biesheuvel. Bijzonder de moeite 
waard, zeker als je bedenkt hoe kort de 

dansers met elkaar hadden kunnen oefenen. 
Agung Gunawan maakte op mij de meeste 
indruk, vooral een stukje waarin hij danste met 
Deasylina Da Ary. De rijke danservaring van 
de twee kwam hier extra duidelijk naar voren; 
de manier waarop het klassieke Javaanse 
bewegingsrepertoire doorwerkte in de dans gaf 
moderne dans voor mij een geheel nieuwe 
betekenis. Ook voor de andere danseressen in 
de groep, die vooral opvielen door hun leven-
dige, balletachtige bewegingen, was Agung 
een ideale danspartner, met zijn energieke en 
ongekende aanpassingsvermogen.  
 
Gaande de voorstelling raakten de vijf dansers 
steeds meer op elkaar ingespeeld. Een hoog-
tepunt was het moment waarop ze allemaal 
geheel uitgestrekt omhoog reikten. 
 
Helaas was het niet mogelijk om álle dans op 
het festival te zien en alle workshops te volgen. 
De moderne Nederlandse dansformatie 
LeineRoebana heb ik bijvoorbeeld gemist.  
 
Kleindochters van een koning 
Wel was er nog gelegenheid om de Balinese 
klassieke Legong Garuda, ‘de dans van de 
vogel’ te zien, gedanst door Ayu Bulantrisna 
Djelatik, haar zus Ayu Madelief Djelantik-
Hobohm en haar nicht Ayu Kusuma Arini. 
Deze al wat oudere danseressen zijn klein-
dochters van de laatste vorst van Karangasem, 
Oost Bali. Zij vertolkten hun kleurige dans met 
verve. Een bewijs dat je ook andere dansen 
dan buikdans kunt blijven doen als je de 
pensioengerechtigde leeftijd bent gepasseerd 
en bereid bent er energie in te blijven steken. 
 
Inspiratie 
Inspirerende dagen waren het. De verschillen-
de dansstijlen en de manier waarop ze werden 
gepresenteerd zullen dienen als voeding voor 
mijn eigen oriëntaalse dans. Dat geldt voor het 
bewegingsrepertoire, maar vooral ook voor de 
rust die er uitgaat van de Indonesische dan-
sers en danseressen; hun prachtige poses en 
kleine bewegingen met veel zeggingskracht. 
En hun zelfvertrouwen dat vaak gebaseerd is 
op een leven gewijd aan de dans, een 
gedegen dansopleiding én tientallen jaren 
danservaring. 
 
Judith Scheepstra 
(Foto Arenda Oomen © Tong Tong Festival) 
 
Bronnen 
http://tongtongfair.nl/dans/  
Leslie Boon - Ahmad Tohari: Goed en fout gaan 
hand in hand, Boekenkrant bij het Tong Tong 
Festival, Stichting Tong Tong, mei 2013
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n Wikipedia is beter m
 
Er zijn niet zoveel romans geschreven waarin een buikdanseres de hoofdrol speelt. De 
Jordaanse schrijfster Rima Jbara deed een poging, die helaas jammerlijk is mislukt. Dat is 
althans de mening van de Raqs wa Risala redactie over het boek "Kahraman: The Bare Feet 
Belly Dancer". 

 

 
 
Het was alweer jaren geleden dat ik voor het 
laatst (en voor het eerst) een roman las die is 
gebaseerd op het leven van een buikdanseres. 
Ik maakte dus vol verwachting het pakje van 
de webwinkel open en begon te lezen in het 
dunne boekje (met 88 in plaats van de aange-
kondigde 96 bladzijden). 
 
Om het luttele uren later teleurgesteld weg te 
leggen. Dit kun je geen roman noemen. Veel 
meer dan een grove opzet voor een boek dat 
mogelijk interessant kan zijn, was het niet.  
 
