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Voorwoord

Raqs wa Risala noemt zichzelf een buikdansvakblad voor
Nederland en Vlaanderen. Het doet me daarom veel plezier
om nu een Belgische schrijfster te kunnen presenteren.
Vera Van den Berghe schrijft in dit nummer over
authenticiteit in de dans. Een flinke kluif, dit stuk, om nog
lang over na te denken en vooral ook om met elkaar over te
praten.

Onze meesterinterviewer Peter heeft zich voorgenomen om
danseressen te gaan interviewen die al meer dan 25 jaar
actief zijn. Te beginnen met de alom bekende Yonina.
Verder interviewt hij Harlemin over haar ervaringen met de
wereldkampioenschappen buikdans in Moskou. Het blijft
ons bezighouden, het wedstrijdgebeuren.

In dit nummer opnieuw aandacht voor een fatale danseres
uit de geschiedenis. Kon Mata Hari nu dansen of niet?
Hoewel er geen filmbeelden van haar optredens zijn
gemaakt, ben ik ervan overtuigd geraakt dat zij wel degelijk
goed kon dansen. Zonder een formele dansopleiding, maar
ja, geldt dat niet voor zovele van ons?

Enige nummers geleden schreef Rosanne Pouw over hoe
je een website aantrekkelijk kunt maken voor je publiek. In
het tweede deel van haar verhaal daarover meer, maar
bijvoorbeeld ook over nieuwbrieven, diefstal en spam.

Buikdansschool Yamina vierde dit jaar haar vijftienjarig
bestaan met een avond vol dans en een modeshow voor
buikdanseressen.

Verder nieuws over de Buikdansbond (BBN) en belangrijk
nieuws over de agenda in dit blad. Vanaf nummer 11 van
Raqs wa Risala gaat de redactie alleen nog de
buikdanskalender van Startpagina gebruiken!

Judith Scheepstra
Hoofdredacteur

http://buikdansen.web-log.nl.
mailto:buikdans@startpagina.nl
mailto:buikdans@startpagina.nl
http://www.buikdans.startpagina.nl
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n Onze auteurs m

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

Vera Van den Berghe
“Mijn eerste passie was het toneel. In 1984 stichtte ik een politiek-feministisch theater en begon als
actrice een zoektocht naar een vrouwelijke taal voor de scene. Als hobby-danser kwam ik in contact
met buikdans en het duurde niet lang voor alle puzzelstukjes samenvielen: mijn ultieme vrouwentaal
was gevonden! Het werd een liefde voor het leven: sinds 1990 ben ik danseres/bezielster van het
Amana Dance Theatre (in Antwerpen), en sindsdien is ook lesgeven een grote passie geworden. Ik
ben te vinden op www.buikdans.net”.

Rosanne Pouw
Rosanne Pouw begon in 1999 met buikdansen en vanaf 2006 geeft zij onder de naam Kyria (zie
www.buikdansereskyria.com ) buikdanslessen en optredens. Naast lessen bij onder meer Farouq,
Leila en Yazila volgde ze de Verdiepingscursus. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in het maken
van kostuums. Op haar website www.kyriascloset.com vind je informatie en tips over buikdansen en
kostuums. Een aantal artikelen op de site werd eerder gepubliceerd in de Navel of in Raqs wa Risala.

Judith Scheepstra
Judith Scheepstra heeft 11 jaar geleden haar hart verpand aan de oriëntaalse dans. Als amateur
danseres is zij regelmatig te zien op het podium en op locatie. In 2002 startte ze met de website
www.buikdans.startpagina.nl. 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: hoe kun je daar als danseres invloed op uitoefenen?

Suzanne Roelofs
Suzanne Roelofs is de oprichtster van één van de belangrijkste Nederlandse buikdanswebsites:
www.bellydancing.nl. Deze website vormt de basis voor de agenda in dit blad. Zelf begon Suzanne in
1997 met oriëntaalse dans. Via verschillende docenten in binnen- en buitenland heeft zij zich in de
Egyptische en Turkse stijl verdiept. Zij geeft lessen en workshops en was enige tijd medeorganisator
van oriëntaalse swingavonden in Groningen.

http://www.farouq.nl
http://www.buikdans.net
http://www.buikdansereskyria.com
http://www.kyriascloset.com
http://www.buikdans.startpagina.nl.
http://www.bellydancing.nl.
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n Het zilveren jubileum voorbij m
Er zijn in Nederland al behoorlijk wat danseressen die meer dan 25 jaar actief zijn in de
buikdanswereld. Wie zijn ze, waar staan ze voor, wat doen ze en wat drijft hen na zoveel jaar
nog? De komende nummers van Raqs wa Risala zal een reeks danseressen voorbij komen. In
dit nummer Yonina uit Amsterdam.

Buikdansklimaat in Nederland
Toen ik eind jaren zeventig vanuit Amerika
naar Nederland verhuisde waren er hier geen
buikdansscholen. Buikdans was alleen te zien
in een paar restaurants. Het beeld dat men
toen van buikdansen had was zeer negatief.
Voor mij was dat best moeilijk, omdat in de
zeventiger jaren in Amerika de buikdans enorm
populair was. Ik gaf er workshops, lessen en
trad op in grote hotels en voor regeringsfees-
ten. Vanaf mijn vijfde studeerde ik dans en de
buikdans is me met de paplepel ingegoten
door mijn Libanese moeder die zangeres en
ook buikdanseres was. Ik heb een klassieke
dansachtergrond en ik ben afgestudeerd van
de School of Performing Arts in New York City,
bekend van de musical Fame.

Hoe moeilijk het ook was, mijn doel was om
alles op alles te zetten om hier een positief
buikdansklimaat te creëren en om het beeld
dat men hier in Nederland had te veranderen
en mensen te laten zien dat buikdans een
ware danskunst is. Ik heb een grote campagne

gevoerd en met succes. Ik trad op tijdens
fantastische gala’s en ben overal in Nederland
les gaan geven. Door de jaren heen zijn mijn
leerlingen, die woonden in verschillende delen
van Nederland, zelf les gaan geven en hun
leerlingen ook weer en zo is er een ketting-
reactie ontstaan en kun je nu buikdansscholen
vinden in de grote én ook kleine steden. Ik ben
heel blij dat ik de weg heb kunnen plaveien
voor anderen en dat er nu zo velen genieten
van de buikdans en de lichamelijke,
psychologische en sociale voordelen ervan.

Kenmerkende veranderingen
Ik voel dat de buikdans nu meer geworteld is in
de Nederlandse maatschappij. Er zijn veel
mensen die het beoefenen. De erkenning die
buikdans over de jaren heen heeft gekregen is
enorm gegroeid. In het boek van het Prins
Bernhard Cultuurfonds over hoe kunst in
Nederland is beïnvloed door buitenlanders, is
een hoofdstuk gewijd aan buikdans als
volledige dansvorm en wordt mijn bijdrage
daaraan belicht. Vorig jaar was er een jaar
lang in een tentoonstelling over ‘Dans’ in het
Theatermuseum in Amsterdam een deel over
buikdans met ondermeer een vertoning van
een dvd met mijn dans.

Rooskleurige toekomst
De toekomst van buikdansend Nederland zie ik
als heel rooskleurig. Ik ondervind zelf dat er
nog steeds een enorme interesse is voor de
dans. Ik merk dat veel danseressen en
leerlingen geïnteresseerd zijn zich verder te
ontwikkelen. Velen komen losse lessen of
privé lessen volgen in mijn dansschool in
Amsterdam. Ook word ik vaak gevraagd om
als gastdocent workshops te geven in
buikdansscholen door het land en om mensen
te coachen.

Nieuwe buikdanstalenten?
Over het algemeen focus ik mij op het
positieve in het leven. Dat is ook terug te zien
in het buikdansboek dat ik heb geschreven,
“Oriëntaalse Dans en Motivatie”, te verkrijgen
via www.yonina.nl. Daarom zie ik ook dat er in
elk van mijn leerlingen iets moois zit en dat
geeft me plezier. Talent moet volgens mij op
een positieve manier gevoed worden om
verder te kunnen ontplooien.

http://www.yonina.nl.
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Voor mij is buikdans niet aan leeftijd
gebonden. Buikdans betekent voor mij
schoonheid, elegantie en sensualiteit. Ik denk
dat hoe meer dans- en levenservaring je hebt,
des te beter kan je anderen onderrichten en
professionele optredens verzorgen. Ik voel
mezelf enorm thuis op het toneel en heb over
de jaren heen alleen maar fijne reacties van
het publiek gekregen

Hoe heeft buikdansen je leven veranderd?
Dans was en is nog steeds een grote liefde
van mij, een passie. Voor mij is buikdans een
manier om uiting te geven aan mijn dansspirit
die al van jongs af aan binnen mij aanwezig
was. Ik voel me gelukkig wanneer ik dans, en
het heeft een zeer positief effect op mijn dage-
lijks leven en hoe ik in het leven sta. Tot op de
dag van vandaag neem ik privé-lessen van
beroemde danseressen in Egypte, Libanon en
Turkije om zo op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen op buikdansgebied en deze
over te brengen op mijn leerlingen.

Toekomstplannen
Ik heb een fascinerende techniek ontwikkeld
die buikdans leren overzichtelijk maakt en hoe
het te integreren is in je leven en hoe het
bijdraagt aan je geluk. Als gastdocent wil ik
workshops in deze nieuwe methode gaan
geven. Mijn ervaring als motivatiespreker en

mijn enorme danservaring wil ik blijven delen
met anderen en ook de shows en workshops
die ik in binnen- en buitenland presenteer, wil
ik blijven voortzetten.

Peter Verzijl
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n Fantasie of traditie: een zoektocht naar essentie m

Hoe belangrijk zijn cultuur, achtergronden, betekenissen, uiterlijke kenmerken in de techniciteit
van een dans? Waarin ligt de ziel van de dans? Hoe gaan we om met een ‘andere’ cultuur of
kunst? Nu buikdans zo ‘in’ is zeker geen overbodige vragen. Vera Van den Berghe begeeft zich
sinds vele jaren op dit moeilijke maar zo verrijkende pad van ontmoeting en avontuur. Hier een
kleine en persoonlijke impressie onderweg.

De vraag om authenticiteit
Artiesten die zich geroepen voelen een
‘exotische’ kunst te beoefenen en door te
geven botsen onvermijdelijk op enkele grote
vragen: Hoe moeten we omgaan met een dans
uit een andere cultuur? Hoe moeten we onze
liefde, respect, enthousiasme vertalen in dans?
Wat is eigenlijk de essentie van deze dans?
Wat is authenticiteit als je als westerling een
oosterse dans beoefent? Je volledig inleven in
de andere cultuur? Jezelf verliezen? Of moet
je de dans ‘vertalen’ naar westerse waarden,
ontdoen van al te exotische details? Of verder
nog: mag je de dans ontdoen van haar cultur-
ele achtergrond en het bewegingspatroon
‘stelen’?

Op zoek naar een ziel in ons lichaam
Oriëntaalse dans kent vandaag, zoals vele
‘exotische’ kunsten een enorm succes. Velen
snakken naar wat nog ‘echt’ lijkt, eenvoudig,
vanuit het hart, vitaal, geaard. Velen verlangen
naar een cultuur waar de dans nog deel
uitmaakt van het gewone dagelijkse leven,
waar dans en muziek verbonden zijn met de
ziel van de gewone mens.

Buikdans brengt mensen op een heel directe
manier in contact met de aarde, met bezielde
lichamelijkheid. Het is een feest van harmonie:
tussen lichaam en ziel, tussen mens en
samenleving. De dualiteit die ons westerlingen
zo kwelt, lost spontaan en onmiddellijk op in
muziek en beweging, op een heel menselijk,
bijna voor iedereen direct bereikbaar niveau. In
de buikdans vinden wij opnieuw een thuis in
ons lichaam, we’herontdekken’ als het ware
onze eigen werkelijkheid. In de dans vinden we
onze ziel. We ‘dalen’ in ons lichaam.

Essentie en uiterlijkheden
Maar wat moeten we precies leren als we
willen buikdansen? Wat maakt buikdans tot
buikdans? Het bewegingspatroon, de ‘passen’,
de richting van de energie, de wijze waarop de
ruimte wordt gebruikt, de communicatie tussen
dansers, de communicatie met het publiek, het
verhaal/de emotie? En hoe belangrijk zijn
aankleding, enscenering, concrete gebaren,
tradities? Moeten we ons ook verdiepen in de
culturele achtergrond, de taal? Er bestaat voor
buikdansen geen canon, geen regels, geen

eenduidigheid over de dansstijlen, energieën,
bewegingen, betekenissen. Hoever gaan we
ons onderdompelen in betekenispatroon,
bewegingen, cultuur? Zullen we ons volledig
assimileren of gaan we een dialoog aan?
Kiezen we wat ons bevalt en verwijderen we
wat we niet begrijpen, niet aanvoelen,
oninteressant vinden?

De dans verwestersen
Westerlingen zijn erg bedreven (al is het
meestal onbewust) in het recupereren, het
eigen maken van uitheems cultuurgoed.
Omdat we moeilijk kunnen leven met wat we
niet begrijpen, halen we ‘het andere’ naar ons
toe, binnen ons betekenispatroon. Zo is
westerse buikdans dikwijls een dansende vorm
van oriëntalisme. Op zich geen probleem lijkt
me, zolang we daar bewust mee omgaan. Een
andere valkuil bij buikdansen is doelgericht-
heid; de dans ten dienste stellen van je
behoeftes, je ego: buikdansen om ‘in je bekken
te komen’, te aarden, assertiever te worden, je
vrouwelijke kracht te ontwikkelen, te schitte-
ren... Dit gaat voorbij aan de artistieke essentie
van de dans. Het stelt de nevenaspecten,
datgene wat je krijgt als je de dans dient, als
voorwaarde en doel bij het beoefenen ervan.

Je verliezen in exotisme en anekdotiek
Het beoefenen van een dans uit een andere
cultuur brengt onzekerheid mee over cultuur
en bewegingsbasis. Het is vanuit die onzeker-
heid dat we ons soms vastklampen aan
uiterlijkheden. Die behoefte aan uiterlijkheden
geldt niet alleen voor ons dansers, maar ook
voor het publiek. Een westers publiek gaat
dikwijls - vanuit haar eigen onzekerheid - af op
het uiterlijk, en ziet het liefst een ‘exotisch’
ogende buikdanseres. Sommige ‘wereldkunst
beoefenaars’ wijzen onbewust hun eigen
cultuur af om de andere te omhelzen. Ze gaan
volledig op in hun ‘nieuwe’ cultuur en verwelko-
men elk nieuw gebaar, nieuwe mode, nieuwe
stijl. Sommigen bestuderen de dans met een
zeer westerse grondigheid, elk detail moet
precies en juist zijn, wat dan weer voorbijgaat
aan de zo typische ‘zijnskwaliteit’ van de dans.

