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VVVVoorwoordoorwoordoorwoordoorwoord    
 
Het is alweer een tijd geleden dat in Raqs wa Risala een 
‘zilveren’ danseres aan het woord kwam. In dit nummer 
vertelt Marieke van Beek over haar visie op onze dans, op 
de rol van de muziek daarbij en op authenticiteit. En over 
haar werk als beeldend kunstenaar. 
 
En we hebben het beloofde tweede deel van het onderzoek 
naar de uiterste houdbaarheidsdatum. De verwachtingen, 
ervaringen en meningen van danseressen van alle 
leeftijden. 
 
Is de mening van een Egyptische man meer waard? Peter 
Verzijl heeft de indruk dat heel wat van onze collega’s dat 
vinden. Hoe je daar zelf ook over denkt, uit de Arabische 
wereld zijn meer belangrijke vindingen afkomstig dan de 
meeste mensen weten. Wie daar nieuwsgierig naar is kan 
dat gaan zien op een speciale tentoonstelling in Rotterdam. 
 
Niet ver daarvandaan was begin oktober het “Grand Gala 
du Raks” te zien. In dit nummer meer over het gala, met 
onder andere een mooie foto-impressie. 
 
Wie na Raqs wa Risala nog niet genoeg over buikdans 
heeft gelezen, kan zichzelf verliezen in een 
buikdansdetective die deze keer zelfs gratis op het internet 
te vinden is. 
 
Deze Raqs wa Risala bevat geen agenda. De kalender van 
Startpagina, waarop de agenda de laatste jaren gebaseerd 
is geweest, is vrij plotseling offline gehaald. Ook alle 
buikdans startpagina’s zullen één dezer dagen verdwenen 
zijn. Voor beide wordt nog gezocht naar een goed 
alternatief. 
 
Veel leesplezier. 
 

Judith Scheepstra 
Hoofdredacteur 
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n Onze auteurs m 
 

 
 

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

 
 

Ron Hey (fotograaf Ronnos) 
“Na verschillende banen (filmoperateur, bij een architectenbureau, etc.) 
en vele wegen in diverse muzen bewandeld te hebben (tekenen, 
schilderen, pianospel, het schrijven van literaire verhalen en poëzie) ben 
ik, na ooit met portretfotografie te zijn begonnen, in 2010 aangeland in 
de wondere wereld van de oriëntaalse dans, de tribal fusion en meer. 
Sindsdien heb ik getracht alle grote gala’s in Amsterdam en omstreken 
zo kunstzinnig mogelijk vast te leggen. Ook design ik graag op de pc. 
Websites: www.facebook.com/ron.hey.587 en 
www.youtube.com/TheRonnos ”. 
  
 

 

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

Naima (Marieke van Beek) uit ’s-Hertogenbosch is één van de meest ervaren danseressen en 
leraressen in Nederland. Ze is een vat vol kennis, intelligentie en creativiteit, waardoor het met 
haar prettig filosoferen is over buikdans. In dit interview vertelt ze meer over haar visie op de 
dans. 
 
Hoe ben je met buikdans in aanraking 
gekomen? 
Het was in 1988 in Maastricht. Ik studeerde 
beeldende kunst en kwam juist terug van een 
studiereis naar Andalusië. Ik zag een adver-
tentie in de krant: buikdanslessen. Zo simpel 
als dat. De advertentie was van Salome en ik 
vergeet nooit mijn eerste les bij haar. Ik mocht 
haar heupen vasthouden terwijl ze een figuur 
acht maakte; de beweging fascineerde me 
enorm. Het sloot naadloos aan bij de beelden- 
 

 
 
de kunst die ik destijds maakte: op het vrouwe-
lijk lichaam geïnspireerde beelden van het 
bekkengebied. Vrouwenkracht, vrouwelijkheid 
en seksualiteit waren destijds de grote thema’s 
in mijn beeldende kunst. 
 
Wie waren en zijn je inspiratiebronnen? 
Van wie hebt je veel geleerd? 
Ik heb van veel verschillende docenten les 
gehad. Van allemaal heb ik wat geleerd. Leren 
komt volgens mij van twee kanten, zowel van 
de docent als van de student. 
 
Mijn grootste inspiratiebron is de muziek. In het 
begin had ik zegge en schrijve één cassette-
bandje met Egyptische muziek. Het was van 
Farid el Atrache, wist ik veel wie dat was. 
Eindeloos draaide ik dat bandje en probeerde 
de bewegingen uit de muziek te halen. 
Eindeloos heb ik gezocht naar hoe de muziek 
zijn weg vond in mijn lichaam. Ik was blij 
verrast toen ik in de eerste workshop van 
Suraya Hilal merkte dat ik ongeveer hetzelfde 
deed als zij. Ongeveer dan hè. Ze is een 
fantastische danseres en ik heb haar en haar 
aanhangers een tijdje gevolgd. 

Catherine Ruillet heeft me ook geïnspireerd. 
Ze was de eerste vrouw die me liet zien dat 
intelligent zijn en sexy zijn samen kunnen 
gaan. Voor mij was dat een eyeopener. Daar-
voor hield ik deze twee dingen gescheiden, 
wist ik niet hoe ik dat kon combineren. Of 
Catherine het zo bedoeld heeft dat weet ik niet; 
haar persoonlijkheid inspireerde me. 
 
Momenteel kijk ik naar elke Egyptische 
danseres en leer van elk van hen. Ik probeer 
zo dicht mogelijk bij de bron te blijven en voor 
mij is dat Egypte. 
 
Wat fascineert je zo in buikdans? 
Het lichaam dat zingt, meetrilt op de muziek, 
het lichaam dat beweegt. De buikdanseres is 
als een instrument, een instrument waarop de 
muziek kan trillen. Hoe fijner het is gestemd 
hoe mooier de dans. Het fascineert me om te 
zien hoe dat in zijn werk gaat. Elke blokkade is 
trouwens zichtbaar; daar kan immers de 
muziek niet doortrillen. 
 