Jaren '50 in Egypte 
Het verhaal speelt zich af in het Egypt van de 
jaren '50 en is zo te zien gebaseerd op het 
leven van Samia Gamal, misschien met een 
vleugje Fifi Abdou. Het gaat over de jonge 
danseres Kahraman, die haar danscarrière 
begint in een club in Cairo, waar al meer 
danseressen werken. Als ze de kans krijgt om 
samen met een beroemde muzikant een 
speelfilm te maken, grijpt ze die met beide 
handen aan en haar succes als danseres is 
een feit. Helaas wordt het niets met de 

liefdesrelatie met de muzikant, maar 
uiteindelijk vindt Kahraman toch de ware liefde. 
Intussen is ze zo onmetelijk rijk geworden, dat 
ze een dansschool, een kindertehuis, een 
arbeidsbemiddelingsbureau voor vrouwen en 
een universiteit heeft kunnen openen. En er 
staan nog meer projecten op stapel. 
 
Biografieën in Wikipedia 
Inhoudelijk bevat deze roman niet veel meer 
dan teksten die je ook in Wikipedia kunt 
vinden, maar dan een beetje gedramatiseerd. 
Echt interessant drama wordt het geen 
moment; tegenslagen in het leven van 
Kahraman zijn binnen één bladzijde weer 
opgelost. De nieuwsberichten op Internet over 
de Egyptische Dina zijn spannender! 
 
Een tikje wereldvreemd vind ik die fabuleuze 
uitgaven van de danseres die zich allemaal 
ontpoppen tot buitengewoon winstgevende 
ondernemingen. 
 
Grote gaten 
Ook aan de verhaallijn mankeert het één en 
ander. Er zitten bijvoorbeeld storende gaten in. 
Er verschijnen mensen die bij naam worden 
genoemd, maar nergens worden geïntrodu-
ceerd en het lijkt wel of er hier en daar hele 
bladzijden of paragrafen zijn weggevallen. Dan 
blijkt er iets te zijn gebeurd waar je als lezer 
niets van wist, maar dat wel belangrijk is voor 
het verhaal. Het was zelfs zo erg, dat ik de 
nummering van de pagina's ben gaan contro-
leren om te zien of er misschien per ongeluk bij 
het drukken een paar bladzijden waren 
overgeslagen. 
 
En tot slot de taal. Het Engels is op zijn zachtst 
gezegd knullig en lijkt een beetje op dat van 
een Nederlandse scholier die voor het eerst 
een Engelse tekst schrijft. De korte teksten 
waarmee het boek op verschillende plaatsen 
op het Internet wordt aangeprezen intrigeren 
wel, maar dat zijn dan ook meteen de beste 
teksten die je zult aantreffen. 
 
Zelf een boek uitgeven 
Hoe heeft dit boek ooit het licht kunnen zien? 
Wie is die Rima Jbara, die volgens de tekst op 
de cover al op haar veertiende haar eerste 
roman schreef in een vreemde taal en nu  
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vijftien romans op haar naam heeft staan? Van 
haar website word ik niet veel wijzer en het 
blijkt moeilijk om elders informatie te vinden die 
niet door haar zelf geschreven is. In datzelfde 
gebroken Engels dat ook "The Bare Feet Belly 
Dancer" zo kenmerkt. Tussen alle lovende 
kritieken van haar eigen hand vond ik twee 
kritische recensies van anderen over twee van 
haar andere boeken. Die twee recensies zijn 
heel herkenbaar.  
 
Een begin van een antwoord op mijn vraag 
krijg ik van de website van de uitgever, Author-
House. Daar kun je zelf geheel naar eigen 
inzicht een boek uitgeven. Wil je hulp van een 
redacteur, dan kan dat, maar je moet daar dan 
wel een klein bedrag per woord voor bijbeta-
len. Goed idee voor iemand met schrijvers-
ambities, maar slecht nieuws voor mensen die 
van een gedrukt boek een bepaald basis 
kwaliteitsniveau verwachten. 
 
Marketing 
Naar eigen zeggen heeft Jbara een 
“Batchelor's Degree in English Literature” & 

Communication en een "Masters in Strategic 
Marketing". Dat laatste wil ik wel geloven... 
 
Nee, dan lees ik liever nog eens die eerste 
roman, "De andere Nuray" van Martine Carton 
uit 1997 over een jonge danseres in het Turkse 
Cappadocië. Die is nog steeds tweedehands te 
koop. 
 