Hoe het ook zij: overdadige anekdotiek wordt
gewoonlijk niet echt gewaardeerd, noch door
een westers publiek (zij verkiezen meestal het
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origineel) noch door de originele beoefenaars:
zij wensen niet nagebootst te worden. Naar
mijn gevoel is het zich verliezen in anekdotiek
en uiterlijkheden net zo goed een vorm van
recuperatie. Door alle aandacht te geven aan
uiterlijke details ontstaat er een soort oriënta-
listische poppenkast die de enorme diepgang
van de dans verhult, voor toeschouwers én
voor onszelf. Daardoor doen we zowel de dans
als onszelf tekort.

Een derde weg?
De term buikdans ontstond in de ontmoeting
van westerse en oosterse cultuur en slaat
vandaag hoofdzakelijk op de 'cabaret'-stijl, een
synthese van westerse variété en traditionele
Egyptische dans. De naam verwijst vaagweg
naar een (tot de verbeelding sprekend)
bewegingspatroon, en niet naar een cultuur.
Het woord buikdans prikkelt de fantasie van
het publiek, maar ook van de dansers zelf. Zo
ontstaan nieuwe variaties, die misschien nog
wel onder de noemer buikdans te vatten zijn,
maar niet meer verbonden zijn met de Oriënt.

In Amerika leidt buikdans al meer dan een
eeuw een eigen leven, en is de draad die de
dans met haar oorsprong verbindt stilaan
behoorlijk dun geworden, vandaar dat vele
nieuwigheden uit die hoek komen. De originele
American Tribal Style (ATS) speelt op een
haast geniale wijze in op behoeftes en vragen
van westerse dansers. Alle onzekerheden en
moeilijkheden die we bij buikdans tegenkomen
worden handig omzeild. Allereerst is het
bewegingsvocabularium vastgelegd: de
dansbewegingen en combinaties zijn bepaald
en hebben een naam, zelfs improvisatie
verloopt via vastgelegde patronen. Ook de
kledij krijgt een uniform karakter. De link met
de oosterse cultuur is doorgesneden, in plaats
daarvan krijgen we een heel aantrekkelijke
‘roots’-sfeer, een 'oerdans'-gevoel. ATS heeft
buikdans van haar echte wortels ontdaan om
er een prachtige maar zeer synthetische
fantasiedans van te maken. De deur was
meteen geopend voor Tribal Fusion, Industrial
Belly Dance, Gothic Belly Dance, Vampieren-

buikdans (echt waar) en alle mogelijke andere
variaties. In al deze gevallen slaat de term
buikdans enkel op een bewegingspatroon, dat
dan in een bepaalde 'saus' wordt gedrenkt.

Ontmoeting tussen culturen
Variaties als Tribal, Fusion, Gothic e.a. vinden
hun essentie mijns inziens in het uiterlijke, de
vorm, de techniek (danspassen) en de
aankleding. Egyptische buikdans vindt haar
essentie, haar wortels en haar ziel in een
cultuur in de breedste zin van het woord.

Je verdiepen in de cultuurgebonden danstra-
ditie brengt ook een toegang naar die andere
cultuur, wat mij betreft een grote verrijking.
Rijkdom ontstaat in de stiltes, in het echte
luisteren naar elkaar. In een dialoog tussen
twee culturen. Een echte dialoog tussen een
westerling en een oosterse dans begint bij de
erkenning van de eigen cultuur. Vanuit die
erkenning kunnen we een andere cultuur ook
als wezenlijk anders zien, ernaar luisteren,
ermee praten, er ons door laten verwonderen,
er ons in spiegelen. De ontmoeting wordt nog
rijker als we blijven luisteren, de dialoog een
dialoog laten zijn, waarbij we de andere niet
naar ons toehalen, maar er ook niet door
opgezogen worden.

In mijn ervaring zijn oosterse artiesten (lees:
muzikanten) soms zeer enthousiast over
westerse experimenten met ‘hun kunst’. Zij
juichen een nieuwe wind toe zolang ze zelf niet
'buitengesloten' worden. Anderzijds zie ik hen
een beetje beteuterd kijken (alsof ze net
bestolen werden) naar Tribal of andere
variaties: ze zien de gelijkenissen, maar
herkennen 'hun' dans niet.

Het is aan ieder van ons om bewust te kiezen,
om met veel liefde, respect en schroom te
werk te gaan. Wat mij betreft: de essentie van
de dans en cultuur doorvoelen, mijn eigenheid
bewaren, en het andere anders laten zijn, blijft
mijn motto voor deze tocht.

Vera Van den Berghe
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n De dans van Mata Hari m
Aan Nederland valt de twijfelachtige eer ten deel de bakermat te zijn van de meest beruchte
oriëntaalse danseres aller tijden: Mata Hari. Dat deze artieste een legende is geworden, komt
vooral doordat ze als spionne is gestorven voor het vuurpeloton. Hieronder leest u meer over
leven en werk van Mata Hari en dan vooral over haar carrière als danseres. Een selectie uit
haar biografieën, die vaak meer aandacht besteden aan haar vermeende spionage activiteiten
en haar talloze minnaars, een portret van een rasartieste met een goed gevoel voor pr.

Op 7 augustus 1876 wordt in Leeuwarden
Margaretha Geertruida Zelle geboren. Zij is de
oudste en enige dochter van Adam Zelle en
Antje van der Meulen. Vader Zelle is een
succesvolle en welgestelde hoeden- en
pettenkoopman. Na een aantal jaren gaat
Adam Zelle failliet en laat zijn gezin in de
steek. Margreet komt met haar moeder en
broers op een bovenwoning terecht. Haar
ouders scheiden op 4 september 1890 en acht
maanden later overlijdt Antje van der Meulen.
Vader Zelle neemt zijn dochter niet zelf in huis,
maar brengt haar onder bij familie.

Margreet gaat in Leiden de opleiding voor
kleuteronderwijzeres volgen, maar als de
directeur van de school verliefd op haar wordt,
moet zij de school verlaten. Ze wordt onder-
gebracht bij een oom in Den Haag. In maart
1895 reageert ze op een huwelijksadvertentie:
“Officier met verlof uit Indië zoekt meisje met
lief karakter met het doel een huwelijk aan te
gaan”. Die officier is Rudolph (John) MacLeod,
een beroepsmilitair uit het Koninklijk Neder-
ands-Indische Leger. Op 11 juli 1895 trouwen
de 19 jaar oude Margreet en de 20 jaar oudere
John. Ze gaan inwonen bij een zus van John.

Indische tijd
Op 30 januari 1897 wordt Norman John,
geboren. Enkele maanden later vertrekt het
gezin naar Nederlands-Indië, waar ze achter-
eenvolgens op verschillende plaatsen op Java
en Sumatra zullen wonen. Hun tweede kind
Jeanne Louise (Non) wordt geboren.

Het huwelijk is slecht. John en Margreet blijken
té verschillend. Op 27 juni 1899 sterft de kleine
Norman. Hij en Non zijn vergiftigd en de arts
weet alleen Non te redden. Wie of wat de
oorzaak is geweest van de vergiftiging, is nooit
opgehelderd. Eind 1900 neemt John na 28
dienstjaren in de tropen ontslag en in maart
1902 keert het gezin naar Nederland terug. Op
30 augustus 1902 scheiden Margreet en John
van tafel en bed. De definitieve scheiding volgt
in 1906. De rechtbank wijst Non toe aan haar
moeder en John moet maandelijks alimentatie
betalen, wat hij nooit zal doen. Als hij zijn kans
schoon ziet neemt hij Non met zich mee en
geeft haar niet meer op. Margreet heeft haar
dochter daarna nog één keer gezien.

Parijs
Na de scheiding is Margreet 26 jaar oud en
heeft geen man, geen huis en geen geld. Dus
gaat ze naar Parijs. Waarom naar Parijs? In
een interview zou ze daar later over zeggen:
“Ik weet het niet, ik dacht dat alle vrouwen die
van hun echtgenoot wegliepen, naar Parijs
gingen”. Haar eerste pogingen om in Parijs als
schildersmodel aan het werk te komen zijn
geen succes. Na korte tijd keert ze berooid
naar Nederland terug, waar ze intrekt bij
familie van haar echtgenoot. Als John ontdekt
dat Margreet bij zijn oom en tante woont,
dwingt hij hen haar op straat te zetten. In 1904
is ze dus opnieuw dakloos. Ze vertrekt
opnieuw naar Parijs, waar zij als paardrijdster
gaat werken in het circus Molier. Monsieur
Molier vindt dat zij niet slecht rijdt, maar raadt
haar aan om te gaan dansen.

Mata Hari wordt geboren
'Lady MacLeod' maakt haar debuut als
oosterse danseres in de salon van Madame
Kiréevsky. Het wordt een groot succes en er
volgen meer optredens in privé-salons. In het
Musée Guimet, een museum voor Aziatische
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kunst in Parijs, vindt op 13 maart 1905 het eer-
ste optreden plaats van de Indische danseres
Mata Hari. Deze Maleise naam betekent letter-
lijk vertaald 'oog van de dag' of wel 'zon'.

In de tien jaren die daarop volgen, wordt Mata
Hari één van de meest besproken en best
betaalde danseressen van Europa. Naast haar
werk als danseres zijn ook haar, soms zeer
vooraanstaande, minnaars een belangrijke
bron van inkomsten.

Glanscarrière
Op 18 augustus 1905 danst Mata Hari in het
Olympia theater. Daarna volgen optredens in
steden als Palermo, Madrid, Monte Carlo en
Wenen. Eind 1907 is ze weer terug in Parijs. In
1908 en 1909 treedt zij met nieuwe dansen op,
voornamelijk in liefdadigheidsvoorstellingen.
Voor het geld hoeft zij het niet meer te doen. In
1910 is zij opnieuw in Monte Carlo. Op 7
januari vindt daar de première plaats van
“Antar”, op muziek van Nikolai Rimsky-
Korsakov, waarin Mata Hari de “Danse du Feu”
danst. Het hoogtepunt van haar artistieke
carrière als danseres beleeft Mata Hari in het
seizoen 1911-1912. Ze treedt op in twee
balletten in La Scala in Milaan.

Spaanse dans
In 1913 danst ze in de nieuwe revue van de
Folies-Bergère, nu als Spaanse danseres. In
februari 1914 is Mata Hari in Berlijn bij een
oude vriend, Herr Kiepert, een rijke groot-
grondbezitter en luitenant bij het Elfde regi-
ment Huzaren van Westfalen. Ze zal daar in
september in het Metropol-Theater gaan
optreden, maar voor het zover is breekt de
Eerste Wereldoorlog uit. Alle theaters worden
gesloten en Mata Hari moet Berlijn verlaten.

Gesloten deuren
Het reizen door Europa wordt door de oorlog
ernstig bemoeilijkt en de belangstelling voor
exotische danseressen neemt af. Op 16 juli

1916 is Mata Hari na een reis vol hindernissen
weer in Parijs. Daar wordt ze verliefd op de
veel jongere Vadime de Massloff, kapitein bij
het Eerste Russische Keizerlijke Regiment
voor Speciale Diensten. Met hem wil Mata Hari
trouwen, maar het lot beslist anders.

Op 13 februari 1917 wordt ze gearresteerd op
verdenking van spionage. In de vier maanden
die volgen wordt ze veertien keer verhoord. Op
24 en 25 juli vindt achter gesloten deuren het
proces voor de Franse krijgsraad plaats. Mata
Hari wordt schuldig bevonden aan spionage
voor de Duitsers en sterft op 15 oktober 1917
voor het vuurpeloton.

Plakboeken
Er zijn helaas geen filmbeelden van Mata
Hari’s dansen gemaakt, dus als we willen
weten hoe zij danste moeten we het hebben
van foto’s en beschrijvingen. Wat zeiden de
kranten uit die tijd? Om daarvan een indruk te
krijgen, werpen we een blik in drie Mata Hari
biografieën, geschreven door Sam Waage-
naar, Jan Brokken en H. W. Keikes. Mata Hari
hield over haar carrière als danseres plakboe-
ken bij, waarin ze alles plakte wat er over haar
geschreven werd, ook de kritische artikelen.
Sam Waagenaar kreeg die plakboeken van
Anna Lintjens, haar Nederlandse dienstbode.
Nu maken ze deel uit van de collectie van het
Fries Museum, waar Mata Hari een eigen
tentoonstellingsruimte heeft. Een rijke informa-
tiebron voor een biograaf, hoewel veel van de
krantenberichten met een korreltje zout geno-
men moeten worden. Mata Hari beschouwde
haar levensverhaal namelijk als een deel van
haar kunst. Ze vertelde aan elke journalist iets
anders en de journalisten schreven het zo op.
Ze zei bijvoorbeeld dat ze van Schotse adel
was, de dochter van een Nederlandse baron,
of dochter van een Indiase tempeldanseres of
een Javaanse prins. Zij groeide op in een
kasteel op een Friese terp, in Nederlands-Indië
en in de catacomben van een tempel in India.



Raqs wa Risala, nummer 10, juli 2009, blz. 9

Ook kunnen we een discrepantie zien tussen
wat de pers destijds heeft geschreven en wat
de bijbehorende foto’s ons vertellen, maar
daarover later meer.

Muziek in haar lijf
Margreet schijnt al vroeg blijk te hebben
gegeven van aanleg voor dansen. Op de
lagere school was een goede leerling en ze
haalde hoge cijfers voor gymnastiek. Later
ging ze op dansles bij Herman de Jong,
dirigent van het Stedelijk Muziekkorps. Ze
leerde daar weliswaar alleen polka’s, mazur-
ka’s, walsen en quadrilles, maar volgens één
van haar medeleerlingen danste ze goed, ze
had “muziek in haar lijf”. Datzelfde zag
monsieur Molier blijkbaar ook en eerder al de
bekende Nederlandse cabaretier Koos
Speenhof, bij wie ze in 1903 aanklopte voor
werk: “Ze danste bovennatuurlijk mooi en
dadelijk wilde ik haar engageren…”.