Sinds ik regelmatig in Egypte kom, is er nog 
iets bijgekomen dat me fascineert: de happi-
ness. Laatst zag ik een buikdanseres in Hur-
ghada. Ze danste los en vrij, blij van binnen. 
Vanuit een totale acceptatie van haar lichaam 
en wezen. Een genot om naar te kijken. 
 

 
 
Er zijn verschillende soorten blij: blij dat je de 
pasjes onder de knie hebt gekregen (voldaan), 
blij dat je aandacht krijgt op het podium 
(bevestiging) of het échte blij: levensvreugde 
ervaren. Happy inside. Dit laatste zie ik bij 
Egyptische danseressen. Ik zie het niet of veel 
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minder bij westerse danseressen. 
 
Ik geef sprookjesdans aan kleuters en mag 
wekelijks genieten van hun pure beweeg-
plezier. De meeste kleuters staan nog heel 
dicht bij het echte blij. 
 
Hoe zou je je eigen dansstijl omschrijven? 
Opgewekt, blij en ingetogen. Ik houd van 
verfijning en elegantie. Ik doe liever minder 
kunstjes en meer echtheid. Ik dans het liefst op 
live muziek en probeer dan tarab te bereiken. 
Groot of klein. Mijn Egyptische vrienden 
zeggen: “Op het moment dat je een kostuum 
aantrekt en danst ben je een echte Egyptische, 
daarvoor ben je een Europese vrouw. Je bent 
anders dan andere westerse vrouwen die hier 
dansen.” 
 
Wat wil je overbrengen aan je leerlingen? 
Ik wil ze het échte buikdansen leren. De 
originele en authentieke versie. De middelen 
die ik daarvoor gebruik zijn lichaamsbewustzijn 
en muziekgevoel. 
 
Ik zie het zo: buikdans is als de bloem van de 
Egyptisch-Arabische cultuur. De bloem is het 
mooiste deel van de plant. Maar een bloem 
kan niet bloeien zonder voeding, zonder de 
rest van de plant. Met andere woorden als je 
niet naar de cultuur kijkt waar buikdans uit 
voortkomt, verliest deze kunstvorm zijn 
essentie, zijn heerlijke geur. Ik wil essentie 
overbrengen aan mijn cursisten.  
 
Je werkt veel met lichaamsbewustzijn. 
Waarom? 
Ik heb gemerkt dat met de juiste lichaamscoör-
dinatie de buikdanstechniek veel gemakkelijker 
wordt opgenomen. Ik ga daarbij uit van een 
natuurlijk beweegpatroon; buikdans ontstaat 
immers vanuit ontspanning. 
 
Vanaf het begin ben ik geïnteresseerd in 
beweegkwaliteit en heb daarin van alles 
beoefend. De laatste acht jaar heb ik me 
geschoold in lichaamscoördinatie, Dynamisch 
Bewegen©. Ik heb geleerd hoe en waar ik 
blokkades kan aanpakken om ze op te lossen 
vanuit het fysieke lichaam. Vanuit spieren en 
botten, heel concreet en begrijpelijk. Daar 
houd ik van. 
 
Tien jaar geleden wees Elhadi Sherifa me op 
een plek in mijn lichaam die niet meedeed, een 
blokkade. Ik dacht hoe ziet hij dat? Het leek 
wel magie, maar het klopte wel. Ik weet nu 
precies waar het haperde. Hoe meer blokka-
des ik in mijn eigen lichaam heb opgelost, hoe 
meer ik kan zien bij mijn cursisten. Zo werkt 

het ook. Je kunt datgene zien waar je zelf vrij 
bent. Lichaamsbewustzijn geeft ook een goede 
aarding en gronding. Dat vind ik noodzakelijk 
voor een buikdanseres, die immers de klanken 
van de muziek in haar stoffelijke lichaam laat 
indalen. Het klinkt een beetje verheven maar is 
álles behalve zweverig. 
 

 
 
Wat wil je overbrengen aan je publiek?  
Plezier en kunst. Ik wil graag dat mijn publiek 
blij wordt, als ik gezichten zie oplichten is het 
goed. Ik wil graag de schoonheid van de 
muziek laten voelen. Als ik optreed en mensen 
naar me kijken voel ik een verhoogde energie-
toevoer. Ik vind het heerlijk om daarmee te 
werken, daar iets moois mee te doen. 
 
Welke ontwikkelingen in de buikdans juich 
je toe, welke vind je negatief? 
Ontwikkelingen die ik toejuich: hoe meer 
vrouwen buikdansen hoe beter. Ontwikke-
lingen die ik negatief vind: contact met de bron 
verliezen en zomaar wat doen met buikdans. 
 
Er is momenteel een wildgroei van aan 
buikdans gerelateerde dansvormen. Deze 
stijlen ontlenen vormelementen aan het 
buikdansen. Techniek, muziek en kostuums 
worden willekeurig gebruikt, voor eigen doelen. 
Dit zorgt voor verwarring. Dansvormen als 
tribal, tribal fusion, en andere fusions, maar 
ook belly dance superstars zijn in mijn ogen 
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westerse dansstijlen. Heel het wezen van deze 
dansvormen ademt een westerse ziel uit. De 
buitenkant is oriëntaals of exotisch maar de 
binnenkant blijft westers. Het doet me denken 
aan de hang naar exotisme van begin twintig-
ste eeuw. Vergelijk het bijvoorbeeld eens met 
Mata Hari, Loïe Fuller en Josephine Baker.  
 
Helaas zijn er in Egypte en de oriëntaalse 
landen geen beroepsopleidingen, zoals 
bijvoorbeeld in Spanje voor flamenco. 
Beroepsopleidingen in het land van herkomst 
zouden authenticiteit kunnen garanderen. 
Maar ze zijn er niet. Echt niet. 
 