Judith Scheepstra 
 
 
 
 
Bronnen 
Rima Jbara - The Bare Feet Belly Dancer, 
AuthorHouse, 2009, ISBN 978-1-4490-3310-1  
www.rima-jbara.com  
Kirkus Review - A Dream for Two by Rima Jbara, 23 
mei 2010 
Kirkus Review - Hope by Rima Jbara, 20 juni 2011 
www.kirkusreviews.com  
AuthorHouse www.authorhouse.co.uk  
https://en.wikipedia.org/wiki/Samia_Gamal  
Martine Carton - De andere Nuray, Uitgeverij De 
Kern, Baarn, 1997, ISBN 90 5795 091 X

 
 
 
 

Advertentie 
 

Workshop Baladi te Haarlem 

bij Studio Body Mind Belly Dance 

Je speelt in deze workshop vooral met timing en intensiteit, als 

middel om tot expressie te komen. Je leert ook hoe je Baladi-

muziek herkent en hoe je de muziek voor een buikdans moet 

interpreteren. De bewegingen zijn eenvoudig en snel te leren. 

Voor beginners en gevorderden 

Zondag 11 augustus 2013, van 13.00-

18.00 uur (met een half uur pauze) 

Lokatie: Rosenstock Huessy Huis, bel 

‘Spiegelzaal’, Hagestraat 10, Haarlem 

Neem voor meer info over de workshop 

contact op met Sabouschka 06-

12510806 of 

info@buikdanseressabouschka.nl 

www.buikdanseressabouschka.nl 

Foto: Ans Dekkers   
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n Agenda m 
 

 
 
Summerbellybootcamp 

Start: Maandag 24 juni 2013  
Einde: Vrijdag 12 juli 2013  
Locatie: AL Hambra Utrecht 
Kosten: € 30.00 
Website: www.yazila.nl 

Isolaties zijn een belangrijk deel van de buikdans, 
hoe beter je kunt isoleren hoe meer controle je hebt 
over je lichaam. Fris je techniek op en werk aan 
conditie, alle ins and outs van de buikdans, 
isolaties, undulaties, shimmies, layering: drills for 
hips, torso en bips! 

Korte Zomercursus 

Start: Woensdag 26 juni 2013 om 20:00 uur 
Einde: Woensdag 31 juli 2013 om 22:00 uur 
Locatie: De Inktfabriek, studio Stichting de Lichting, 
Brouwers-gracht 140 d, Amsterdam (om de hoek 
van de Noordermarkt en op loopafstand van 
Amsterdam CS) 
Kosten: € 125,-- 
Website: www.buikdanseressabouschka.nl 

De invloed van moderne dans en ballet op de 
hedendaagse buikdans. Moderne klassieke 
buikdans, met en zonder sluier op de volgende 
Woensdagavonden: 26 juni, 3-10-17-24-31 juli 
2013. Niveau: beginners, middenniveau en 
gevorderden. 4WomenOnly. 

DreamBootcamp with Aziza and Issam 

Start: Maandag 1 juli 2013  
Einde: Zondag 7 juli 2013  
Locatie: Aalst, België 
 

Experience a week of fabulous dance and rhythm 
oriented classes with 2 amazing master teachers.. 
Aziza of Canada and Issam Houshan of USA! Aziza 
and Issam will be joining forces during 2013 and we 
(Queenie and Khalida of QooKay Productions) are 
VERY happy and honored to be hosting part of their 
fabulous teaching DreamTour 2013, coming 
together for the first time in Belgium, giving us a full 
weeklong of dance goodness in Aalst this summer! 
Not to be missed! 

Vlinders in je buikdans voorstellins 

Start: Vrijdag 5 juli 2013  
Einde: Vrijdag 5 juli 2013  
Locatie: Zaandam, Weerpad 1a 
Kosten: € 5 
Website: www.patrisha.nl 

Patrisha Saaida en leerlingen presenteren hun 
vlinders in de buikdans, met speciale gasten. o.a. 
Jadira, Barbara, Defne, Leilani Reserveren op 
info@patrisha.nl 

Sluierdans en Buikdans voor Beginsters 

Start: Zaterdag 6 juli 2013 om 11:00 uur 
Einde: Zaterdag 6 juli 2013 om 13:00 uur 
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB 
Amsterdam 
Kosten: € 30,- 
Website: 
www.buikdanslijn.nl/buikdans_workshop.html 

Buikdanseres Shaheen geeft een gevarieerde 
introductie workshop voor beginsters, waarin je 
sluierdans en buikdansbewegingen voor beginsters 
leert en uitleg krijgt over de geschiedenis en 
achtergronden van de buikdans. Samen 
Buikdansen is leuk en ontspannend, buikdansen 
laat je genieten van je lichaam en je gevoel, en het 
is goed voor je conditie! 