Voor haar optredens maakte Mata Hari haar
eigen choreografieën, die ze exotisch klinken-
de namen gaf, zoals “De prinses en de beto-
verde bloem”, “De Ketjoeboeng” en “Chundra”.
Dat ze zich als danseres juist op oriëntaalse
dans richtte, heeft alles te maken met de tijd
waarin ze leefde, die een grote publieke
belangstelling kende voor alles wat uit het
‘oosten’ kwam. Ook danseressen als Maud
Allen en Ruth St. Denis voerden oosterse
dansen op en er waren er meer. (Op het
Internet zijn Amerikaanse filmbeelden van rond
1900 te vinden van danseressen met wings!).
Voor Mata Hari zullen de dansen die ze in
Indië had gezien, een bron van inspiratie zijn
geweest. Egypte heeft Mata Hari ook bezocht,
maar de dansen die ze daar zag, stelden haar

teleur. Aan haar impresario Gabriel Astruc
schreef zij dat ze had gehoopt daar “klassieke
dansen te vinden, maar dat jammer genoeg
alle lieflijks is verdwenen en dat de dansen die
zijn overgebleven, onbetekenend zijn en niet
gracieus”.

Heilige bajadère
Hoe danste ze zelf? Van een van haar optre-
dens in het Musée Guimet gaf theatercriticus
Edouard Lepage een beeldende beschrijving:
“Plotseling komt Mata Hari te voorschijn, het
oog van de dag, de glorieuze Zon, de heilige
bajadère, waarvan alleen de priesters en de
goden kunnen zeggen dat zij haar naakt
gezien hebben. Ze is lang en slank en lenig als
een slang die door de fluit van de slangenbe-
zweerder wordt gehypnotiseerd. Haar beweeg-
lijke lichaam lijkt soms samen te smelten met
de golvende vlammen op de achtergrond, om
dan plotseling midden in een verwrongen
beweging te verstijven als het flikkerende
lemmet van een kris. Dan gooit Mata Hari, met
een forse zwaai, juwelen en sluiers van zich af.
Ze plukt de ornamenten van haar borsten en in
haar volle naaktheid lijkt haar lichaam in de
schaduwen nog langer te worden! Haar uitge-
strekte armen lijken haar op te tillen tot op het
uiterste puntje van haar tenen; ze wankelt,
slaat met wezenloze armen in de lege lucht,
haar lange, dikke haar zwiept door het ondoor-
dringbare duister… en ze valt op de grond”.

Frances Keyzer, een Engelse correspondent in
Parijs, schreef: “De volgende dans was even
indrukwekkend. Zij staat voor ons als een
gracieus, jong meisje, met een slendang om
het middel. In haar hand houdt ze een passie-
bloem en ze danst, op deze bloem geconcen-
treerd, met alle vreugde van haar zonnige
natuur. Maar de bloem is betoverd; onder de
betovering verliest ze haar zelfbeheersing en
langzaam maakt ze de slendang los. Als deze
op de grond glijdt, komt haar bewustzijn terug.
Beschaamd bergt ze haar gezicht in haar
handen”.

De artieste en schrijfster Gabrielle Colette was
niet erg onder de indruk van Mata Hari. Naar
aanleiding van een optreden bij de operazan-
geres Emma Calvé schreef zij in Le Figaro
over haar rivale: “Ze danste niet echt, maar
wierp met gracieuze bewegingen haar kleren
af. Ze begon praktisch naakt aan haar recital,
danste vaag met terneergeslagen ogen en
verdween, gewikkeld in haar sluiers”.

Er waren meer kritische geluiden, maar over
het algemeen kreeg Mata Hari steeds lovende
kritieken.
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Mata Hari in het Musée Guimet op 13 maart 1905. Hier is goed te zien dat ze niet naakt was. Zelfs het schouderbandje van haar
body is te zien. Foto © Fries Museum Leeuwarden

Kostuums herkenbaar
Wat voor kostuums droeg Mata Hari bij haar
optredens? Van Mata Hari wordt gezegd dat zij
de striptease heeft uitgevonden en dat dit de
belangrijkste reden is geweest voor haar grote
populariteit. Zelf zei ze ooit tegen de bevriende
schilder Piet van der Hem: “Ik kon helemaal
niet goed dansen. De mensen kwamen naar
me kijken omdat ik de eerste was die naakt
voor het publiek durfde te verschijnen”.

Hoe zit het nu echt met die kostuums? Wat is
daarvan bijvoorbeeld te zien op foto’s? En zijn
die foto’s representatief voor wat Mata Hari
droeg tijdens haar optredens? Volgens mij is er
een verschil tussen foto’s van haar optredens
en foto’s waarvoor ze heeft geposeerd.

In dit artikel is een foto van Mata Hari te zien,
waarop ze voorover ligt met alleen het
bovenstuk aan van wat wij nu een tribal kos-
tuum zouden noemen; twee ronde metalen
cups, bezet met stenen, bedekken haar
borsten. Biograaf Sam Wagenaar schreef dat
Mata Hari bij haar optredens altijd een
katoenen bh onder dat metalen topje droeg.
Daarvan is op de website van het Fries Mu-
seum een duidelijke foto te zien.

Tijdens haar optreden in het Musée Guimet
droeg ze wat een authentiek oosters kostuum
zou kunnen zijn. Monsieur Guimet had het zelf
uit zijn rijke collectie gekozen. Ze droeg een
witte katoenen bh met daarop de met juwelen
bezette Indische borstplaten. Op haar hoofd
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droeg ze een Indische diadeem, dat rustte op
haar op Spaanse wijze opgestoken haren. Om
haar onder- en bovenarmen armen droeg ze
sieraden. Verder droeg Mata Hari een sarong,
met rond de heupen een rijk versierde
heupsjaal.

Tijdens haar dansen ontdeed Mata Hari zich
van haar onderkleding, waarna ze naakt op het
podium stond. Althans dat schreven de kranten
uit die tijd, maar haar topje hield ze altijd aan.
Haar onderlichaam bleef vaak ook gehuld in
een huidkleurige tricot. Dat is bijvoorbeeld te
zien op een foto van haar optreden in het Mu-
sée Guimet. En dat terwijl de journalist Edou-
ard Lepage schrijft dat ze helemaal naakt was!

Naar hedendaagse begrippen was Mata Hari
dus zeer decent gekleed bij haar eerste
optredens en op de meeste geposeerde foto”s
– en dat zijn er veel – draagt ze kostuums die
een hedendaagse buikdanseres niet zouden
misstaan. Toch schijnt ze ook wel helemaal
naakt te hebben gedanst, in besloten kring,
maar ook in het theater. En zij danste in een
tijd waarin vrouwen normaliter nog korsetten
droegen en zelfs geen blote enkel lieten zien.

Al met al kun je aannemen dat het succes van
Mata Hari te minste voor een deel zal zijn
bepaald door de kledingstukken die ze afwierp.
Maar dat zal een hedendaagse oriëntaalse
danseres niet verbazen. Onder ons publiek
bevinden zich ook mensen die alleen komen
om een schaars geklede vrouw te zien dansen.
Toch denk ik dat haar dans de belangrijkste
reden moet zijn geweest dat Mata Hari in zo
korte tijd furore maakte in Europa.

Dansen op muziek van Inayat Khan
En wat voor muziek klonk daarbij? Over de
muziek in het Musée Guimet is te lezen: “Een
onzichtbaar orkestje speelde muziek die was
geïnspireerd op Hindoese en Javaanse
melodieën”. In 1912 is Mata Hari te zien in de
tuin van haar villa in Neuilly-sur-Seine, even
buiten Parijs. Ze danst op muziek van een
orkest onder leiding van de beroemde Inayat
Khan, oprichter van de soefi beweging, een
soort van sluierdans. Daarvan zijn op de
website DrStrange.nl foto’s te zien die in 1913
in het tijdschrift Vogue hebben gestaan (zie
http://tinyurl.com/mfhaj7 ). Hoe de muziek zou
kunnen hebben geklonken hoor je op
www.youtube.com/watch?v=yoDY7POGO4c
en dat is heel anders dan ik zelf had verwacht.

Klassieke muziek
Behalve op de muziek van Inayat Khan danste
Mata Hari vooral op wat wij nu klassieke

muziek zouden noemen. Met de biografieën in
de hand ben ik op het Internet op zoek gegaan
naar clipjes van haar dansmuziek. Het hierbo-
ven al genoemde “Antar” uit 1868 is op een
Arabisch verhaal gebaseerd, en te beluisteren
op www.youtube.com/watch?v=btUeG2S7t6c
Nikolai Rimsky-Korsakov heeft meer ‘oosterse’
composities op zijn naam staan. De bekendste
is natuurlijk Sheherazade, die zelfs Egyptische
buikdanseressen voor hun optredens hebben
gebruikt.

Niet al Mata Hari’s dansmuziek is terug te
vinden met de informatie uit de biografieën.
Hoe klonken bijvoorbeeld de muziek van
George W. Bing en het ballet “Bacchus en
Gambrinus” van Romualdo Marenco?

In Monte Carlo danste Mata Hari in opera “Le
Roi de Lahore” van de Franse componist Jules
Massenet. Massenet was overigens één van
haar vele fans, net als zijn Italiaanse collega
Giacomo Puccini. Een scène uit de opera staat
op www.youtube.com/watch?v=2AIxD4TnnIE

In Milaan was het een ouder muziekstuk waar
Mata Hari op danste, maar ook dit speelt zich
af in de Oriënt: de opera “Armide” van Chris-
toph Willibald Gluck, die in 1777 voor het eerst
is opgevoerd. Ook die staat online:
www.youtube.com/watch?v=_b6f4-6aS18

In 1912 lukte het Mata Hari eindelijk om de
sluierdans van Salome, op de muziek van
Richard Strauss, te dansen. In besloten kring,
dat wel. Op YouTube is te zien wat Ljuba
Kazarnovskaya er in 1995 van heeft gemaakt
www.youtube.com/watch?v=-xVI8EkxGaY

Op 14 december 1914 danste Mata Hari in de
Koninklijke Schouwburg in Den Haag de acht
stemmingen van het ballet “Les Folies
Françaises” op muziek van François Couperin.
Vier dagen later danste ze de “Folies” nog
eens in de Stadsschouwburg in Arnhem. Op
YouTube vind ik alleen dit pianostuk:
www.youtube.com/watch?v=BxVi2YuanHE
Zou ze daar op gedanst hebben?

Rasartieste
Uit het beschikbare materiaal over de dans-
kunst van Mata Hari komt een rasartieste
tevoorschijn, een vrouw met veel lef en een
goed gevoel voor pr. Hoe je verder ook denkt
over haar choreografieën, in heel Europa
furore maken en dansen op vrijwel alle belang-
rijke podia, dat doet geen enkele hedendaagse
Europese buikdanseres haar na. Ons publiek
bestaat nog steeds voornamelijk uit beoefe-
naars en kenners van de oriëntaalse dans.

http://tinyurl.com/mfhaj7
http://www.youtube.com/watch?v=yoDY7POGO4c
http://www.youtube.com/watch?v=btUeG2S7t6c
http://www.youtube.com/watch?v=2AIxD4TnnIE
http://www.youtube.com/watch?v=_b6f4-6aS18
http://www.youtube.com/watch?v=-xVI8EkxGaY
http://www.youtube.com/watch?v=BxVi2YuanHE


Raqs wa Risala, nummer 10, juli 2009, blz. 12

Fries Museum
Zoals gezegd heeft het Fries Museum in
Leeuwarden sinds enige tijd een expositieruim-
te die geheel gewijd is aan Mata Hari. Die
schijnt vooral door buitenlandse buikdanseres-
sen te worden bezocht. Daar ligt het enige
bewaard gebleven danskostuum van Mata Hari
in een vitrine en is één van haar plakboeken te
zien. Op een televisiescherm draait constant
een documentaire over haar leven, met daarin
de enige bekende filmbeelden van Mata Hari,
waarin ze in een auto stapt. Een aanrader, wat
mij betreft; ik had er de reis naar Leeuwarden
graag voor over.

Verder verkennen
Wie nu, net als ik, gegrepen is door het feno-
meen Mata Hari, kan veel informatie over haar
vinden op het Internet, maar deze informatie
bevat veel fouten en foutjes. De beste website
is ongetwijfeld www.matahari.nl. Van alle on-
line informatiebronnen heb ik een verzamelsite
gemaakt: www.matahari.startpagina.nl. Daarop

staan links naar meer biografische informatie,
foto’s, filmpjes van andere danseressen uit
haar tijd, clips van speelfilms over haar leven
en nog veel meer.

Judith Scheepstra

Bronnen:
www.matahari.nl
H. W. Keikes - Mata Hari (1981)
Jan C. Brokken - Mata Hari. De waarheid achter
een legende (1975)
Sam Waagenaar - Mata Hari, niet zo onschuldig....
(1976)
Pat Shipman - Femme Fatale: Love, Lies, and the
Unknown Life of Mata Hari (2008)
Julie Wheelwright - De fatale minnares. Mata Hari
en de mythe van de vrouwelijke spion (1992)
www.friesmuseum.nl
www.mata-hari.startpagina.nl
Tenzij anders vermeld, zijn de foto’s van
http://commons.wikimedia.org

http://www.matahari.nl.
http://www.matahari.startpagina.nl.
http://www.matahari.nl
http://www.friesmuseum.nl
http://www.mata-hari.startpagina.nl
http://commons.wikimedia.org
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n Mata Hari als inspiratiebron m

Al tijdens haar leven heeft Mata Hari kunstenaars geïnspireerd. De bevriende schilder Piet van
der Hem portretteerde haar meerdere malen en ook Isaac Israels maakte een schilderij van
haar. In de gehele 20e eeuw is Mata Hari een inspiratiebron voor kunstenaars gebleven en in de
21e eeuw is het nog precies zo. De schilder Louis Nagelkerke maakte een prachtige serie
schilderijen van haar. Mooi genoeg om er in dit blad aandacht voor te vragen.