Welke toekomst heeft de buikdans volgens 
jou? 
Een goede. Hier in het westen leven we vanuit 
het hoofd. Langzaam maar zeker raken we uit 
balans. Het lichaam kan nooit de snelheid van 
een computer bereiken. En dat is misschien 
ook niet de bedoeling. Er is behoefte aan 
aandacht voor het lichaam. Als gevolg daarvan 
is yoga een hype. Ik hoop dat de volgende 
stap zal zijn: meer aandacht voor de buik, voor 
creativiteit. Voor spelen. Buikdans zal daarmee 
voorzien in een behoefte. 
 
Wat vind je van wedstrijden en titels? 
Ik zie dat wedstrijden worden gebruikt als 
opstapje naar roem en een carrière. Ik heb 
gezien hoe een danseres zichzelf op social 
media als algehele wereld kampioen profileer-
de, waar ze slechts had gewonnen binnen één 
categorie. Voor het gemak vergat ze dat er nog 
twintig andere categorieën waren met twintig 
andere kampioenen… Ik moet erom lachen. In 
mijn ogen hebben dergelijke titels geen 
waarde. 
 
Ik heb een fantastische opleiding als beeldend 
kunstenaar gehad, als ontwerper van autono-
me kunst. De meest waardevolle les die ik 
hieruit heb mee genomen is dat er geen 
competitie is in de kunsten. Binnen creatie is 
iedereen uniek. Het belangrijkste is je 
eigenheid te ontwikkelen. En daarnaast de 
eigenheid te zien in je collega kunstenaar. Een 
wedstrijd is goed als stimulans om ergens 
naartoe te werken. Maar dat kan ook op een 
andere manier. In praktijk zie ik meer negatie-
ve dan positieve gevolgen van een wedstrijd. 
 
Welke concessies doe jij (of juist niet) om 
aan het werk te blijven? 
Om mijn groepen draaiende te houden moet ik 
altijd schipperen met het niveau. Ook houd ik 
rekening met de diverse verlangens van de 
cursist: de één komt voor sociale contacten, de 
ander om lekker te bewegen, een enkeling wil 

echt diep in de buikdansmaterie. Het is een 
voortdurend balanceren om iedereen en 
mezelf happy te houden. 
 
Concessies die ik pertinent níet doe betreffen 
stijl. Ik blijf zo dicht mogelijk bij de bron, dat is 
en blijft de Oriënt. Zowel in techniek als 
muziek. Wat betreft fusion: als Europese vrouw 
die oriëntaalse dans beoefent belichaam ik 
fusion. Meer menging wil ik niet, daar wordt het 
alleen maar verwarrend van. 
 
Je bent zeer regelmatig in Egypte. Hoe is het 
daar nu met de buikdans? 
In Egypte is buikdans springlevend. De econo-
mie trekt aan, gelukkig. Ik ben net terug van 
een reis naar Hurghada waar ik in de nacht-
clubs heb gedanst en rondgekeken. Ik was de 
enige toerist. De nachtclubs draaien zeven 
dagen per week, hebben minimaal vier muzi-
kanten, drie zangers en vier buikdanseressen 
in dienst. Tel maar uit. Verspreid over Egypte 
verdienen duizenden artiesten de kost met hun 
vak. Een deel werkt in de toeristenindustrie 
maar een groot deel in nachtclubs die zelden 
door toeristen worden bezocht. Dat zegt iets 
over de positie van het artiestenvak in de 
samenleving. Ik word daar blij van. 
 
Ben je anders tegen buikdans aan gaan 
kijken sinds je vaker in Egypte komt? 
Absoluut. Elke keer als ik terug kom en ik zie 
onze danseressen hier vraag ik me af: waar 
zijn jullie mee bezig? Ik zie zoveel ego. Zo veel 
behoefte aan aandacht. Het level waarop ik, 
als gevolg hiervan, word aangesproken is het 
derde chakra, het ego. Vanuit mijn coördinatie-
training zie ik een onbewust buikgebruik, een 
coördinatiefout rond de maag en bovenbuik. 
Dit creëert een gat dat gecompenseerd moet 
worden. Die compensatie uit zich in competitie, 
buitenkant, show en ‘pasjes eten in het 
kunstjesparadijs’. 
 
Dit zie ik in Egypte niet. De cultuur is totaal 
anders. Er is veel meer hart-energie en 
blijdschap. Daarom voel ik bovenstaande ook 
zo goed als ik terug kom. Uiteraard zie ik daar 
ook minder goede dingen. Ik wil Egypte niet 
idealiseren. Maar dansen en bewegen heeft 
binnen de cultuur een totaal andere positie. Ik 
denk dat dát het grote verschil is. 
 
Wat is volgens jou de essentie van 
buikdans? 
In essentie is buikdansen het mee laten trillen 
van je lichaam op de muziek. Als danseres 
maak je een wezenlijk onderdeel uit van het 
orkest. Je doet bewust en onbewust mee met 
het spel. Spelen. Dat is wat ik in Egypte doe 
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met de muzikanten. Binnen de seconde voelen 
ze of je erbij bent en dan kan het spel 
beginnen. 
 

 
 
Als je dat doet, meetrillen op de muziek, kom 
je in aanraking met levensvreugde. De echte 
essentie van buikdans: het ervaren van 
levensvreugde. 
 
Welke status heeft buikdans ten opzichte 
van andere ‘werelddansen’? 
Nog steeds kampen we met het oordeel en 
beeld dat in de negentiende eeuw is 
neergezet: wulps, bedoeld om mannen te 
verleiden, sprookjesachtig en half bloot 
gedanst. Clichés. De lezers van dit blad weten 
wel beter, maar de gemiddelde Nederlander 
niet, ook de jonge mensen niet. Dat vind ik 
overigens een vreemde gewaarwording; jonge 
mensen, die zijn opgegroeid met het World 
Wide Web en dus toegang hebben tot alle 
mogelijke informatie over de dans, weten nog 
minder over buikdans dan wij vroeger. Heel 
vreemd. Je zou toch denken dat ze allerlei 
informatie van het web plukken en daarmee 
aan de slag gaan. 
 