Zomerweekenden in Utrecht 

Start: Vrijdag 12 juli 2013 om 19:00 uur 
Einde: Zondag 14 juli 2013 om 18:00 uur 
Locatie: De Dansvloer, Balkstraat 31, Utrecht 
Kosten: € 30 
Website: www.farouq.nl 

Met Ahlem, Caroline Nuijts, Dunya, Lady Moonlight, 
Leana, Laetana, Noor, Sattar al Saadi, Sena, 
Simone Baddou, en Farouq 12 t/m 14 juli en 19 t/m 
21 juli 

Shimmy-special "Shimmy's en Accenten" 

Start: Zondag 14 juli 2013 om 12:00 uur 
Einde: Zondag 14 juli 2013 om 15:00 uur 
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB 
Amsterdam Oost. 
Kosten: € 39 
Website: 
www.buikdanslijn.nl/buikdans_workshop.html 

Deze Shimmy-special is een van de populairste 
workshops uit het Zomerprogramma van de 
Buikdanslijn. Docente: Shaheen. Heupshimmy, 
schoudershimmy, Afrikaanse shimmy, bilshimmy, 
veershimmy, Egyptian walk, trill... aan haar 
shimmy's herken je de ervaring van een 
uitgebalanceerde danseres. Shimmy technieken, en 
goed geïsoleerde accenten vormen de basis van 
een spectaculaire darbuka-solo! Shimmyen is leuk, 
ontspannend en oneindig gevarieerd! De diepte in, 
dus...! 
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Zomerweekenden in Utrecht 

Start: Vrijdag 19 juli 2013 om 19:00 uur 
Einde: Zondag 21 juli 2013 om 18:00 uur 
Locatie: De Dansvloer, Balkstraat 31, Utrecht 
Kosten: € 30 
Website: www.farouq.nl 

Met Ahlem, Caroline Nuijts, Dunya, Lady Moonlight, 
Leana, Laetana, Noor, Sattar al Saadi, Sena, 
Simone Baddou, en Farouq 12 t/m 14 juli en 19 t/m 
21 juli 

Buikdans-Ritmes in the Spotlight! 

Start: Zondag 21 juli 2013 om 12:00 uur 
Einde: Zondag 21 juli 2013 om 15:30 uur 
Locatie: Buikdansstudio Eikenweg 66, 1092 CB 
Amsterdam Oost. 
Kosten: € 50 
Website: www.buikdanslijn.nl 

Buikdansmuziek en Oriëntaalse muziek is 
opgebouwd uit ritmes die sterk verschillen van 
Westerse Ritmes. Buikdanseres Shaheen legt je uit 
hoe verschillende Oriëntaalse ritmes in elkaar zitten, 
hoe je de ritmes kan herkennen, en welke 
bewegingen je erop kan doen. Zij legt de ritmes uit 
aan de hand van bekende en minder bekende 
muziekstukken, en begeleidt de danseressen op 
haar darbuka. In deze workshop behandelen wij oa 
het maqsoum, masmoody, tchiftetelli, malfoof, 
beledi, saidi en 9/8 ritme Deze workshop verrijkt je 
dans en is een MUST voor elke buikdanseres die 
haar dans wil verdiepen en meer van haar 
buikdans-muziek wil begrijpen! 

Spaans Arabische Dans door Carmen 

Start: Zondag 21 juli 2013 om 12:30 uur 
Einde: Zondag 21 juli 2013 om 16:00 uur 
Locatie: Laetana`s Bellydance World, Hoogstraat 
105A 5615 PB Eindhoven 
Kosten: € 37,50 
Website: http://laetana.com 

Een waaier mag niet ontbreken in de Spaans-
Arabische dans. De waaier maakt lijnen nog mooier, 
versterkt je expressie en kan de rol van danspartner 
goed vervullen. In deze workshop leer je de waaier 
te gebruiken in je dans met korte combinaties, 
techniek- en improvisatieoefeningen. 