Niet alleen schilders hebben zich de afgelopen
eeuw door Mata Hari laten inspireren. Er
bestaan bijvoorbeeld flink wat speelfilms en
toneelstukken over haar leven. Met grote
actrices als Fie Carelsen, Greta Garbo, Jeanne
Moreau, Josine van Dalsum, Marlene Dietrich,
Maruschka Detmers en Sylvia Kristel in de
hoofdrol. Ook verscheen ze als symbool van
doortrapte verleidelijkheid in andere films en
tv-series. En de filmmakers zijn nog steeds niet
op Mata Hari uitgekeken. Dit jaar staat er weer
een biografie op de planning, nu met de bur-
leske artieste Dita Von Teese in de hoofdrol.

Nog steeds zien nieuwe biografische boeken
over Mata Hari het licht en romans die op haar
leven en het mysterie van Mata Hari zijn
gebaseerd. Ook oriëntaalse danseressen laten
zich niet onbetuigd. Op het Internet vind je
allerlei clips van Mata Hari’s, van theatraal tot
tribal. Zo maakte Nejla Yatkin bijvoorbeeld een
avondvullende multimedia danssolo over het
leven van Mata Hari. De Canadese danseres
Maral danst een tribal choreografie, in een

kostuum dat een zo getrouw mogelijke kopie is
van een kostuum dat Mata Hari droeg in 1908.
De Tsjechische danseres Dellfina laat haar
Mata Hari een danse macabre dansen.

Songfestival
Ook uit de muzikale hoek komen voortdurend
nieuwe artistieke uitingen van bewondering of
verwondering. Een online zoektocht naar clips
levert een aardige lijst op. Op het Eurovisie
Songfestival van 1976 zong Anne Karine
Strøm en liedje over Mata Hari. Hetzelfde
deden Kitsch Palace, Ofra Haza en Orhan
Murad. Assia Akhat is op het Internet te vinden
met “Principi Mata Hari”. Jenny Wilson met
“The Wooden Chair”, Tetine met “Mata Hari
Voodoo”, enzovoort.

Zoals gezegd worden ook beeldend kunste-
naars nog steeds geïnspireerd door Mata Hari.
Uiteraard mag het standbeeld door Suze
Boschma-Berkhout, dat de binnenstad van
Leeuwarden siert, niet onvermeld blijven. En
het beeldje Matad'Or van Machiel Braaksma,
dat deel uitmaakt van de prijs van het Noorde-
lijk Filmfestival. En dan zijn er de schilderijen.
Eén van de schilders is Louis Nagelkerke.

Geïnspireerd door het Oosten
De inspiratie van Louis Nagelkerke betreft
vaak de Oosterse mens. Muzikanten, dansers
en danseressen, in het bijzonder de mensen
van het eiland Bali. Maar ook mensen uit het
theater zijn vaak zijn modellen.
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De serie schilderijen die hij van Mata Hari
maakte, is gebaseerd op de vele foto’s die er
van haar bestaan. De kostuums en de poses
zijn duidelijk als zodanig herkenbaar. Wat
Nagelkerke toevoegt is kleur en intensiteit.

Zodat je gebiologeerd blijft kijken. Als mijn
muren niet al zo vol hingen, zou ik snel naar
Reusel, tussen Eindhoven en Turnhout, rijden
en een schilderij mee naar huis nemen.

Zijn “Geisha” serie is zomogelijk nog
schitterender. Een verpletterende versie van
het type afbeeldingen waar ik als Indische
vrouw mee ben opgegroeid. Ook hier kan ik
mijn ogen niet van af houden. Geisha’s kunnen
natuurlijk ook worden beschouwd als oriëntaal-
se danseressen, niet uit het Midden-, maar uit
het Verre Oosten.

Over zijn keuze voor Mata Hari zegt Louis
Nagelkerke: ”Mata hari heeft mij vooral
geïnspireerd door haar uitstraling. Oosterse
dansen heb ik altijd inspirerend gevonden. Ik
ben jaren lang op Bali geweest om daar de
Balinese dansen te schilderen. Mata Hari had
iets boeiends en kon dat goed overbrengen.
Ze was niet voor niets beroemd. En ook nu is
ze bekend, ook door haar trieste levensver-
haal. Maar vooral haar oude foto’s spraken me
erg aan. In Esbeek staat een prachtig hotel,
ontworpen door de architect Berlage. Het heeft
de sfeer uit de tijd van Mata Hari. Daar heb ik
een permanente tentoonstelling en er is een
suite ingericht met Mata Hari schilderijen. Hij is
te zien op de website van het hotel,
www.huizerustoord.nl ”.

Judith Scheepstra

Bronnen:
www.louisnagelkerke.nl
http://louis_nagelkerke.tripod.com
www.mata-hari.startpagina.nl
www.artnet.com/artist/698628/louis-nagelkerke.html

http://www.huizerustoord.nl
http://www.louisnagelkerke.nl
http://louis_nagelkerke.tripod.com
http://www.mata-hari.startpagina.nl
http://www.artnet.com/artist/698628/louis-nagelkerke.html


Raqs wa Risala, nummer 10, juli 2009, blz. 15

n Problemen en oplossingen m

Website als promotiemiddel, deel 2

Het maken van een website en het gebruik voor promotiedoeleinden brengen veel vragen met
zich mee. Hoe breng je structuur aan in je website? Kun je je tekst en afbeeldingen bescher-
men tegen oneigenlijk gebruik? Hoe voorkom je dat je gastenboek vol komt te staan met
spam? Hoe zorg je ervoor dat je e-mail nieuwsbrief niet ongelezen de prullenbak in gaat? In
Raq wa Risala nummer 5 verscheen het artikel “Maak je website aantrekkelijk”. In dit artikel
meer over de praktische kanten van het ontwerpen en onderhouden van een eigen website.

Het aanbod van informatie op Internet is zeer
groot. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal
websites van Nederlandse buikdanseressen!
Internetgebruikers worden daarom steeds
ongeduldiger en willen graag op een heldere,
duidelijke manier de informatie die ze zoeken
gepresenteerd krijgen. Ongevraagde en
ongewenste informatie wordt genegeerd.

Met informatieverkeer via internet valt ook geld
te verdienen. Vooral voor mensen die
producten van twijfelachtige afkomst verkopen
zoals diploma’s van universiteiten, verblijfs-
vergunningen en andere zaken. Hiervoor zijn
speciale programma’s ontwikkeld die Internet
afschuimen op zoek naar plekken om hun
reclameboodschap te plaatsen. Helaas worden
veel websites hier de dupe van.

Ook normen en waarden verschuiven als
gevolg van Internet: teksten en afbeeldingen
worden vaak door anderen gebruikt. Dat kan
op meerdere manieren: één van deze
methoden heeft als nadeel dat je website
eerder aan de datalimiet komt en je meer geld
moet uitgeven om je website in de lucht te
houden. Daarnaast zijn je afbeeldingen en
tekst dan op een andere website te zien
zonder bronvermelding. Maar laten we bij het
begin beginnen: Hoe breng je structuur aan in
je website?

Structuur
Eén van de belangrijkste keuzes die gemaakt
worden bij het opzetten van een website is
welke informatie je wilt laten zien. Het
technische gedeelte kun je overlaten aan
iemand die graag websites bouwt, of je kunt
iemand inhuren. Maar de opbouw en inhoud
zul je meestal zelf aan moeten leveren. Dit is
een voortdurende zoektocht naar een indeling
waarbij bezoekers eenvoudig de informatie
kunnen vinden die je aanbied. Hoe maak je
die? Begin eerst met het vaststellen wat het
doel is van je website. Als voorbeeld nemen
we een buikdanseres die via haar website wil
laten weten dat ze lessen geeft, workshops en
optredens. Bedenk dan welke informatie je

bezoeker graag zou willen hebben. Om te
beginnen wil zo iemand graag weten wie de
danseres is, waar ze lesgeeft en hoe ze eruit
ziet. Misschien heb je een aantal filmpjes die je
wilt laten zien en heb je je gespecialiseerd in
een combinatie van buikdansen met oosterse
vechtsporten en wil je daar ook iets over kwijt.
Schrijf al deze onderdelen in trefwoorden op
gele post-it blaadjes en leg ze naast elkaar. Dit
ziet er bijvoorbeeld zo uit:

Wie ben ik? – lessen – foto’s – filmpjes –
specialisatie – workshops – optredens

Ordening
Orden de papiertjes in volgorde van
belangrijkheid. Mensen lezen meestal van links
naar rechts: de belangrijkste papiertjes plak je
links, de minst belangrijke rechts. Misschien
ziet je volgorde er nu zo uit:

Wie ben ik? - lessen – workshops – optredens
– foto’s – filmpjes – specialisatie

Voor het overzicht is het voor de bezoeker
prettig om maar vijf of zes keuzes per keer
tegen te komen. Een eenvoudige oplossing is
door verschillende onderdelen onder één kopje
onder te brengen. Bijvoorbeeld foto’s en
filmpjes kunnen op dezelfde pagina gezet
worden en de pagina kun je dan ‘beeld-
materiaal’ of ‘galerij’ noemen. Kies voor de
trefwoorden een kort, eenvoudig woord wat de
inhoud goed omschrijft. Dus niet ‘foto’s van
voorgaande optredens’ maar ‘foto’s’. Wees
voorzichtig met het samenvoegen onder één
kopje. Het is bijvoorbeeld niet handig om
lessen, optredens en workshops onder het
kopje ‘diensten’ te zetten. ‘Diensten’ spreekt
niet tot de verbeelding en het is ook belangrijk
dat je bezoeker in één oogopslag ziet waar de
buikdanseres voor in te huren is. Houd deze
kopjes daarom op de hoofdpagina. De indeling
van je website, met de hoofdpagina en de
subpagina’s is weer te geven in een soort
stamboom. Dit wordt ook wel een sitemap
genoemd (zie de sitemap van Bellydancing.nl
elders in dit artikel).
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Opvullen
Schrijf voor elk onderdeel de tekst die je wilt
laten zien en zoek er foto’s en/of video’s bij. De
inhoud van een website wordt content
genoemd. Met de sitemap en de content kun je
zelf je website bouwen of iemand vragen om
hem voor je te bouwen. Een voorbeeld van
mijn eigen site zie je hierboven.

Zoekmachines
Als je website online is, wil je graag dat hij ook
goed te vinden is. Iemand die zoekt naar een
buikdanseres gebruikt meestal één van twee
methodes: zoeken met een zoekmachine of
het aanklikken van links op verzamelsites of
andere websites. Om de kans te vergroten dat
je website bij een zoekmachine genoemd
wordt, kun je je website aanmelden bij een
aantal bekende zoekmachines. De zoekma-
chines sturen regelmatig zoekbots (program-
maatjes die indexen maken van trefwoorden
en content) op pad. Deze zoekbots letten op
een aantal dingen:
 de ‘title’ van je website. Dat is de tekst die

in de balk helemaal bovenaan komt te
staan;

 tekst op de eerste pagina van je website.
Zet hier dus alle belangrijke trefwoorden in

de tekst en in de meta tags (trefwoorden
die je niet op de pagina ziet, maar die
verstopt staan in de code);

 trefwoorden van de subpagina’s. Geef alle
pagina’s hun eigen trefwoorden mee in de
meta tags;

 Het aantal keer dat er naar je website
wordt gelinkt. Als er vaker naar je gelinkt
wordt gaat de zoekmachine ervan uit dat je
website waardevolle informatie bevat.

Een andere methode is het uitwisselen van
links met andere websites of opgenomen
worden in verzamelpagina’s met buikdanslinks.
Mail hiervoor naar de beheerder van de pagina
of naar andere buikdanseressen met het
verzoek om links uit te wisselen. Het is netjes
om eerst op je eigen website de link naar
andere pagina’s te plaatsen voor je hen
benaderd voor het uitwisselen van links.

Diefstal van bandbreedte
Als je site een tijdje in de lucht is krijg je
regelmatig bezoekers. Tot je op een dag de
melding krijg dat je website niet weergegeven
kan worden omdat je datalimiet is bereikt. De
kans daarop is het grootst als je gebruik maakt
van een gratis website. Alle websites kennen
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namelijk een beperking aan de hoeveelheid
informatie die je bezoekers per dag of maand
mogen ontvangen via de website. Als je een
website opzet, kun je kiezen uit meerdere
pakketten. De kosten zijn afhankelijk van de
hoeveelheid informatie die je online wilt zetten
(server ruimte) en de hoeveelheid informatie
die bezoekers per uur/dag/week/maand mogen
downloaden. Dit laatste heet de bandbreedte.
Als je limiet bereikt is, kan niemand de website
meer bekijken tot de volgende periode waar-
voor je betaalt hebt. Gratis websites hebben
expres een lage bandbreedte, zodat het lastig
is om populaire sites gratis te plaatsen.
Daarom is het aan te raden om te betalen voor
webruimte: meestal is de brandbreedte van
een basispakket voldoende om je website
online te houden.

Hoe werkt diefstal van bandbreedte? Op je
website kun je foto’s plaatsen door het adres
waar het plaatje staat aan te geven. Het is
natuurlijk de bedoeling dat je alleen plaatjes
gebruikt die op je eigen website staan. Een
plaatje heeft dan bijvoorbeeld als bron:
www.mijnwebsite.nl/plaatje.jpg . ‘Plaatje’ is de
naam van de foto en jpg geeft de vorm van het
plaatje aan. Als je een plaatje van een andere
website gebruikt, verwijs je naar een plaatje
dat op een andere website staat. Bijvoorbeeld:
www.anderewebsite.nl/anderplaatje.jpg. Wie
dan www.mijnwebsite.nl bekijkt, gebruikt de
bandbreedte van www.anderewebsite.nl. Zo
kun je een groot aantal afbeeldingen op je
website laten zien zonder te betalen voor
bandbreedte. Je kunt diefstal van bandbreedte

voorkomen door regelmatig te kijken wie naar
je plaatjes linkt en de plaatjes regelmatig een
andere naam te geven. Ook kun je de plaatjes
opsplitsen in drie of vier stukken: dat is lastiger
om naar te linken dan naar één grote foto.

Kopiëren van afbeeldingen
Het is heel eenvoudig om een plaatje van een
website op je eigen computer op te slaan en
dat plaatje vervolgens te gebruiken. Soms is
dat juist de bedoeling! Maar als je wilt
voorkomen dat jouw afbeeldingen ongevraagd
opduiken, kun je op je website een code
toevoegen waardoor de ‘afbeelding opslaan’
functie niet meer werkt. Vraag je website
bouwer hoe je dat doet. Overigens is dit te
omzeilen door een pagina op te slaan als
screenshot (afbeelding van je hele scherm) en
daarna de foto er digitaal uit te knippen met
bijvoorbeeld het programma Paint.