Je hebt ooit de Buikdansbond opgericht, wat 
was de bedoeling daarvan? Waarom is de 
Buikdansbond mislukt? 
Met de buikdansbond beoogden we een 
verbinding te creëren tussen alle beoefenaars 
van de buikdanskunst, zowel professioneel als 
amateurs. 
 
Het is mislukt. Organisatie gebeurde allemaal 
op vrijwillige basis, vanuit idealisme. Dat houd 
je niet vol. Het is voor een kunstenaar moeilijk 
overleven. Laat staan dat je nog liefdewerk-
oud-papier erbij kunt doen. Het is ondankbaar 
werk. We werkten met een vaste kern, de 

eerste golf van Nederlandse buikdanseressen. 
We kennen elkaar. De tweede golf, dus na 
ons, opereert meer vanuit eigenbelang. 
Idealisme, verbinding en integriteit zijn geen 
populaire begrippen meer. Dat speelt 
overigens veel breder in de maatschappij.  
 
Ik zie ook erg weinig belangstelling voor de 
andere cultuur. In mijn ogen is dat een gebrek 
aan vakmanschap. Momenteel delft vakman-
schap het onderspit in veel grote organisaties. 
Jonge mensen worden opgeleid in protocollen 
in plaats van in een vak. 
 
Nederland is een land van eigenwijze mensen, 
die hun mening niet onder stoelen of banken 
steken. Daarnaast zijn we westers, dat wil 
zeggen mentaal georiënteerd. Het denken 
staat centraal in onze cultuur. Daar zijn we 
heel ver mee gekomen, maar als het over dans 
en oriëntaalse dans gaat moeten we onze 
plaats beter kennen en die is: we zijn een 
ontwikkelingsgebied. Onze fysieke intelligentie 
is ver beneden peil. Dat maakt ons tot 
onzekere mensen. Het wemelt van coaches en 
trainers die andere onzekere mensen gaan 
vertellen wat ze moeten doen. Meestal vanuit 
hun hoofd. Ik word doodmoe van het mentale 
geneuzel. 
 
Ga dansen, beoefen een kunstvorm en ervaar 
wat kunst met je doet. Ga in de leer bij 
professionele kunstenaars. Kunst heeft een 
helende werking die je vooral niet moet 
opzoeken. Beoefen het ambacht, dan komt de 
heling vanzelf.  
 
Hoe zie je je eigen toekomst met de dans? 
Ik blijf dansen, lesgeven en dansreizen naar 
Egypte organiseren.  
 
Heb je nog iets te vertellen dat ik niet heb 
gevraagd? 
Ik wens iedereen die dit leest veel plezier toe. 
Plezier in het bewegen van je lichaam op 
muziek. Wees toegewijd, toegewijd aan alle 
aspecten van je kunst. Dat brengt alleen maar 
goeds.  
 
Peter Verzijl 
(Foto’s © Marieke van Beek, Marieke van 
Beek, Marlies Jutte, Joss de Groot) 
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n De buikdanseres en de sarcofaag m 
 

De roman "Jezebel Died Dancing" is een goed geschreven detective, die gratis beschikbaar is 
op internet. Hij is geschreven door buikdanseres Safira Zeki en speelt zich af in 1987 in het 
Amerikaanse Wichita. 
 

 
 
In de loop van 2012 heeft danseres en 
schrijfster Safira Zeki, directeur van "Safira's 
Center for World Dance" in Wichita, iedere 
maandag één hoofdstuk van haar roman 
"Jezebel Died Dancing" gepubliceerd op haar 
website, met de bedoeling om de roman 
samen te gaan lezen. Nu staat de complete 
roman al enige tijd online. 
 
De verleidster 
Hoofdrolspeelster is Carmen Narramore, die 
als danseres de naam "Delilah the Temptress" 
draagt. Carmen is eigenares van het bedrijfje 
"Balloons Away!" dat artiesten verzorgt voor 
allerlei evenementen: een vioolspelende gorilla 
voor een jubileumfeest, tapdansers die 
bloemen bezorgen bij een jarige, zangers en 
zangeressen, clowns en natuurlijk ook buik-
danseressen. En als daarom wordt gevraagd 
levert Carmen zelfs Vulcans van de USS 
Enterprise. Het gaat goed met het bedrijf. Ook 
de buikdanseressen zijn in trek en er is werk 
genoeg. 
 

Maar wat Carmen het liefst doet is buikdansen. 
Op het podium verandert de verlegen brunette 
in een beeldschone roodharige diva, met ogen 
zo donker als de Nijl. 
 
In de loop der jaren heeft Delilah, zoals ze zelf 
het liefst wordt genoemd, een groep danse-
ressen om zich heen verzameld, met wie ze 
regelmatig optreedt en die af een toe opdrach-
ten doen voor haar bedrijf. Natuurlijk is er ook 
een leerling bij die het allemaal beter weet en 
het niet zo nauw neemt met de ethiek: Jezebel 
is voor zichzelf is begonnen, 'leent' daarbij 
ongevraagd choreografieën en kostuums van 
haar collega's en steelt soms letterlijk de show. 
 
Show in nachtclub "Pharao's" 
Tijdens de opening van de nieuwe Egyptische 
nachtclub "Pharao's" maakt Jezebel het wel 
erg bont. Als Delilah en haar danseressen zich 
klaarmaken voor de finale van de avond 
gebeurt er iets dat niemand had verwacht. 
 