Meleya met Caroline 

Start: Zondag 28 juli 2013 om 12:30 uur 
Einde: Zondag 28 juli 2013 om 16:00 uur 
Locatie: Laetana`s Bellydance World te Eindhoven 
Kosten: € 37,50 
Website: http://laetana.com 

Lekker aan de gang met de meleya; een dans om je 
heerlijk in uit te leven en je vrouwelijkheid ten volste 

tentoon te spreiden. Caroline geeft je combinaties 
zodat je veel kunt oefenen, wellicht is er tijd voor 
een mini-choreografie waar je veel van je eigen 
interpretatie in kwijt kunt. Heb je nog weinig ervaring 
met de meleya; door de opbouw van de workshop 
kun je met een gerust hart meedoen. Al wel wat 
ervaring? Er is genoeg ruimte om de technieken en 
vooral je uitstraling te verfijnen! Kijk voor meer info 
op de site. 

Dansen op een Taqsim met Farouq 

Start: Zondag 4 augustus 2013 om 12:30 uur 
Einde: Zondag 4 augustus 2013 om 16:00 uur 
Locatie: Laetana`s Bellydance World te Eindhoven 
Kosten: € 37,50 
Website: http://laetana.com 

Een taqsim is een improvisatie van een instrument 
(bv. ney, accordeon, oud, qanoun, viool). Dat kan 
zonder en met een ritme eronder. Vaak is het het 
emotionele hoogtepunt van de dans. Hoe 
corresponderen de diverse instrumenten en ritmes 
met de bewegingen? We onderzoeken diverse 
mogelijkheden (Klassiek, Baladi, Turks Oryantal, 
Modern), op diverse ritmes en de overgangen naar 
de meer ritmische stukken in de muziek. Kijk voor 
meer info op de site. 

Workshop Saaidi 

Start: Woensdag 7 augustus 2013 om 19:30 uur 
Einde: Woensdag 7 augustus 2013 om 22:00 uur 
Locatie: Antwerpen-Deurne, August Van de Wielelei 
65 
Kosten: € 25 
Website: www.buikdans.net 

Amana Dance Theatre leidt je ten dans in wellicht 
de meest levende traditioneel-Egyptische stijl van 
buikdans, afkomstig uit de Saaid, het Zuiden van 
Egypte. Saaidi wordt gedanst in de dorpen aan de 
oevers van de Nijl, zowel door mannen als vrouwen. 
Zeer typisch is de stokdans, of 'Raqs-el-Asaya', een 
speelse variant op de mannelijke gevechtsdans 
'Tahtib'. Koninklijk, krachtig en feestelijk. 

Samaai-ritme door Caroline 

Start: Zondag 11 augustus 2013 om 12:30 uur 
Einde: Zondag 11 augustus 2013 om 16:00 uur 
Locatie: Laetana`s Bellydance World te Eindhoven 
Kosten: € 37,50 
Website: http://laetana.com 

Maak kennis met dit prachtige, meeslepende ritme! 
Heb je de vorige keer meegedaan? We herhalen 
kort de kneepjes van het vak van dit ritme, zodat je 
er weer lekker in komt. Daarna zullen er nieuwe 
combinatiemogelijkheden voorbij komen en is er 
ruimte voor eigen improvisatie. Je hebt geen 
ervaring nodig met het samaai-ritme, wel een portie 
algemene danservaring. Zie voor meer info op de 
site. 
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Baladi workshop 

Start: Zondag 11 augustus 2013 om 13:00 uur 
Einde: Zondag 11 augustus 2013 om 18:00 uur 
Locatie: Rosenstock Huessy Huis, bel `Spiegelzaal’, 
Hagestraat 10, Haarlem 
Kosten: € 65,-- 
Website: www.buikdanseressabouschka.nl 

Baladi: sensueel buikdansen met je gevoel Je 
speelt in deze workshop vooral met timing en 
intensiteit, als middel om tot expressie te komen. Je 
leert ook hoe je Baladi-muziek herkent en hoe je de 
muziek voor een buikdans moet interpreteren. De 
bewegingen zijn eenvoudig en snel te leren (met 
een half uur pauze). Niveau: beginners, 
middenniveau en gevorderden. 4WomenOnly Voor 
mee info en filmbeelden over Baladi kijk op de 
website. 