Teksten beschermen
Om te voorkomen dat mensen je teksten en
foto’s kopiëren kun je een html code verwerken
in je website. Het slechte nieuws is dat
bezoekers nog steeds de tekst kunnen
overtypen of de pagina als plaatje kunnen
opslaan en zelf gebruiken. Als je wilt weten of
iemand je tekst gebruikt, kun je een typerende
zin uit een stukje tekst invullen bij een zoekma-
chine. Ook kun je in witte letters je naam ver-
melden, bijvoorbeeld “deze tekst is geschreven
door Rosanne Pouw”. Bij klakkeloos kopiëren
wordt deze regel zichtbaar.

Spambots
Gastenboeken kregen er het eerste last van,
maar nu zijn ook fora en formulieren niet meer
veilig voor spambots. Spambots zijn program-
maatjes die het internet afzoeken naar plaat-
sen om een spambericht neer te zetten. Omdat
het programmaatjes zijn kan het gebeuren dat
je ineens 93 ongewenste berichten in je
gastenboek hebt staan. Of dat je e-mail box vol
zit met berichten die niets met buikdansen te
maken hebben. Om dit te voorkomen kun je
een beveiliging inbouwen: de bezoeker moet
eerst een cijfer/lettercode overtypen van een
plaatje waarop een code staat. Dit is een
captcha. Zo weet je dat je met een echt mens
te maken hebt en niet met een robot. Het
inbouwen van een captcha kan iemand die

http://www.mijnwebsite.nl/plaatje.jpg
http://www.anderewebsite.nl/anderplaatje.jpg.
http://www.mijnwebsite.nl
http://www.anderewebsite.nl.
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bekend is met programmeren voor je doen.

Een tweede probleem is dat spambots zoeken
naar e-mail adressen. Ze verzamelen bijvoor-
beeld alles waar een @ in zit. Deze adressen
worden opgenomen in een bestand, dat wordt
verkocht of doorgegeven aan andere spam-
mers. Als je een e-mail adres op je website
vermeldt, maak het dan onleesbaar voor
spambots door het te verwerken in een plaatje.

Ook een link waar op geklikt kan worden om
een e-mail te sturen kan door een spambot
ontcijferd worden. Als je je e-mail adres
opschrijft kun je ook een paar tekens
vervangen door een woord, bijvoorbeeld:
naam apenstaartje hotmail punt com of
naamdezetekstweghalen@hotmail.com. Dit
ziet er helaas niet zo professioneel uit. En
spambots worden voortdurend bijgewerkt. De
genoemde oplossingen geven daarom geen
garantie!

Nieuwsbrieven
Nu steeds meer danseressen Internet hebben
ontdekt, word ik overspoeld met nieuwsbrieven
van streetdance lessen, dansscholen,
buikdansworkshops in Australië (!) of feesten
in Groningen. Al deze brieven verdwijnen bij
mij ongelezen in de prullenbak, omdat ik me
niet opgegeven heb om de nieuwsbrief te
ontvangen en omdat ik geen interesse heb in
wat aangeprezen wordt. Het kwalijke aan
ongewenste nieuwsbrieven is dat deze spam
doelbewust door iemand naar jou verstuurd
wordt. Het gevaar is dat hetzelfde gebeurt met
jouw nieuwsbrief! Daarom een aantal tips:
 Stuur alleen een nieuwsbrief naar mensen

die zich aangemeld hebben en deze
aanmelding bevestigen;

 Zorg dat mensen zich kunnen afmelden
voor je nieuwsbrief en verwijder hun adres
ook echt uit je bestand;

 Het is misschien een open deur, maar
toch. Zorg dat je nieuwsbrief waardevolle
informatie bevat;

 Beperk de hoeveelheid nieuwsbrieven die
je stuurt. De twintigste keer dat ik een
aankondiging krijg voor hetzelfde
evenement ga ik hem nog steeds niet
lezen;

 Voorkom dat jouw abonnees spam krijgen
van anderen. Zet de emailadressen in het
BCC vakje. BCC betekent ‘blind carbon
copy’. Het zorgt ervoor dat de ontvangers
van jouw mail niet kunnen zien naar wie je
nieuwsbrief nog meer verstuurd is. Dit ter
bescherming van de privacy van je
nieuwsbrieflezers. Veel mensen kopiëren
en plakken de emaillijst van
binnenkomende nieuwsbrieven om hun
eigen nieuwsbrief te versturen.

Conclusie
Het weren van spambots en het aantrekken
van zoekbots is belangrijk om je website
aantrekkelijk en vindbaar te maken en om te
voorkomen dat jij en je bezoekers omkomen in
de aanbiedingen voor het verlengen van
lichaamsdelen, aanschaffen van blauwe
pilletjes of het kopen van diploma’s. Gelukkig
zijn voor de genoemde problemen ook
oplossingen beschikbaar en kun je door vooraf
goed na te denken een heldere, overzichtelijke
website aanbieden en een nieuwsbrief met
toegevoegde waarde. Je hoeft niet voor alle
problemen die je tegenkomt zelf de
oplossingen te bedenken. Het vooruitdenken
en signaleren van problemen kan er wel voor
zorgen dat je iemand anders (bijvoorbeeld een
website bouwer) kunt vertellen wat het
probleem is, zodat hij of zij het voor je op kan
lossen.

Links
Webtips van Johan Jongepier (helaas met
pop-up): www.johanjongepier.nl/website.html

Zibb Negen tips voor de e-mail nieuwsbrief:
http://tinyurl.com/kmz4fn

MKB servicedesk. Hoe schrijf ik een nieuws-
brief? http://tinyurl.com/mabto6

Rosanne Pouw

mailto:naamdezetekstweghalen@hotmail.com
http://www.johanjongepier.nl/website.html
http://tinyurl.com/kmz4fn
http://tinyurl.com/mabto6
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n Wereldkampioenschappen in Moskou m

Harlemin (Lisanne Visser) uit Rockanje deed in het voorjaar, na Nederlandse- en Benelux-
kampioenschappen, mee aan de wereldkampioenschappen buikdans in Moskou. Dit als gevolg
van het behalen van de Nederlandse titel. Het lukte haar niet niet de finale te bereiken, maar
Peter Verzijl was nieuwsgierig naar haar bevindingen in de Russische hoofdstad.

Wat waren je verwachtingen van deze
wereldkampioenschappen?
“Ik verwachtte een leerzame reis, waarin ik
mezelf kon bijschaven zonder te veranderen.
Ik wilde inspiratie opdoen, nieuwe mensen
leren kennen en de jury mijn kunnen laten
zien. Ik verwachtte echter niet dat de jury zou
vallen voor een uniforme dansstijl, iets wat zij
kennelijk alleen wilden zien (ik verwachtte
tevens dat ze Engels zouden spreken, ik quote
een van de Poolse dames die ook geen
Russisch verstond: ‘It’s an international
contest, so why don’t they speak English?’)”.

Welke positieve ervaringen heb je
meegemaakt?
“Er werd dan wel geen Engels gesproken maar
Moskou is wel een enorm avontuur geweest,
en hierdoor absoluut niet saai. Het maakte het
wel een echte uitdaging voor mij. Ik heb veel
inspiratie opgedaan op gebied van kostuums
en danstechniek. Dat geeft me de drive om
door te gaan met oefenen! En ik heb nieuwe
contacten gelegd”.

*Voor ik naar de wedstrijd ging, heb ik op
Youtube beeldmateriaal van het voorgaande
jaar gezien. Ik heb toen gemerkt dat de stijl
heel anders was. Bewust heb ik ervoor
gekozen mezelf te blijven. En hoewel ik
(blijkbaar) niet heb laten zien wat de jury wilde
zien, heb ik mezelf niet tekort gedaan door me
anders voor te doen dan ik ben. En dat wil ik
ook niet, want je moet wel gáán voor waar je
voor staat. En niet willen voldoen aan
andermans eisen! Het feit dat er bij de
kampioenschappen een improvisatieronde was
vond ik goed. Ik zeg: je bent een echte
danseres als je vanuit je gevoel en dus
improviserend kunt dansen. Het moet niet zo
zijn dat alles krampachtig is ingeoefend”.

Welke negatieve ervaringen heb je
meegemaakt?
“Om te beginnen had ik een paar dagen voor ik
naar Moskou vertrok nog geen tijdschema van
de wedstrijd. Tot op de dag van de wedstrijd
heb ik dat, ondanks alle pogingen, niet
doorgekregen, ook de begintijd niet. De man
die ik uiteindelijk aan de telefoon kreeg, leek
erg ongeduldig en verbrak de verbinding zelfs
gewoon toen ik nogmaals vroeg of hij zeker
wist hoe laat het begon. Eenmaal daar hebben

twee personen mij in perfect Engels geholpen.
Een hele opluchting, want we waren al een
paar dagen in Moskou en hadden gemerkt dat
bijna niemand Engels spreekt. Die mensen
hebben me naar de hal gestuurd waar de
wedstrijd zou plaatsvinden. De presentator (het
enige aanspreekpunt) heeft me letterlijk weg
gebonjourd! Hij sprak ook geen Engels en
wuifde me weg onder het mom van zoek het
maar uit. En daar sta je dan. Ik bleek als eerste
aan de beurt. Daar heb ik normaal geen
problemen mee, maar alles was in het
Russisch en ik wist echt niet wat de bedoeling
was. Een echte vuurdoop. Als je het mij vraagt:
de organisatie had er rekening mee moeten
houden dat ik een ‘buitenlander’ ben. Waarom
lieten ze me dan ook als eerste starten?”

Wat was je algemene beeld van de
wedstrijden?
“Als ik naar het NK kijk, de Benelux-
kampioenschappen en het WK, heb ik
gemengde gevoelens. Je bent tijdens zo’n WK
natuurlijk op compleet onbekend gebied. En
zeker ik als pionier: ik was de eerst
deelnemende Nederlandse. Uiteindelijk ben ik
blij dat ik heb meegedaan: ik heb er van
geleerd en ik heb de nodige spanning gehad.
Het waren leuke ervaringen die ik niet snel zal
vergeten. Toch geeft de wedstrijd een
competitiegevoel: je moet presteren. Ik kan
goed werken onder druk, maar steeds te
moeten presteren voelt ook niet goed. Je moet
dansen voor je plezier. Met presteren is niets
mis, maar je moet wel in je achterhoofd
houden dat je moet presteren om een jury
tevreden te maken. En hoever wil je daar in
gaan? Ik had met radslagen en salto’s
misschien meer indruk gemaakt bij de jury in
Moskou, maar hoe voldaan zou ik me dan
voelen, als het niet in mijn plaatje past? Ik heb
nu aan drie wedstrijden meegedaan en ik zeg
niet dat ik nooit meer mee zal doen, maar mijn
rode draad zal lopen langs de ontwikkeling in
het buikdansen. Ik wil dansen, leren ervaren,
netwerken en ooit zou ik les willen geven. Dat
zie ik als mijn toekomst”.

Wat heb je ervan geleerd?
“Teveel om op te noemen. In ieder geval dat ik
tevredener ben met mijn danskunst dan ik
dacht. Niet dat ik er onzeker over was, maar ik
dacht heel wat te moeten bijspijkeren. En
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hoewel je nooit bent uitgeleerd, moet je jezelf
bijspijkeren op de gebieden waarop jij dat wilt.
Ik heb bevestiging gekregen dat ik dit kan. En
dat ik door moet gaan op mijn eigen manier. Ik
heb inspiratie opgedaan waar ik mee aan de
slag wil. Ik heb in ieder geval geleerd dat ik
niet zo wil dansen zoals ze in Rusland doen: ik
haal de goede dingen eruit. En ik heb geleerd
dat je waarde moet hechten aan de mening
van een ander, maar alleen als jij er iets goeds
uit kunt halen. Je moet je niet “uitsloven” om
iemand te overtuigen hoe goed je bent.
Buikdans is moeilijk te beoordelen, het is ten
alle tijden een kwestie van smaak en mening!”

“Ik ben in bepaalde opzichten heel tevreden
met mijn danskwaliteiten, die ik helemaal niet
wil veranderen. Dit gevoel werd versterkt na
het zien van enkele danseressen. ‘Zo, dat zou
ik echt nooit doen’, dacht ik dan. Dat geeft je
het gevoel dat je zelf uniek bent en dat
iedereen uniek is. Omdat er verschillende
dansinterpretaties zijn en omdat iedereen
anders danst. Ik laat hen in hun waarde maar
zo groeit mijn eigen visie”.

Ga je een volgende keer meedoen met
wedstrijden?

“Zoals gezegd zeg ik niet ‘nooit meer’. Er
kleven voor- en nadelen aan. En ook al behaal
je de titel ‘Nummer één 1 van de wereld’: je
moet je er ook van bewust zijn dat er nog
10.000 dames zijn die deze titel waardig zijn,
maar die simpelweg niet hebben meegedaan.
Er kan nooit één iemand de beste zijn. En
buikdans is niet leuk als je de enige bent. Je
moet dit samen doen: vrouwen, mannen, that’s
the spirit”.

“Ik heb veel nieuwe dingen gezien tijdens de
wedstrijden. Wedstrijden zijn toch kweekvijvers
voor nieuwtjes. Iedereen wil met nieuwe
dingen komen en uniek en origineel zijn.
Eigenlijk mag alles maar. Maar ik vind het
belangrijk dat je een jury ook kunt laten zien
dat je kennis hebt van de dans. Originaliteit is
leuk, maar je mag ook authentieke stijlen als
baladi niet negeren. Dat is een mening die ik
heb gevormd in de loop van de tijd. Je kunt
ook origineel zijn binnen het authentieke kader
van de dans, hoewel ik weet dat mijn stijl zich
zal blijven vernieuwen en veranderen.

Peter Verzijl

Advertentie
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n 15 jaar Yamina m

Op 25 april vierde buikdansschool Yamina haar vijftienjarig jubileum met een groot dansfeest.
Drie uur lang kon het publiek genieten van groepsdansen en solo’s van gastdanseressen en
leerlingen van Yamina. Buikdanswinkel Belly Dance Saray verzorgde een presentatie van
buikdanskleding uit het eigen assortiment. Deze samenwerking bleek een gouden greep. Hier
een impressie van de avond.