In de coulissen staat een antieke houten sar-
cofaag, die Delilah ooit van haar Egyptische, 
later door Jezebel ingepikte, vriendje heeft 
gekregen. De bedoeling is dat Delilah tijdens 
de finale van de voorstelling in vol ornaat uit de 
sarcofaag tevoorschijn komt. Maar als ze op 
het punt staat om in de kist te stappen, schiet 
plotseling het slot open; Jezebel valt uit de kist 
en stort dood neer op het podium. 
 
Hoofdverdacht én doelwit 
Omdat de oude kist altijd in de studio van 
Delilah heeft gestaan en Jezebel één van de 
kostbaarste kostuums van Delilah draagt, is 
Delilah al gauw de voornaamste verdachte, 
maar ze zou net zo goed het volgende 
slachtoffer kunnen zijn. Natuurlijk gaat ze zelf 
op onderzoek uit, zeer tegen de zin van de 
lokale politieagent. De gebeurtenissen leiden 
tot spanningen en wantrouwen in de groep 
danseressen, die steeds meer elkaar beginnen 
te verdenken. 
 
Onsympathiek slachtoffer 
Net als in "Murder at the Arabian Nights" (zie 
Raqs wa Risala 39 voor een recensie) wordt in 
dit verhaal de minst sympathieke onder de 
danseressen vermoord. Omdat de dame in 
kwestie zoveel vijanden heeft, levert die keuze  
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een lekker groot aantal verdachten op. Goed 
voor het mysterie dus, maar is hier misschien 
niet ook iets anders aan de hand? Ik kan niet 
nalaten te denken dat het voor de schrijfster 
gemakkelijker moet zijn geweest om een akelig 
mens te laten ombrengen dan een sympathiek 
persoon. Mijn vermoeden wordt versterkt door 
wat Zeki schrijft in het voorwoord van haar 
boek. Niet alleen maakt ze de obligate 
opmerking dat er geen bestaande mensen zijn 
geportretteerd, maar ze vindt het nodig om 
daar voor haar leerlingen aan toe te voegen: "I 
wrote this before I met you". Als om duidelijk te 
maken dat ze zelfs niet in gedachten heeft 
overwogen om één van haar leerlingen te 
vermoorden. 
 
Voor kenners 
Los van de moord (gelukkig) is de sfeerschets 
van de buikdanswereld heel herkenbaar. De 
schrijfster laat het daar verder bij. Ze geeft 
bijna geen algemene informatie over buikdans, 
maar gaat er kennelijk van uit dat dit niet nodig 
is. Begrijpelijk als je bedenkt met welke 
lezersgroep in gedachten ze het boek schreef. 

Natuurlijk is dat voor ons geen enkel probleem. 
Ook het feit dat ze het zelf heeft uitgegeven 
levert verder geen problemen op. Er staan 
maar een paar kleine foutjes in. Ongeveer net 
zoveel als in een reguliere, gedrukte detective.  
 
Het enige dat ik een beetje heb gemist is dans. 
Die komt in het boek vrijwel niet voor en dat 
vind ik jammer. Ik had graag een uitgebreide 
beschrijving gelezen van Amerikaanse 
buikdans in het jaar 1987. 
 
Goed en gratis 
Maar dan ben ik spijkers op laag water aan het 
zoeken, want dit is gewoon een leuk en goed 
boek en het is nog gratis ook! Je kunt het 
direct online lezen of eerst de 27 losse hoofd-
stukken van de website van Safira downloaden 
en printen. 
 
Judith Scheepstra 
 
Bronnen 
http://www.dancewichita.com/articles.html 
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n Grand Gala du Raks in Capelle aan de IJssel m 
 

In het mooie Isala Theater in Capelle aan de IJssel konden we begin oktober genieten van een 
modeshow, een jazz zangeres en oriëntaalse dans: Makeda's Secret presenteerde het "Grand 
Gala du Raks".  
 

 
 
Sfeervol 
In de sfeervol als een Egyptische nachtclub 
ingerichte, klein zaal van het theater zagen we 
eerst zes creaties van het modemerk 
GHIMELLS, dat eigendom is van ontwerpster 
Melissa Oehlers: vijf lange avondjaponnen in 
de kleuren blauw, zwart en rood en één korte 
witte bruidsjapon met een sleep. 
 
Daarna volgden buikdansoptredens: het Nour 
el Ain Ensemble danste een sprankelende 
'gypsy' dans, Rosina Janssen trad op met een 
drumsolo, Gadisha deed een sluierdans en de 
Belgische Isra Maleachi maakte indruk met 
haar fusion van buikdans en moderne dans. 
Aisa Lafour verraste mij met haar dans op een 
Arabische versie van een liedje dat ik alleen 
ken van de oude grammofoonplaten van mijn 
moeder: "Quizás, Quizás, Quizás" (Misschien, 
misschien, misschien) uit 1947 van de Cu-
baanse songwriter Osvaldo Farrés. Leuk om te 
merken dat het liedje nog steeds springlevend 
is. De dans van Aisa paste daar prima bij. Ook 
Badra Falak was van de partij en het eerst deel 
van de dansshow werd afgesloten met een 
mooie baladi door de Russische Irina Daliya 
Shevchenko. De presentatie was in handen 

van Joan Mac-Donald, die zelf later ook een 
optreden weggaf.  
 
Na de pauze kregen we eerst jazz zangeres 
Miryam Ish te horen. Zij is naast zangeres ook 
songwriter en model en droeg voor de gele-
genheid een zevende, en tevens de meest 
interessante, GHIMELLS creatie. 
 
Joan danste daarna op een Engels nummer en 
Gwendolyn op een versie van "Shik Shak 
Shok". Daarna volgde opnieuw het Nour el Ain 
Ensemble met een trommelsolo. Badra Falak 
gaf een eigen, frisse interpretatie van "Enta 
Omri" (gezongen door een stem die ik niet 
herkende); één van de hoogtepunten van de 
avond. Aisa volgde met opnieuw een drumsolo 
en hetzelfde deed Irina voor de afsluiting van 
de show.  
 