Workshop danza Mora 

Start: Zondag 11 augustus 2013 om 14:00 uur 
Einde: Zondag 11 augustus 2013 om 17:00 uur 
Locatie: AlHambra Utrecht 
Kosten: € 35,00 
Website: www.yazila.nl 

Yazila’s trademark! Pionier op het gebied van de 
Spaans-Arabische dans. Oriëntaalse dans en 
Flamenco zijn verwante dansvormen, sensualiteit 
en passie vullen elkaar aan. Yazila s 
theatervoorstelling "Moorse Mysteriën was gewijd 
aan deze stijl. Kombis met Spaans-
Berberzapateado, ritmes 4/4 en 6/8 en 10/8, 
Andalusisch met waaier en rok. 

Maghrebdans 

Start: Maandag 12 augustus 2013 om 19:30 uur 
Einde: Maandag 12 augustus 2013 om 22:00 uur 
Locatie: Antwerpen-Deurne, August Van de Wielelei 
65 
Kosten: € 25 
Website: www.maghrebdans.net 

De traditionele dansen uit Marokko, Algerië en 
Tunesië behoren tot de wortels van de buikdans, 
maar staan er ook helemaal los van. Ze komen uit 
de buik van het volk en zijn - in tegenstelling tot 
buikdans - veel minder gestileerd of beïnvloed door 
de Oriënt. Ze hebben een geheel eigen energie en 
ritme. De dansen zijn, net als de oorspronkelijke 
uitvoerders ervan (berbers, bedoeïenen, touareg, 
kabyliërs...) diep verbonden met 'hun' aarde, hun 
regio. Elke regio, elke bevolkingsgroep heeft haar 
eigen muziek en dans, met eigen typische 
bewegingen. Amana Dance Theatre neemt je mee 
voor een avondje Marokko. 

 

 

Workshop Klassieke Stijl 

Start: Woensdag 14 augustus 2013 om 19:30 uur 
Einde: Woensdag 14 augustus 2013 om 22:00 uur 
Locatie: Antwerpen-Deurne, August Van de Wielelei 
65 
Kosten: € 25 
Website: www.buikdans.net 

Amana Dance Theatre nodigt je uit voor een avond 
in klassieke stijl: de meest 'gecultiveerde' 
buikdansstijl, zoals gegroeid tijdens de hoogdagen 
van de buikdans en de Egyptische musicals. Met 
lyrische en gracieuze bewegingen. Sierlijk, verfijnd 
en poëtisch. 

Khaleegy, dans uit de Golf door Laetana 

Start: Zondag 18 augustus 2013 om 12:30 uur 
Einde: Zondag 18 augustus 2013 om 16:00 uur 
Locatie: Laetana`s Bellydance World te Eindhoven 
Kosten: € 37,50 
Website: http://laetana.com 

Khaleegy, de dans uit de Golf door Laetana 3,5 uur 
lekker dansen op het Khaleegy ritme. We leren 
verschillende pasjes met de daarbij passende 
bewegingen en werken uiteindelijk aan een korte 
combinatie. Kijk voor meer info op de site. 

Oryantal a la Turca 

Start: Zondag 18 augustus 2013 om 14:00 uur 
Einde: Zondag 18 augustus 2013 om 17:00 uur 
Locatie: Al Hambra Utrecht 
Kosten: € 35,00 
Website: www.yazila.nl 

Turkse Buikdans is speels en expressief, de muziek 
melodieus en melancholisch. Taxims nodigen uit tot 
improvisatie. Yazila s theatervoorstelling "Spiralen 
van Amber " was gewijd aan deze stijl. Programma: 
chiftetelli met zills (zills optioneel), taxim, roman 9/8, 
floorwork a la Yazila. 

Baladi Taksim 

Start: Woensdag 21 augustus 2013 om 19:30 uur 
Einde: Woensdag 21 augustus 2013 om 22:00 uur 
Locatie: Antwerpen-Deurne, August Van de Wielelei 
65 
Kosten: € 25 
Website: www.buikdans.net 

Amana Dance Theatre nodigt je uit voor een avond 
vol 'Egyptian Blues'. Baladi Taksim is een 
traditionele stedelijke dansstijl met een heel 
specifiek muzikaal-dansant verloop: van ingetogen 
tot uitbundig. Een feest van sensualiteit. Buikdans 
met hart en ziel. 
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International Summer Bellydance Festival 2013 

Start: Vrijdag 23 augustus 2013  
Einde: Zondag 25 augustus 2013  
Locatie: Leiden 
Website: www.summerbellydancefestival.com 