Bij binnenkomst in Dansschool Van der
Meulen-Wesseling kregen alle feestgangers
een glaasje champagne aangereikt. We
konden plaatsnemen aan tafeltjes die stonden
opgesteld rond een ruime dansvloer. Het
‘podium’ was sfeervol aangekleed met een
doek dat deel heeft uitgemaakt van het decor
van één van de voorstellingen van Yamina’s
buikdansschool, “Het paleis van de liefde”,
naar de legende van de Taj Mahal. Een prach-
tige manier om een vrij neutrale danslocatie in
één klap een oriëntaals tintje te geven.

Leerlingen van toen en nu
In drie uur tijd konden we genieten van vijftien
optredens door leerlingen, oud-leerlingen en
gasten van Yamina. Allemaal in schitterende
kostuums. De show startte met een groeps-
dans op het nummer “Bahlam beek” van Abdel
Halim Hafez door 19 studenten van nu. Daarna
danste Delayla, op een nummer van Farid El
Atrache, en vervolgens het trio Farah, Sylvia
en de als altijd stralende Zamira. Na het
optreden van Nadine volgden Farah en Mouna

met een interessante choreografie op muziek
van het Cairo Orchestra. Maaike sloot het eer-
ste blok af met een dans op het aanstekelijke
“Habibi ya aini”.

Dansmodellen
De kledingshow van Belly Dance Saray vond ik
echt een briljant idee. Het aanbod aan kos-
tuums varieerde van klassieke tot moderne,
tribal en zelfs enigszins burleske outfits. Door
buikdanskleding op deze manier te showen
krijgt het publiek een veel beter en aantrekke-
lijker beeld van een danskostuum dan wanneer
het aan een kleerhanger op een rek hangt. Het
enige minpuntje vond ik dat het onderscheid
tussen deze modeshow en de rest van de
avond en beetje wegviel doordat de modellen
ook gingen dansen.

Naarmate de avond vorderde bleef er weinig
over van de opstelling van de tafeltjes rond het
podium. Hij veranderde gaandeweg in enkele
rijen stoelen rond de dansvloer. Zo opgesteld
keken we in het tweede blok naar Farah, die
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danste op “Harramt ahebbak” en verder
achtereenvolgens naar Gezllan, Sherien en
gastdanseres Yazila, die onder andere danste
op een nummer dat haar echtgenoot had
gearrangeerd. Tot slot volgde weer een
groepsdans, nu van 21 danseressen, op een
tabla solo.

Bij het zien van al dat moois kreeg ik soms wel
een wat vreemd gevoel. Ik vind het moeilijk om
te beschrijven waar hem dat precies in zat. Het
kan natuurlijk komen doordat ik uit een andere
‘stal’ kom, maar het overkwam me iets te vaak
dat ik schrok van wat de (voormalige) studen-
ten van Yamina deden, of juist niet deden, met
de muziek. Een draai waar je een shimmy zou
verwachten, travel steps waar voor mijn gevoel
juist hipdrops de natuurlijke keuze zouden zijn
geweest. Zodat de dans leek los te komen van

de muziek. Verrassend en bevreemdend
tegelijk.

In het derde en laatste blok konden we genie-
ten van twee optredens van Yamina zelf.
Verder danste danseres Gayetrie op het
ondeugende liedje over ‘de moeder van
Hassan’. Chantal had voor de gelegenheid
haar eigen versie van een shamadan
gecreëerd, een schotel met kaarsjes in de
formatie van het cijfer 15, en danste daarmee
ter ere van de jubilaris.

Yamina’s spetterende slotoptreden met de
tamboerijn, op een instrumentaal deel van het
liedje “El hob khoulou”, was een waardige
afsluiting van de avond.

Judith Scheepstra
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n Nieuws van de BBN m

De BuikdansBond Nederland heeft een turbulente en inspirerende periode achter de rug. Sinds
de oprichting, ruim een jaar geleden, heeft de BBN vijf succesvolle studiedagen voor docenten
georganiseerd. Naar aanleiding van de vele discussies en input uit het veld heeft de BBN
besloten het lidmaatschap open te stellen voor alle liefhebbers van oriëntaalse dans, de
contributie te verlagen en de activiteiten in het nieuwe cursusjaar uit te bouwen.

De BBN is opgericht om de buikdans in
Nederland verder te helpen ontwikkelen.
Daarbij hebben wij drie aandachtsgebieden
voor ogen:
1. De kwaliteit van de buikdans. Wij willen

die verbeteren door het organiseren van
studiedagen met zowel vakinhoudelijke
(danstechniek, kennis, didaktiek, metho-
diek) als organisatorische inhoud (onder-
nemerschap, pr, wet- en regelgeving). Ook
willen we een start maken met het debat
over andere manieren om de kwaliteit te
bevorderen.

2. De verbinding tussen de danseressen
onderling. Deze willen wij o.a. bevorderen
door het stimuleren van samenwerking in
de regio en het op de studiedagen ruimte
geven voor het uitwisselen van kennis en
ervaring.

3. Het imago van de buikdans. Dit willen wij
verbeteren door de contacten met regulie-
re culturele instellingen en organisaties
verder uit te bouwen. Ook hebben wij
plannen om te voorzien in een betere
informatieverstrekking voor zowel
journalisten als buikdanseressen, door
bijvoorbeeld het bundelen van relevante
informatie op Internet. Misschien zijn er
ook andere manieren om het imago te
verbeteren. Daarover willen we samen met
de leden ideeën ontwikkelen.

De belangrijkste verandering ten opzichte van
vorig jaar is dat het lidmaatschap nu ook toe-
gankelijk wordt voor niet-docenten: iedereen
die hart heeft voor de buikdans kan lid worden!

Daarnaast is het lidmaatschapsgeld voor
docentleden van de BBN verlaagd, doordat het
losgekoppeld wordt van deelname aan de
studiedagen. Er zijn nu dus twee vormen van
lidmaatschap:
1. Algemeen lidmaatschap. Dit is voor iedere

belangstellende toegankelijk voor €10 per
jaar. Daarvoor krijg je korting op de
algemene studiedagen en door de BBN te
organiseren evenementen.

2. Docentenlidmaatschap. Dit is voor iedere
lesgevende toegankelijk voor €50 per jaar.
Daarvoor krijg je korting op alle
studiedagen en door de BBN te
organiseren evenementen.

Komend jaar zijn vier studiedagen gepland die
voor iedereen toegankelijk zijn, en vier
studiedagen uitsluitend voor docenten. Het
lidmaatschap van de BBN geeft korting op de
workshops. Begin juli zijn de data van de
studiedagen bekend en verschijnt de nieuwe
folder. In de loop van de zomer zal ook de
website van de BBN online gaan.

De BBN gaat met veel enthousiasme het
nieuwe cursusjaar in en hoopt op jullie
hernieuwde steun!

BBN (BuikdansBond Nederland)
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n Nieuwe buikdanskalender online m

Sinds het eerste nummer van Raqs wa Risala wordt de agenda van het blad gevuld met de
informatie uit de agenda van Bellydancing.nl. Daar gaat nu verandering in komen, want er is
een nieuwe agenda online. De kalender van buikdans.startpagina.nl heeft veel voordelen, zowel
voor lezeressen en lezers van Raqs wa Risala als voor de redactie. Hieronder meer over de
voordelen en over hoe de kalender werkt.

Het up-to-date houden van een buikdans-
agenda voor Nederland en België is veel werk.
Dat heeft Suzanne Roelofs de laatste jaren
ondervonden met haar Bellydancing.nl
agenda. Natuurlijk is dat een goed teken, want
er is blijkbaar veel te doen. Suzanne heeft er
nu voor gekozen om op een andere manier
haar tijd te besteden aan oriëntaalse dans.
Gelukkig is er een goed alternatief voor haar
agenda: de Buikdans Startpagina Kalender.

Direct online
De Startpagina kalender heeft een aantal grote
voordelen. Een belangrijk voordeel is dat je
zelf kunt bepalen wat je erin zet en dat alle
informatie direct online te vinden is. Handig als
je bijvoorbeeld de deadline van Raqs wa
Risala hebt gemist. Leuk is dat je bij je
vermelding een klein plaatje kunt toevoegen
om extra de aandacht te vestigen op je
evenement. Ook de vindbaarheid met Google
is goed.

Wat komt erin?
Alles in de agenda moet aan buikdans
gerelateerd zijn: dansworkshops, lezingen over
de dans en de muziek, maar ook concerten
van muzikanten met een oriëntaals geluid,
zoals vorig jaar bijvoorbeeld Natacha Atlas en
Hakim. Als beheerder van de site controleer ik
of een nieuw geplaatst evenement echt op de
kalender thuis hoort. Is dat niet het geval, dan
wordt het gewoon verwijderd. Voor welke eve-

nementen dit zal gelden, zal de tijd moeten
leren.

Tijdwinst
Het voordeel van deze kalender voor mij als
redacteur van Raqs wa Risala is dat hij mij
veel tijd scheelt, doordat de hij gemakkelijker in
het blad te verwerken is. Veel gemakkelijker
dan het overtikken van e-mails en flyers. Een
nieuwe layout voor de agenda wordt nog aan
gewerkt.

De kalender is rechtstreeks te bereiken via de
link: http://buikdans.startpagina.nl/kalender/
of via de link rechtsboven op alle buikdans
startpagina’s, dus ook op de buikdans-egypte
pagina en de buikdans-tribal pagina.

http://buikdans.startpagina.nl/kalender/
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De kalender geeft een lijst met alle evene-
menten die nog niet zijn geweest, plus een
klein kalendertje waarmee je per maand kunt
zoeken. Onder elk evenement staat een link
“Wil jij ook een evenement toevoegen?”,
waarmee iedereen zelf een evenement kan
toevoegen (zie de afbeelding hiernaast).

Als je die link aanklikt verschijnt het invulfor-
mulier. Dit formulier heeft een paar verplichte
velden, die zijn aangegeven met een sterretje.
Eén daarvan is het veldje voor je e-mail adres
(zie hiernaast). Als je daar een werkend e-mail
adres invult, ontvang je een mail met een link
(zie hiernaast). Hiermee kun je zonodig
wijzigingen aanbrengen aan je evenement.

Kinderziektes
De kalender van Startpagina bestaat nog niet
zo lang. Hij is niet overal even gemakkelijk in
het gebruik en heeft nog wat kinderziektes.
Lastig is bijvoorbeeld dat alleen de beheerder
vermeldingen uit de agenda kan verwijderen.
En de kalender kan niet overweg met vreemde
tekens. Als je teksten uit een ander document
kopieert, gebeuren er rare dingen met bijvoor-
beeld het € teken en letters met accenten als ó
en à. En in het “Kosten” veld kun je alleen het
bedrag ik euro’s invullen, zonder het € teken
erbij. Zo zijn er wel meer dingen die wat ver-
warrend of niet handig zijn, maar daar wordt
nog steeds aan gewerkt.

Mochten jullie bij het gebruik dergelijke onhan-
digheden tegenkomen, laat het me gerust
weten. Ik geef ze dan door aan Startpagina.

Pas op!
Het is de bedoeling dat voortaan alleen deze
kalender de basis vormt voor de agenda in dit
blad. Dat betekent dat ik voor Raqs wa Risala
nummer 11 uitsluitend naar deze kalender kijk
om de agenda te vullen. Zorg er dus voor dat
je evenement bijtijds in de kalender staat. De
deadline is te vinden in het colofon. Natuurlijk
ben ik altijd blij om e-mails en flyers te ontvan-
gen met informatie over evenementen, maar
die gebruik ik voortaan alleen voor mijzelf.

Bedankt Suzanne
Rest ons nog Suzanne hartelijk te bedanken
voor de samenwerking: Veel succes met je
andere activiteiten. We komen elkaar vast nog
wel eens tegen!

Judith Scheepstra
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n Agenda m

Deze agenda is een momentopname. Kijk voor meer up-to-date informatie op
http://buikdans.startpagina.nl/kalender

Zomer workshop met Meira

Start: Woensdag 1 juli 2009 om 19:00 uur
Einde: Woensdag 1 juli 2009 om 22:00 uur
Lokatie: Studio Amar 14 vzw, Grote Stwg 63 te
Berchem
Kosten: € 30
Website: http://www.dancemoon.be

"Shimmy Special" intensieve workshop rond
techniek en uithoudingsvermogen met verschillende
"Shimmy" variaties.

Zomer workshop met Meira

Start: Donderdag 2 juli 2009 om 19:00 uur
Einde: Donderdag 2 juli 2009 om 22:00 uur
Lokatie: Studio Amar 14 vzw, Grote Stwg 63 te
Berchem
Kosten: € 30
Website: http://www.dancemoon.be

"Hagallah" een leuke workshop met kleine sjaaltjes
rond de eeuwenoude traditionele Egyptische
Bedouïnedans.

Workshop Magdy el Laisy

Start: Vrijdag 3 juli 2009 om 19:00 uur
Einde: Zondag 5 juli 2009 om 16:00 uur
Lokatie: Hellevoetsluis, Wijkcentrum ‘De Kooistee’,
Haring 2
Kosten: € 60
Website: http://www.senadance.com

3 daagse workshop - Niveau vanaf halfgevorderd
Vrijdag 19.00 - 21.00: dansen in de stijl van Magdy
el Laisy Zaterdag 12.00 tot 16.00: choreografie
Zondag 12.00 tot 16.00 uur: choreografie Vrijdag €
30,00 Zaterdag of zondag € 60,00. Bij boeking van
za. en zo. € 10,- korting, Bij boeking van alle dagen
€ 15,- korting Sena: 0181 / 318728 of
senadance@planet.nl

Dansfeest

Start: Vrijdag 3 juli 2009 om 20:00 uur
Einde: Vrijdag 3 juli 2009 om 23:00 uur
Lokatie: 't Vuronger Huizen (oude dorp)
Kosten: € 4,50
Website: http://www.bellywork.nl

Bellywork organiseert een dansavond in 't Vuronger
aan de Schoolstraat 6 te Huizen. Wij hebben een

fijne danszaal en een gezellige ruimte om te
babbelen. Kosten; 4,50. (only ladies)

Zomerdisco

Start: Zaterdag 4 juli 2009 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 4 juli 2009 om 23:00 uur
Lokatie: Martin Molenaar Spijkenisse,
Schlauerhofstraat 4
Kosten: € 9,50
Website: http://www.senadance.com

Met optreden van Magdy el Laisy. € 9,50 met buffet.
Zoals altijd toegankelijk voor introducés Sena: 0181
/ 318728 of senadance@planet.nl

Oriëntal dance Camp in France

Start: Zondag 5 juli 2009 om 00:00 uur
Einde: Zaterdag 11 juli 2009 om 00:00 uur
Lokatie: Frankrijk
Website: http://www.serkan.be

Oriëntal dance Camp in France Oriëntal Bellydance
workshops camp with Serkan.Everyday, 5 hours
workshops.Totaal 30 hours dance tecnique,
combinations, choreoraphy, veil and more!