Minder dan twee uur 
Een mooie avond, zo te zien, met een goed 
gevuld programma. Helaas is er ook het één 
en ander op af te dingen. Want als ik 25 euro 
per persoon betaal voor een kaartje dan 
verwacht ik een avond lang te worden 
ondergedompeld in een oriëntaalse sfeer...  



Raqs wa Risala nummer 41, november 2014, blz. 10 

  

 
 

En die bereik je niet met een programma dat 
net ietsje meer dan twee uur duurt: de totale 
show startte om tien over half negen en 
duurde, inclusief de pauze, tot kwart voor elf. 
Daarna kon er weliswaar vrij gedanst worden, 
maar ik vind minder dan twee uur materiaal 
echt te weinig. 
 
De drie delen van het Grand Gala pasten ook 
op geen enkele manier bij elkaar. De creaties 
van GHIMELLS hadden niets met de Oriënt of 
duizend-en-één nacht te maken, zelfs de 
begeleidende muziek niet. En ook Miryam Ish 
had liedjes gekozen uit een heel andere sfeer. 
 
Oud materiaal 
De dansoptredens verschilden nogal van 
elkaar wat betreft kwaliteit en niveau; dat ben 
ik wel gewend bij buikdansgala’s in de Lage 
Landen. Maar het eerste groepsdansje kwam 
me erg bekend voor: het staat al meer dan een 
jaar YouTube. Ik vind dat je zo'n oud nummer 
hooguit kunt gebruiken voor een toegift. En dat 
de opeenvolgende dansen een beetje op 
elkaar moeten zijn afgestemd, met minder 
drumsolo’s in het programma en minder 
drumsolo's direct na elkaar. Ik begrijp dat 
danseressen die op een avond twee keer 
dansen, graag zowel een lyrisch nummer als 
een trommelsolo kiezen, maar als organisator 
moet je kijken naar het geheel.  
 
Dat de avond doorging was op zich wel een 
wonder: een medewerker van het theater 
vertelde me dat er maar dertien kaartjes waren 
verkocht en dat er acht mensen op de 
gastenlijst stonden. Het ongetwijfeld peperdure 
theater in aanmerking genomen, zullen de 
organisatoren flink verlies hebben geleden. 
Dan vind ik het van moed getuigen om toch op 
de dansvloer te gaan staan en te dansen alsof 
er niets aan de hand is.  
 
Prachtige dansen en kostuums 
Overigens heb ik me prima geamuseerd, onder 
andere door tijdens het wachten op de late 
start zelf maar te gaan dansen en mee te doen 
met het vrij dansen na afloop. En ik heb een 
paar prachtige dansen gezien en niet te 
vergeten oogverblindende buikdanskostuums. 
 
Judith Scheepstra 
(Foto’s © Ronnos) 
 
Bronnen 
Nour el Ain Ensemble Gypsy Dance, zomer 2013: 
http://www.youtube.com/watch?v=I65ORyFSsb0  
Nat King Cole - Quizás Quizás Quizás:  
http://www.youtube.com/watch?v=habWYM364RA  
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n Het is waar als een (Egyptische) man het zegt m 

 
Nu ik ruim een kwart eeuw door buikdansland heb gelopen en mijn oren en ogen heb gebruikt, valt me 

een aantal dingen op.  
 

Eén ervan is dat veel vrouwen extra waarde toekennen aan een uitspraak over buikdans als hij wordt 
gedaan door een man. En dat terwijl de oorsprong en het doorgeven van de dans toch voor het 

grootste deel op het vrouwelijke conto moet worden geschreven. Ik realiseer me steeds meer dat ik 
als docent heel wat flauwekul over buikdans had kunnen 'verkopen', alleen omdat ik een man ben. Dat 

betekent voor heel wat mensen dat ik autoriteit en geloofwaardigheid in de schaal kan leggen. 
Autoriteit en geloofwaardigheid zijn hier misschien niet juiste begrippen, maar ze komen wel het meest 
in de buurt van wat ik bedoel. Of misschien is goedgelovigheid een even goede term in dit verband. Of 

het geen vertrouwen hebben in het eigen kritisch vermogen van de cursistes of erger nog: er vanuit 
gaan dat een man het toch wel beter zal weten. 

 
Toen ik met buikdans begon was het verschijnsel man in het wereldje een zeldzaamheid. Ik was 

gegrepen door deze dans, die hele werelden voor me opende en ik realiseerde me dat ik als curiositeit 
een streepje voor had. Voor een aantal mensen was iedere slechte of naast de muziek uitgevoerde 

beweging al een applaus waard. Een minstens even zo grote groep was extra kritisch, zodat ik vaker 
het gevoel had dat ik juist als man extra mijn best moest doen om niet belachelijk gevonden te 

worden. Dit gevoel, samen met een grote interesse in deze dans en een grote drang naar kennis, 
maakte dat ik me ging verdiepen. Doordat ik in alle hoeken en gaten zocht naar kennis, de bronnen 

ging vergelijken en op waarde ging schatten, ontdekte ik veel. Ook tussen de regels door.  
 

De voorlopige conclusie is dat er nog veel meer te ontdekken valt, maar dat doet niet af aan het feit 
dat ik merkte dat er veel flauwekul over buikdans wordt verteld. Ik denk dat ik geen gemakkelijke 

cursist was in workshops waarin de docent(e) dacht dat we bepaalde dingen toch niet zouden weten 
en om de workshop interessanter te maken maar wat vertelden: ik voel me namelijk niet serieus 

genomen als ik bewust of onbewust word 'voorgelogen'. 
 