The ISBF team proudly presents and invites you to 
enjoy: International Summer Bellydance Festival 
2013 in The Netherlands Workshops - On 23rd-
24th-25th August, with great international teachers 6 
workshops - 6 teachers - total 16 hours Competition 
- On 23rd & 24th August, "Miss Summer Bellydance 
2013" - Category Solo "2013 ISBF Cup" - Category 
Groups With amaizing Prizes... Opening Gala - 
Show On Saturday 24th of August "The Bellydance 
Spectacle" Our festival will present great Bellydance 
Artists; Aleksei Riaboshapka (Ukraine), Suraiya 
(Poland), Sarah Shahin (Italy), Anusch Alawerdian 
(Netherlands) Esmeralda (Brazil), Michelle Mahasin 
(Brazil), (Contest winner of 2012) Guzel (South-
Korea), Dance Company 'Mirage' (The 
Netherlnads), Closing Gala - Show/Party On 
Sunday 25thh of August, Our Performers are: 
Princess Turrini (Egypt), Loretta (Netherlands), Gina 
Chen (Taiwan), Daila (Czech Republic), 
Performance of "Miss Summer Bellydance 2013" 
More great National and International Bellydance 
Artists, - Further more: Singer Ramy Lapache 
acompanied by his live band, Arabic DJ, oriental 
bazaars and many more suprises... 

Maghrebdans 

Start: Maandag 26 augustus 2013 om 19:30 uur 
Einde: Maandag 26 augustus 2013 om 22:00 uur 
Locatie: Antwerpen-Deurne, August Van de Wielelei 
65 
Kosten: € 25 
Website: www.buikdans.net 

De traditionele dansen uit Marokko, Algerie en 
Tunesie behoren tot de wortels van de buikdans, 
maar staan er ook helemaal los van. Ze komen uit 
de buik van het volk en zijn - in tegenstelling tot 
buikdans - veel minder gestileerd of beïnvloed door 
de Oriënt. Ze hebben een geheel eigen energie en 
ritme. De dansen zijn, net als de oorspronkelijke 
uitvoerders ervan (berbers, bedoeienen, touareg, 
kabyliers...) diep verbonden met 'hun' aarde, hun 
regio. Elke regio, elke bevolkingsgroep heeft haar 
eigen muziek en dans, met eigen typische 
bewegingen. Amana Dance Theatre nodigt je uit 
voor een avondje Algerie. 

Baladi Melaya 

Start: Woensdag 28 augustus 2013 om 19:30 uur 
Einde: Woensdag 28 augustus 2013 om 22:00 uur 
Locatie: Antwerpen-Deurne, August Van de Wielelei 
65 
Kosten: € 25 
Website: www.buikdans.net 

De Melaya is een grote ondoorschijnende 
omslagdoek. In onze Melaya-dans spelen we een 
vrolijk spel van verbergen en onthullen. We spreken 
de taal van de ogen en van de suggestie. Met Vera 
van Amana Dance Theatre. 

Taksim & Drumsolo 

Start: Woensdag 4 september 2013 om 19:30 uur 
Einde: Woensdag 4 september 2013 om 22:00 uur 
Locatie: Antwerpen-Deurne, August Van de Wielelei 
65 
Kosten: € 25 
Website: www.buikdans.net 

Amana Dance Theatre neemt je mee voor een 
betoverende Taksim, of solo-improvisatie. Elk 
traditioneel instrument vraagt een specifiek dansant 
antwoord. Ter afwisseling geven we ons over aan 
het vuur van de drum: percussie-solo's brengen 
energie en pit in je dans, een must voor 
buikdanseressen. 