Workshop Expressie met Caroline

Start: Zondag 5 juli 2009 om 12:00 uur
Einde: Zondag 5 juli 2009 om 15:00 uur
Lokatie: Laetana`s Bellydance World, Hoogstraat
105A te Eindhoven
Kosten: € 37,50
Website: http://www.laetana.com

Buikdansschool Laetana organiseert: Workshop
Expressie met Caroline Laten zien wie je bent en
waar je voor staat in de dans is een groot goed. Het
geeft je dans persoonlijkheid en is een goede
manier om er zelf nog meer van te genieten. Tevens
maak je het publiek echt deelgenoot van jouw
optreden. In deze workshop werk je met gerichte
opdrachten en oefeningen om steeds losser in je
expressie te komen en meer van jezelf te durven
laten zien. Hierbij maken we gebruik van
verschillende soorten Egyptische muziek om zo de
link te leggen naar wat je kunt uitstralen. In het
tweede gedeelte werken we op Klassieke muziek
(half-choreografie) en ga je steeds meer zelf
oefenen met jouw expressie. Vanuit hulpmiddelen
die in het theater worden gebruikt, krijg je voldoende
tips die je in de toekomst kunt gebruiken in je dans.

http://buikdans.startpagina.nl/kalender
http://www.dancemoon.be
http://www.dancemoon.be
http://www.senadance.com
mailto:senadance@planet.nl
http://www.bellywork.nl
http://www.senadance.com
mailto:senadance@planet.nl
http://www.serkan.be
http://www.laetana.com
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Workshop choreografie

Start: Maandag 6 juli 2009 om 19:00 uur
Einde: Maandag 6 juli 2009 om 22:00 uur
Lokatie: Den Haag
Kosten: € 35
Website: http://www.buikdansschool.nl

Workshop choreografie op het muziekstuk Tales of
the Sahara (Jalilahs Raks Sharki volume 6) door
Yamina

Choreografie workshop

Start: Woensdag 8 juli 2009 om 19:00 uur
Einde: Woensdag 8 juli 2009 om 21:30 uur
Lokatie: Den Haag
Kosten: € 30
Website: http://www.buikdansschool.nl

Choreografie op Ana Fi Intizarak (uitvoering Cairo
Orchestra) door Yamina

Swingend workshopweekend in Bussum

Start: Vrijdag 10 juli 2009 om 00:00 uur
Einde: Zondag 12 juli 2009 om 00:00 uur
Lokatie: Bussum
 Website: http://www.roosbelinfante.nl

7 workshops, van verschillende docenten, in
verschillende stijlen. Zaterdagavond feest!! Vanaf
19.00 uur een gezellige avond met een heerlijk
buffet, vrijdansen en optredens, met als klap op de
vuurpijl: een Midnight Special!! Een avondworkshop
van 22.00 tot 0.00 uur door Maaike Prüst.
info@roosbelinfante.nl 035/6838767 of
06/10473064

Zomerweek met Leila en Farouq

Start: Maandag 13 juli 2009 om 15:30 uur
Einde: Vrijdag 17 juli 2009 om 21:30 uur
Lokatie: Dans Centrum Utrecht, Monseigneur v/d
Weteringstraat 13a
 Website: http://www.farouq.nl

Zomerweek met Leila en Farouq. 10 workshops
w.o. Tribal, Drills and Thrills, de kunst van het
improviseren, maak je eigen mini-show, variaties op
ronde heupbewegingen, Naima Akef en Taheya
Carioca, Trommelsolo, Turks Roman, dansen met
live-percussie.

Zomerworkshop Sena

Start: Woensdag 15 juli 2009 om 19:00 uur
Einde: Woensdag 15 juli 2009 om 21:00 uur
Lokatie: Martin Molenaar Spijkenisse
Schlauerhofstraat 4

Kosten: € 19,50
Website: http://www.senadance.com

15, 22, 29 juli, 5, 12, 19 augustus In de
zomervakanties weer de zomerworkshops wekelijks
op woensdag; met diverse thema’s. Voor alle
niveaus. Prijs per avond €19,50, voor alle dagen
€110,00

Zomerdansdag

Start: Vrijdag 17 juli 2009 om 10:00 uur
Einde: Vrijdag 17 juli 2009 om 16:00 uur
Lokatie: Rode Kruisgebouw Rijksweg 144a Malden
(bij Nijmegen)
Kosten: € 50 , incl. koffie
Website: http://www.emembellydance.nl

Er zal veel aandacht zijn voor "lekker in je vel ",
"basisrepertoire buikdans" en "experimenteren met
samen dansen".

Zomerworkshop Sena

Start: Woensdag 22 juli 2009 om 19:00 uur
Einde: Woensdag 22 juli 2009 om 21:00 uur
Lokatie: Martin Molenaar Spijkenisse
Schlauerhofstraat 4
Kosten: € 19,50
Website: http://www.senadance.com

15, 22, 29 juli, 5, 12, 19 augustus In de
zomervakanties weer de zomerworkshops wekelijks
op woensdag; met diverse thema’s. Voor alle
niveaus. Prijs per avond €19,50, voor alle dagen
€110,00

Zomer workshops Buikdansen

Start: Zaterdag 25 juli 2009 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 25 juli 2009 om 17:00 uur
Lokatie: Vlaardingen
Kosten: € 35
Website: http://mounira.nl

Workshop Klassiek Egyptische Dans Moderne
Eyptische Dans (pop) Voor info: www.mounira.nl tel
0174-388806 of 06-54 293 125

Zomerworkshop Moorse Dans/Latin Oriëntal

Fusion

Start: Zondag 26 juli 2009 om 14:00 uur
Einde: Zondag 26 juli 2009 om 17:00 uur
Lokatie: Delft
Kosten: € 35
Website: http://mounira.nl

Workshop Moorse Dans en Latin Oriëntal Fusion

http://www.buikdansschool.nl
http://www.buikdansschool.nl
http://www.roosbelinfante.nl
mailto:info@roosbelinfante.nl
http://www.farouq.nl
http://www.senadance.com
http://www.emembellydance.nl
http://www.senadance.com
http://mounira.nl
http://www.mounira.nl
http://mounira.nl
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Oriental Fire

Start: Maandag 27 juli 2009 om 00:00 uur
Einde: Maandag 27 juli 2009 om 00:00 uur
Lokatie: Gent, België
Kosten:  onbekend
Website: http://www.serkan.be

Oriëntal Fire Big Show Gala! Evening Show! With
Malek(Greece), Yasmina (Belgium), Fulda (France)
, Kossem sultan (France), Serkan (Turkey /
Belgium) and his angels.

Zomerworkshop Sena

Start: Woensdag 29 juli 2009 om 19:00 uur
Einde: Woensdag 29 juli 2009 om 21:00 uur
Lokatie: Martin Molenaar Spijkenisse
Schlauerhofstraat 4
Kosten: € 19,50
Website: http://www.senadance.com

15, 22, 29 juli, 5, 12, 19 augustus In de
zomervakanties weer de zomerworkshops wekelijks
op woensdag; met diverse thema’s. Voor alle
niveaus. Prijs per avond €19,50, voor alle dagen
€110,00

Zomerworkshop Sena

Start: Woensdag 5 augustus 2009 om 19:00 uur
Einde: Woensdag 5 augustus 2009 om 21:00 uur
Lokatie: Martin Molenaar Spijkenisse
Schlauerhofstraat 4
Kosten: € 19,50
Website: http://www.senadance.com

15, 22, 29 juli, 5, 12, 19 augustus In de
zomervakanties weer de zomerworkshops wekelijks
op woensdag; met diverse thema’s. Voor alle
niveaus. Prijs per avond €19,50, voor alle dagen
€110,00

Workshop Moorse Dans Latin/Oriëntal Fusion

Start: Zondag 9 augustus 2009 om 14:00 uur
Einde: Zondag 9 augustus 2009 om 17:00 uur
Lokatie: Delft
Kosten: € 35
Website: http://www.mounira.nl

Workshop Moorse Dans Latin Oriëntal Fusion

Workshop choreografie

Start: Woensdag 12 augustus 2009 om 00:00 uur
Einde: Woensdag 12 augustus 2009 om 00:00 uur
Lokatie: Den Haag

Kosten: € 35
Website: http://www.buikdansschool.nl

Choreografieworkshop wegens succes herhaald.

Zomerworkshop Sena

Start: Woensdag 12 augustus 2009 om 19:00 uur
Einde: Woensdag 12 augustus 2009 om 21:00 uur
Lokatie: Martin Molenaar Spijkenisse
Schlauerhofstraat 4
Kosten: € 19,50
Website: http://www.senadance.com

15, 22, 29 juli, 5, 12, 19 augustus In de
zomervakanties weer de zomerworkshops wekelijks
op woensdag; met diverse thema’s. Voor alle
niveaus. Prijs per avond €19,50, voor alle dagen
€110,00

Techniek en Coördinatie Workshop

Start: Zaterdag 15 augustus 2009 om 13:00 uur
Einde: Zondag 16 augustus 2009 om 16:00 uur
Lokatie: Laetana`s Bellydance World, Hoogstraat
105A Eindhoven
Kosten: € 42,50
Website: http://laetana.com

Techniek en coördinatielessen met Aziza Tijdens de
T&C workshops word je voornamelijk getraind in je
isolatie technieken, handen, armen, borst, heupen,
shimmy’s en buikisolaties. Daarnaast krijg je
coördinatie oefeningen door meerdere bewegingen
tegelijk te doen in kleine combinaties, maar ook
spierversterkende oefeningen en oefeningen om je
flexibiliteit te verbeteren. Er loopt een rode draad
door de 2 workshops. Bij het volgen van beiden
workshops T&C heb je een compleet choreografie!
Maar de workshops zijn ook prima los te volgen.
Kortom een unieke workshop gericht op
isolatietechnieken en een doeltreffende aanvulling
op je buikdansvaardigheden. Niveau; licht
gevorderd en gevorderd. Kosten:  € 42,50 1
workshop, 2 workshops € 80 girorek. 8979964 t.n.v.
Laetana Info/Opgave: Laetana 040-2434968 / 06-
10475079 of email: laetana@gmail.com

Zomerworkshop Sena

Start: Woensdag 19 augustus 2009 om 19:00 uur
Einde: Woensdag 19 augustus 2009 om 21:00 uur
Lokatie: Martin Molenaar Spijkenisse
Schlauerhofstraat 4
Kosten: € 19,50
Website: http://www.senadance.com

15, 22, 29 juli, 5, 12, 19 augustus In de
zomervakanties weer de zomerworkshops wekelijks
op woensdag; met diverse thema’s. Voor alle
niveaus. Prijs per avond €19,50, voor alle dagen
€110,00

http://www.serkan.be
http://www.senadance.com
http://www.senadance.com
http://www.mounira.nl
http://www.buikdansschool.nl
http://www.senadance.com
http://laetana.com
mailto:laetana@gmail.com
http://www.senadance.com


Raqs wa Risala, nummer 10, juli 2009, blz. 29

Shimmy workout

Start: Maandag 24 augustus 2009 om 19:00 uur
Einde: Maandag 24 augustus 2009 om 21:30 uur
Lokatie: Den Haag
Kosten: € 30
Website: http://www.buikdansschool.nl

Een workshop toegankelijk voor ieder die haar
shimmytechnieken wil verstevigen en/of nieuwe
technieken wil leren.

Workshop Improvisatie

Start: Woensdag 26 augustus 2009 om 19:00 uur
Einde: Woensdag 26 augustus 2009 om 21:30 uur
Lokatie: Den Haag
Kosten: € 30
Website: http://www.buikdansschool.nl

In deze workshop oefenen we de kunst van het
improviseren aan de hand van uiteenlopende
muziekstukken.

Zomerworkshop met Faracha

Start: Vrijdag 28 augustus 2009 om 19:00 uur
Einde: Zaterdag 29 augustus 2009 om 18:00 uur
Lokatie: Buikdansschool FARACHA Weert

Allerlei workshops: Zumba, zills, Sjimmieen
...Improviseren,Sluier en nog veel meer!!!!Zie voor
uitgebreide info www.faracha.nl

Baladi residential course with Marie Al Fajr

Start: Zaterdag 29 augustus 2009 om 00:00 uur
Einde: Vrijdag 4 september 2009 om 00:00 uur
Lokatie: St Ives, Cornwall
Kosten: € 680 pond

Baladi residential course with Marie Al Fajr This
residential course is a wonderful opportunity for a
small group of 10 dancers who wish to study closely
with Marie al Fajr. In a relaxed atmosphere we shall
explore the endless depths and qualities of Baladi?.
There will be plenty of time for individual input. Our
venue is a peaceful family home set amidst mature,
tranquil gardens. A short walk brings you to lovely
beaches and the artists’ centre of St Ives. Home
cooked vegetarian food, organic where possible is
lovingly prepared by our own chef! Cost: £680,
Includes full board, accommodation in twin bedded
rooms and tuition. Contact Diane 07789 906617
shaheera@blueyonder.co.uk

Optreden Meira en leden Amar 14

Start: Zondag 30 augustus 2009 om 17:30 uur
Einde: Zondag 30 augustus 2009 om 18:00 uur
Lokatie: Cultuurmarkt Antwerpen
Kosten:  gratis
Website: http://www.dancemoon.be

Zondag 30 augustus 2009: optreden Meira en leden
Amar 14 op de Cultuurmarkt Antwerpen omstreeks
17u30

Workshop Basistechniek

Start: Maandag 31 augustus 2009 om 19:00 uur
Einde: Maandag 31 augustus 2009 om 21:30 uur
Lokatie: Den Haag
Kosten: € 30
Website: http://www.buikdansschool.nl

In deze workshop komen de belangrijkste
basistechnieken van de buikdans aan de orde.