Hoe dan ook, ik ontdekte dat de 'kennis' die wordt verspreid sneller aangenomen wordt van een 
bekende (lees: 'beroemde') docent dan van een onbekende docent, zeker in deze tijd als deze een 

'award' heeft gewonnen. Het feit dat de docent uit het buitenland komt, geeft een extra dimensie aan 
de informatie, helemaal als het een Arabisch land is en dan vooral Egypte. ("Iemand uit Egypte zal het 

wel weten”.)  
 

De overtreffende trap in geloofwaardigheid is dan natuurlijk dat de boodschap niet alleen komt van 
'iemand uit Egypte' of van een man, maar dat hij wordt gebracht door een Egyptische man. Dat de 

boodschap een hoog onzingehalte heeft maakt niet uit, of het feit dat het cv van de docent met enige 
fantasie is samengesteld. Het wordt geslikt als zoete koek, vooral als de docent ook nog voorziet in 

een andere behoefte: aandacht. 
 

Nu wil ik niet zeggen dat er geen goede mannelijke Egyptische docenten bestaan, heus wel. Maar 
houd je verstand erbij, vertrouw in alles op je eigen kritische vermogen. Ga zelf op onderzoek uit, 

neem niet alles zo maar aan, ga niet vanuit je eigen onzekerheid denken dat mannen het beter weten. 
Onderzoek meerdere bronnen en ga na of de verstrekte informatie waar is, gedeeltelijk waar is of niet 

waar.  
 

Staar je dus niet blind op de vermeende kennisvoorsprong, die een beroemde (mannelijke) docent uit 
het land waar de dans vandaan komt, zou hebben. En als je dat toch doet? Ach ja, van mij mag het, 
waar bemoei ik me ook eigenlijk mee. Als je je daar om wat voor reden dan ook beter bij voelt is het 

ook ok. Niet iedereen is zo’n kritische muggenzifter als ik. 
 

Peter Verzijl 
 

n m 
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n De uiterste houdbaarheidsdatum, deel 2 m
 
Als danser(es) word je, misschien nog meer dan bij een ander - niet lichamelijk - beroep, er op 
enig moment onherroepelijk mee geconfronteerd dat je ouder wordt. In de vorige Raqs wa 
Risala is hieraan al aandacht besteed door de eerste vragen te behandelen uit de enquête 
onder onze collega's. 
 

• Hoe is het om ouder te worden als 
danseres? 

• Waar ben je bang voor? 

• Neemt je dans bij het ouder worden in 
kwaliteit af of wordt je dans juist beter? 

• Wat doe en laat je om er jonger uit te zien? 
 
In dit nummer komen de volgende vragen aan 
bod: 

• Zijn er optredens die je op grond van je 
leeftijd niet meer aanneemt? Welke zijn 
dat? 

• Heb je weleens je toevlucht gezocht tot 
plastische chirurgie, botox, etc.? Of heb je 
de overweging weleens gemaakt? 

• Ervaar je het ouder worden anders bij het 
lesgeven dan bij het optreden? 

• Is er een uiterste houdbaarheidsdatum aan 
een buikdanseres? 

• Is er een uiterste houdbaarheidsdatum aan 
jou als danseres? Waar wordt die door 
bepaald? 

 
Zijn er optredens die je op grond van je 
leeftijd niet meer aanneemt? En welke zijn 
dat? 
Nezjma: Op dit ogenblik zijn er voor mij al bijna 
geen optredens meer en ik vind het prima zo! 
Ik heb nog wel theatershows te geven en te 
doen met mijn leerlingen. Ook organiseer ik 
leerlingenfeesten waarin we demo’s en shows 
geven voor onder andere familie, collega’s en 
vrienden. Aanvragen van buitenaf heb ik tot nu 
toe nog nooit geweigerd of niet gedaan. Als het 
zover zou komen denk ik dat ik nu selectiever 
zal zijn dan voorheen in de aannames. 
Misschien niet meer dansen voor jongeren? 
 
Aruna: Dit is voor mij nog niet van toepassing. 
 
Chadina: Ik geef de voorrang aan lesgeven, 
maar als ik een optreden heb is het soms wel 
eens vervelend wat betreft de verwachtingen 
die mensen hebben. Als ze een jongere dan-
seres willen stuur ik één van mijn leerlingen. 
Soms dans ik zelf mee in de groep en dan vind 
ik het geen probleem om tussen de jonge 
meiden te staan en heb ik totaal geen idee dat 
ik met hen moet wedijveren. Als ik gevraagd 
word voor een solo-optreden vraag ik wel voor 
wat voor publiek het is. Als ze echt naar mij 

vragen omdat ze me kennen is het helemaal 
geen probleem. Het is een kwestie van 
duidelijk weten wat je publiek wil. 
 
Harlemin: Er zijn altijd optredens die ik zou 
kunnen weigeren. Maar dat heeft niets met 
mijn leeftijd te maken. Vrijgezellenfeesten met 
alleen mannen weiger ik bijvoorbeeld. 
 
Kyria: Ik doe geen kinderfeestjes meer. Toen ik 
net begon als buikdanseres heb ik alles 
uitgeprobeerd aan stijlen en lesgeven. 
Kinderen lesgeven en kinderworkshops zijn 
niet mijn ding. Deze klanten stuur ik door naar 
collega’s die dit wel heel leuk vinden. Ook 
treed ik niet meer op na elf uur ’s avonds. Met 
een volledige werkweek ernaast is het niet te 
doen om zo laat nog op pad te zijn. Dan ben ik 
ook meteen een deel van de volgende dag 
kwijt. Slaap inhalen gaat niet meer zo 
gemakkelijk als vroeger. 
 
Lady Moonlight: Commerciële optredens bij 
niet-kenners, feesten of bruiloften voor jonge 
mensen doe ik niet meer. Alleen als ze per se 
mij willen, kom ik zelf. Maar ik probeer in 
eerste instantie naar oud-leerlingen te 
verwijzen die inmiddels professioneel of heel 
goed geworden zijn. 
 