Body Mind Belly Dance 

Start: Woensdag 18 september 2013 om 19:30 uur 
Einde: Woensdag 18 september 2013 om 21:30 uur 
Locatie: Studio Stichting De Lichting, 
Brouwersgracht 140 d (om de hoek van de 
Noordermarkt en op loopafstand van Amsterdam 
centraal) 
Kosten: € 18,-- 
Website: www.buikdanseressabouschka.nl 
 
Studio Body Mind Belly Dance Zelfexpressie in 
dans. De enige plek in Nederland waar je 
buikdansen van binnenuit leert. 4WomenOnly 
Sabouschka's jaarcursus Buikdans kent een 
duidelijke opbouw: je verkent aarde en vuur tijdens 
de eerste lesreeks Sha'abi, de traditionele 
Egyptische folklore. Dan ga je spelen met verfijning 
en finesse tijdens de tweede reeks, waarin Baladi 
centraal staat. Al deze aspecten komen samen in 
de laatste lesreeks: tijdens de klassieke buikdans 
met haar elegante vormen en sierlijke bewegingen 
breng jij een sprookje uit duizend-en-een nacht tot 
leven. Sabouschka's jaarcursus Buikdans vormt een 
samenhangend geheel. Steeds benader je de 
buikdans vanuit een andere invalshoek en kom je 
dichter bij jezelf én het wezen van de buikdans. 
Proefles is op 18 september 19.30 - 21.30 voor 
beginners of 20.00 - 22.00 uur voor gevorderden. 
Het middengedeelte van de les zijn de niveaus 
samen. 2e proefles gratis, mits gelijk de week erop 
volgend genomen.  

Buikdans proefles 

Start: Donderdag 19 september 2013 om 19:45 uur 
Einde: Donderdag 19 september 2013 om 20:30 uur 
Locatie: Spiegelszaal van het Rosenstock Huessy 
Huis, Hagestraat 10 in Haarlem  
Kosten: € 18,-- 
Website: www.buikdanseressabouschka.nl 
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Studio Body Mind Belly Dance Zelfexpressie in dans 
De enige plek in Nederland waar je buikdansen van 
binnenuit leert. 4WomenOnly Oriëntaalse dansex-
pressie gaat over de manier waarop je buikdans 
leert. Je leert buikdansen zonder spiegels aan de 
wand en je leert zo van binnenuit te bewegen. Je 
wordt begeleid in gestructureerde improvisaties en 
je leert je eigen beweging neer te zetten. Daaraan 
voorafgaande onderzoek je nieuwe bewegingen en 
bewegingskwaliteiten uit de buikdans en je krijgt 
handvaten voor muziekinterpretatie aangeboden. 
Proefles op 19 september 19.45 - 20.30 voor 
beginners of 20.30 - 21.30 uur voor gevorderden. 
Het middengedeelte van de les zijn de niveaus 
samen. 2e proefles gratis, mits gelijk de week erop 
volgend genomen. 

Dansreis Turkije 

Start: Donderdag 3 oktober 2013  
Einde: Vrijdag 11 oktober 2013  
Locatie: Turkije 
Kosten: € 750  
Website: http://sheherazade-bazaar.nl 

Van 3 - 11 oktober 2013 is er opnieuw een 
buikdansreis naar midden Turkije; Cappadocie. 
Voor verdere info: [www.sheherazade-bazaar.nl], 
info@sheherazade-bazaar.nl 

 

 

7th Contest Bellydancer of the World and Fair 

Start: Zaterdag 23 november 2013  
Einde: Zaterdag 23 november 2013  
Locatie: Rheinhausenhalle, Beethovenstraße 20, 
47226 Duisburg, Duitsland 
Website: www.leyla-jouvana.de 

7th Contest Bellydancer of the World and Fair in 
Duisburg with Jury Show and WS. 

10 daagse Goden en Godinnenreis Dahabya van 
Luxor naar Aswan 

Start: Donderdag 27 februari 2014  
Einde: Zaterdag 8 maart 2014  
Locatie: Egypte 
Website: www.faracha.nl 

De Tocht is werkelijk prachtig en gaat van Luxor 
naar Aswan op de Dahabya (vanaf 10-20 personen) 
of de Sandal (vanaf 6-8 personen). De dahabya is 
eigenlijk een varend 4****Hotel. De hutten hebben 2 
persoonsbedden een toilet en een douche. Op het 
dek van de boot staan heerlijke stoelen en banken 
kun je heerlijk relaxen, lezen, zonnen, kletsen en 
genieten van het uitzicht op de Nijl. Regelmatig 
gaan we aan wal om tempels van Goden en 
Godinnen uit lang vervlogen tijden te bezoeken. 's 
Avonds soms een barbecue of party met muziek en 
dans onder een ongelooflijke de sterrenhemel. Niks 
moet veel is mogelijk. Mediteren, yoga en 
buikdansen. We kijken waar behoefte aan is.

 

 