Baladi residential course with Marie Al Fajr

Start: Zaterdag 29 augustus 2009 om 00:00 uur
Einde: Vrijdag 4 september 2009 om 00:00 uur
Lokatie: St Ives, Cornwall
Kosten: € 680 pond

Baladi residential course with Marie Al Fajr This
residential course is a wonderful opportunity for a
small group of 10 dancers who wish to study closely
with Marie al Fajr. In a relaxed atmosphere we shall
explore the endless depths and qualities of Baladi?.
There will be plenty of time for individual input. Our
venue is a peaceful family home set amidst mature,
tranquil gardens. A short walk brings you to lovely
beaches and the artists’ centre of St Ives. Home
cooked vegetarian food, organic where possible is
lovingly prepared by our own chef! Cost: £680,
Includes full board, accommodation in twin bedded
rooms and tuition. Contact Diane 07789 906617
shaheera@blueyonder.co.uk

WereldZomerFestival

Start: Zaterdag 19 september 2009 om 19:00 uur
Einde: Zondag 20 september 2009 om 00:30 uur
Lokatie: Cool, Coolplein1, Heerhugowaard
Kosten: € 20
Website: http://www.menaleila.com

Dans-en muziekfestival in het theater. Workshops
Buikdans, Zumba, Salsa, Percussie en een
exotische markt.

http://www.buikdansschool.nl
http://www.buikdansschool.nl
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Asli Sharqi, festival voor originele oriëntaalse

dans

Start: Vrijdag 25 september 2009 om 20:00 uur
Einde: Zondag 27 september 2009 om 22:00 uur
Lokatie: Theater De Regentes
Website: http://www.buikdans.nl

ASLI SHARQI is een nieuw festival met originele
oriëntaalse dans. Origineel in de zin van
traditioneel/authentiek en in de zin van
vernieuwend/experimenteel. Het festival duurt drie
dagen en biedt nationale en internationale gasten in
een programma met workshops, voorstellingen, film,
beeldende kunst, modeshow, bazaar, debat en
vooral inspiratie!

Uitdrukking

Start: Zaterdag 26 september 2009 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 26 september 2009 om 15:30 uur
Lokatie: Weert
Kosten: € 25
Website: http://www.faracha.nl

Beschrijving:
We nemen verschillende emoties onder de loep die
we op allerlei manieren gaan oefenen en onze
grens aftasten. voor meer info: www.faracha.nl

Dans en rondreis Midden & Oost Turkije met

Dunya

Start: Vrijdag 2 oktober 2009 om 02:00 uur
Einde: Zondag 11 oktober 2009 om 00:00 uur
Lokatie: Turkije
Kosten: € 1150
Website: http://www.buikdans.nl

Gedurende deze reis zal Dunya 3x3 uur les geven
en wordt er minimaal 2x les gegeven door een
Turkse gastdocent. Een van de Turkse docenten is
mijn goede vriendin / danscollega Rana Miras Er
zullen diverse stijlen worden behandeld en veel
aandacht worden gegeven aan muziekinterpretatie,
gebruik van ruimte, energie en expressie. Prijs €
1150,- inbegrepen: Vluchten en alle transfers, logies
met ontbijt op basis van 2 persoonskamer, alle
danslessen,traditionele maaltijd met zigeunermuziek
excursie naar de valleien, bezoek Nemrut Dagi, Urfa
en Harran, diner met dans optredens in Istanbul.
Wanneer je niet wilt/kunt deelnemen aan de lessen
is er een korting van € 100,- Opgave vóór 15 juli.
Voor aanvraag van een inschrijfformulier en/of meer
info kun je contact opnemen met Dunya Emailadres:
dunyaada@email.com Info Cappadocie:
www.tafana.nl Info hotel Nemrut:
www.kervansaray.com Info hotel Istanbul: nog niet
bekend

Workshops met prof. dr. Hassan Khalil

Start: Vrijdag 2 oktober 2009 om 19:00 uur
Einde: Zondag 4 oktober 2009 om 17:00 uur
Lokatie: Den Haag
Beschrijving:
Workshops met prof. dr. Hassan Khalil - Vrijdag 2
oktober 2009, tijdstip: 19.00 uur tot 22.00 uur -
Zaterdag 3 oktober 2009, tijdstip: 11.00 uur tot
17.00 uur (is incl. 1 uur pauze) - Zondag 4 oktober
2009, tijdstip: 11.00 uur tot 17.00 uur (is incl. 1 uur
pauze) Lokatie:  Danshuis Nitsanim,
Genemuidenstraat 208, Den Haag. De workshops
zijn incl. lunch, etc. Informatie: Shahira-Linda, tel.
070 - 345 22 63, mobiel 06 - 12 22 64 54 e-mail:
l.plaizier@pzh.nl De workshops met Hassan Khalil
zijn leerzaam, inspirerend, motiverend en bijzonder
gezellig, zoals velen van jullie inmiddels hebben
ervaren. Hassan is een zeer deskundig leraar, die
met humor en op ontspannen wijze je in korte tijd
veel leert. En met persoonlijke aandacht voor iedere
leerling. Wat we dit weekend gaan doen blijft
geheim, maar .... dit wordt een droomweekend.
Voor de benodigde attributen wordt gezorgd, deze
zijn tijdens de workshops ook te koop. Vond je de
workshops bij Hassan Khalil altijd al geweldig, en
zou hij dit kunnen overtreffen? Jawel, meld je aan
voor dit droomweekend en droom mee!

Dansshow Een Oriëntaals Palet

Start: Zaterdag 3 oktober 2009 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 3 oktober 2009 om 22:30 uur
Lokatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag
Kosten: € 15,--

Enkele sheiks hebben een grote reis gemaakt op
zoek naar de meest engelachtige danseres aller
tijden. Deze avond halen zij herinneringen op aan
hun reis. Vele danseressen hebben zij meegeno-
men, en zij zullen je betoveren met hun dansen.
Maar kunnen de sheiks een keus maken? Dat zal
pas aan het eind van de avond duidelijk worden.
Kom, en laat je meevoeren op deze reis en laat je
betoveren door de wereld van de Oriënt. Zoals de
vele kleuren op het palet van de schilder, zo
veelzijdig zijn de dansen: van La Danza Mora tot
Bollywood. Van Egyptisch tot Persisch. Van Tribal
tot Tunesisch. Van Libanees tot Bellindonesian.
Danseressen: Sena, Ahlem, Lady Moonlight, Yazila,
Zafira, Leila, Anusch, Zilltana, Lilia, Harlemin, Lien
Siwalette, Wendila. Nuriyya (Belgie).

Oriëntaalse Swingavond

Start: Zaterdag 10 oktober 2009 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 10 oktober 2009 om 23:00 uur
Lokatie: Huis “De Beurs”, A-Kerkhof 4, Groningen
Kosten: € 6

Genieten van een prettige sfeer, goede
buikdansmuziek en enkele optredens, en je kunt er

http://www.buikdans.nl
http://www.faracha.nl
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vooral zelf heerlijk dansen op muziek uit het Turkije,
Midden Oosten, Egypte en Noord Afrika! Ook heb je
de mogelijkheid om buikdanskleding te kopen.

Dansreis Beldibi/Turkije

Start: Vrijdag 16 oktober 2009 om 00:00 uur
Einde: Zondag 25 oktober 2009 om 00:00 uur
Lokatie: Beldibi, Turkije
Kosten: € 550
Website: http://www.oriëntaalscentrum.nl

Beldibi ligt tussen Antalya en Kemer omgeven door
het prachtige taurusgebergte en de zee. We logeren
in een klein en kindvriendelijk hotel aan het strand
en genaamd Kai Zara. Met danslessen van Rachid
Alexander en Sheila. Danslessen zijn niet verplicht!
Oriëntaals Centrum, Tuindorpstraat 26 Hengelo
0031 (0) 6 23103160

Workshop Oum Kalsoum en Mohammed Abdel

Wahab door Caroline

Start: Zondag 25 oktober 2009 om 13:00 uur
Einde: Zondag 25 oktober 2009 om 16:00 uur
Lokatie: De Dansvloer, Balkstraat 31 Utrecht
Kosten: € 35
Website: http://www.farouq.nl

Luisteren naar muziek, kijken naar filmbeelden en
dansen op muziek van deze Egyptische grootheden

Maak kennis met de Oriënt

Start: Zaterdag 31 oktober 2009 om 19:00 uur
Einde: Zaterdag 31 oktober 2009 om 23:00 uur
Lokatie: Hoogland
Kosten: € 9,-
Website: http://www.eastwestarts.nl

Maak kennis met de Oriënt, hafla/buikdansfeest.
Workshop door Maaike Prust, vrijdansen, topshows
door Farouq en Gunesh, gezellige bazaar.
Reserveren verplicht via kunsten@planet.nl Mannen
en vrouwen welkom.

Egypte Key of Life speciale dans/woestijnreis

Start: Zondag 1 november 2009 om 00:00 uur
Einde: Vrijdag 13 november 2009 om 00:00 uur
Lokatie: Egypte: Cairo en Luxor
 Website: http://www.egyptereizen-
keyoflife.nl

13-daagse reis naar Egypte. Vanuit Cairo trekken
we door de witte en zwarte woestijn naar Luxor.
Naast workshops zullen we onderweg op allerlei
manieren in kontakt komen met de Egyptische dans

en muziek. Key of Life - Gerry Verheijden Faracha -
Yvonne Meulen info@faracha.nl

Workshop 10/8 ritme en arabesken

Start: Zaterdag 7 november 2009 om 11:00 uur
Einde: Zaterdag 7 november 2009 om 13:30 uur
Lokatie: Den Haag
Kosten: € 30
Website: http://www.buikdansschool.nl

Arabesken geven je dans een sierlijke en vloeiende
uitstraling. Niet alleen passend op een
gedistingeerd ritme als de 10/8ste, of op een 8/8ste,
maar ook op de meer eenvoudige ritmes zijn ze
goed te gebruiken.

Dansreis naar Egypte

Start: Vrijdag 13 november 2009 om 15:00 uur
Einde: Zondag 22 november 2009 om 15:00 uur
Lokatie: Egypte
Kosten: € 1175,00
Website: http://www.buikdans.nl

Dansreis Egypte (Luxor & Cairo) met Ahlem van 13-
22 November 09

Tribal Workshops Kami Liddle in Amsterdam

Start: Zaterdag 14 november 2009 om 09:00 uur
Einde: Zondag 15 november 2009 om 17:00 uur
Lokatie: Amsterdam, NTB
Kosten: € 60
Website:
http://www.halimadans.eventbrite.com/

BDSS Kamin Liddle geeft 2 Tribal Fusion
workshops in Amsterdam

Workshop en vrijdansavond

Start: Zaterdag 21 november 2009 om 19:30 uur
Einde: Zaterdag 21 november 2009 om 23:15 uur
Lokatie: De Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47,
Amersfoort
Kosten: € 19,50
Website: http://www.gunesh.nl

19.30- 21.15 en 21.15 - 23.15 Workshop en
vrijdansavond Workshop €19,50 Vrijdansavond
€2,50 als je de workshop hebt gevolgd, anders
€4,50 06 183 60 485

Draai technieken

Start: Zaterdag 12 december 2009 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 12 december 2009 om 15:30 uur
Lokatie: Weert
Kosten: € 25

http://www.ori
http://www.farouq.nl
http://www.eastwestarts.nl
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De draai......de dynamiek in de dans! We gaan
verschillende technieken behandelen en in de dans
invoegen. Vanaf licht gevorderd. Voor meer
info:www.faracha.nl workshopagenda

Oriëntaalse Swingavond

Start: Zaterdag 12 december 2009 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 12 december 2009 om 23:00 uur
Lokatie: Huis “De Beurs”, A-Kerkhof 4, Groningen
Kosten: € 6
Genieten van een prettige sfeer, goede
buikdansmuziek en enkele optredens, en je kunt er
vooral zelf heerlijk dansen op muziek uit het Turkije,
Midden Oosten, Egypte en Noord Afrika! Ook heb je
de mogelijkheid om buikdanskleding te kopen.

Workshop en vrijdansavond

Start: Zaterdag 30 januari 2010 om 19:30 uur
Einde: Zaterdag 30 januari 2010 om 23:15 uur
Lokatie: De Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47,
Amersfoort
Kosten: € 19,50
Website: http://www.gunesh.nl

19.30- 21.15 en 21.15 - 23.15 Workshop en
vrijdansavond Workshop €19,50 Vrijdansavond
€2,50 als je de workshop hebt gevolgd, anders
€4,50 06 183 60 485

Workshop en vrijdansavond

Start: Zaterdag 24 april 2010 om 19:30 uur
Einde: Zaterdag 24 april 2010 om 23:15 uur
Lokatie: De Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47,
Amersfoort
Kosten: € 19,50
Website: http://www.gunesh.nl

19.30- 21.15 en 21.15 - 23.15 Workshop en
vrijdansavond Workshop €19,50 Vrijdansavond
€2,50 als je de workshop hebt gevolgd, anders
€4,50 06 183 60 485

Tunesie Dansreis met Ahlem

Start: Zaterdag 15 mei 2010 om 00:00 uur
Einde: Dinsdag 25 mei 2010 om 00:00 uur
Lokatie: Tunesie
Website: http://www.buikdans.nl

Meer informatie: 06-46225767 laudie@planet.nl

Alliance Day 2010

Start: Zaterdag 29 mei 2010
Einde: Zaterdag 29 mei 2010
Lokatie: Het Turfschip, Lange Brugstraat 63, 4871
CM, Etten-Leur
Website: http://www.dball.nl

Op zaterdag 29 mei 2010 organiseert de Dutch
Bellydance Alliance haar jaarlijkse
ledenvergadering. Dit nationale oriëntaalse
dansevenement, "Alliance Day", wordt gehouden in
Het Turfschip te Etten-Leur, en omvat oa. een
bazaar, informatiepunt DBA, hennaversiering,
presentaties, (inter)nationale optredens,
demonstraties en gratis te volgen workshops, en
een speciale editie van Oosterse Wervelingen, een
wervelend oriëntaals dansfestijn met open podium.
Tijd: 10:00 's ochtends tot 24:00 's avonds. Kosten:
gratis voor leden, €10,-  voor
bezoekers/introducees, €5,00 voor kinderen jonger
dan 12 jaar.

De redactie heeft haar best gedaan om de aangeleverde informatie zo goed mogelijk in deze agenda te verwerken, maar is op
geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is ontstaan door eventuele fouten. Een vermelding in de agenda houdt niet in
dat de redactie het evenement aanbeveelt.
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