Heb je wel eens je toevlucht gezocht tot 
plastische chirurgie, botox of zoiets? Of dat 
overwogen? 
Sena: Mmmm… tot nu toe nog niet, maar wie 
weet. Maar dan niet om langer door te kunnen 
gaan met optreden of te kunnen concurreren 
maar voor mijn eigen esthetische gevoel. 
 
Nezjma: Nee, ik denk niet dat ik dat ooit zou 
doen. Ik vind het ook niet nodig nu. Maar ik 
kan me indenken dat die mening kan 
veranderen. Ik houd alleen niet van chemische 
troep in of op mijn lichaam. Dat is al een grote 
reden om het niet te doen. 
 
Aruna: Plastische chirurgie is voor mij 
persoonlijk nog niet aan de orde geweest. 
Zodra ik denk dat nodig te hebben, zal ik 
serieus aan cosmetische chirurgie denken of 
aan andere, minder drastische, ingrepen. Naar 
mijn mening is er helemaal niets mis mee als  
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je dat voor jezelf zou willen en evenmin is het 
iets waarvoor je je zou moeten schamen. 
 
Chadina: Eens in het half jaar laat ik een 
beetje botox inspuiten om het vermoeidheids-
rimpeltje boven mijn neus te verzachten. Niet 
om er jonger uit te zien, maar ik vind het 
belangrijk dat de vermoeidheid niet meer 
zichtbaar is. Ik doe het met mate, want ik wil 
wel mijn mimiek behouden. Men mag best zien 
dat ik ouder word. Ik ben nu 49 en ik vind dat 
prima. Verder denk ik dat op je gewicht letten, 
je haar netjes bijhouden en jezelf verzorgen 
net zo belangrijk is. Ouder worden en er goed 
verzorgd uitzien is ook mooi. 
 
Harlemin: Nee, dat heb ik nog niet overwogen, 
maar ik kan me best voorstellen dat iemand 
dat zou willen doen. Als je iets wilt verbeteren 
aan jezelf, een goede eigenschap wilt 
versterken en je hebt er de middelen voor, 
waarom niet? Ik heb na een make-over waarbij 
mijn haar heel kort werd geknipt zoveel 
heimwee gekregen naar mijn lange haar, dat ik 
extensions heb laten inzetten. En ik zat daar 
niet mee en voelde me er zelfs blij mee. Een 
wijs persoon zei eens tegen mij: “Tja, wat je 
niet hebt kun je toch kopen?” En met die 
knipoog kijk ik mijn eigen (gerimpelde?) 
toekomst tegemoet. 
 
Kyria: Nee, maar ik heb wel op latere leeftijd 
een beugel genomen. Daar heb ik van geleerd 
dat alles wat je aan je lichaam verandert een 
gewenst en een ongewenst effect heeft. Bij-
voorbeeld: mijn tanden staan nu recht, maar 
om het zo te houden heb ik een draadje aan 
de achterkant, wat lastig is met flossen en 
poetsen. In mijn familie komen hangende 
oogleden vaak voor op latere leeftijd. 
Misschien dat ik daar om medische redenen 
iets aan moet laten doen tegen die tijd. Het 
blijft toch een risico om in een gezond lichaam 
te snijden terwijl je geen blijvend resultaat 
krijgt, alleen een visuele vertraging van het 
verouderingsproces. 
 
Lady Moonlight: Nee. 
 
Ervaar je het ouder worden anders bij het 
lesgeven dan bij het optreden? 
Nezjma: Ik vind het steeds fijner om les te 
geven en ik zeg altijd “Op een oude fiets moet 
je het leren”. Naarmate ik langer les geef denk 
ik ook dat ik beter les geef. Ik merk dat in ieder 
geval aan mijn leerlingen. Het plezier in het 
doorgeven van deze dansvorm doet me zeer 
goed en ik hoop het nog lang vol te kunnen 
houden. 

Chadina: Omdat ik voorrang geef aan 
lesgeven boven optreden ervaar ik dat verschil 
niet zo maar als ik mijn tien groepen in de 
week heb lesgegeven kun je de vermoeidheid 
in mijn gezicht wel zien 
 
Harlemin: Ik denk dat je bij het lesgeven juist 
sterker staat omdat je meer wijsheid en 
ervaring uitstraalt. Je bent een bron van kennis 
en ervaring als je 'ouder' bent. Ik weet nog 
toen ik begon te werken in het onderwijs toen 
ik negentien jaar oud was. Ik vergeet nooit de 
blikken van de ouders en collega’s: “Moet dat 
voor de klas staan?”. Met het optreden kan het 
een nadeel zijn als je ouder bent, omdat je 
misschien lichamelijke onzekerheden hebt, die 
je bij het optreden in de weg kunnen zitten. En 
als je ook maar ergens over twijfelt tijdens het 
optreden, ziet het publiek het meteen. 
 
Kyria: Bij het optreden vind ik het prettig om 
meer ervaring te hebben, al merk ik dat 
mensen anders reageren nu ik wat ouder ben 
en een vrouwelijk figuur heb. Ze benaderen me 
gemakkelijker na afloop van een optreden en 
vertellen me dat ze het leuk vinden dat ik het 
aandurf om mijn buik te laten zien. Met 
lesgeven denk ik langer door te kunnen gaan 
dan met optreden. 
 
Lady Moonlight: Bij het lesgeven is ouder 
worden fijn. Je leerlingen zien geen concurrent 
meer in je en je ervaring, kennis en inzicht 
nemen toe evenals je innerlijke rust. 
 
Is er een uiterste houdbaarheidsdatum aan 
een buikdanseres? 
Sena: Zeer zeker niet. Maar wel op een 
verantwoorde manier graag. Pas je kostuum 
aan. Probeer niet om de neergaande jeugd op 
te krikken door te kleine of niet-passende 
kostuums te dragen. It’s not done… Met een 
blote buik treed ik al lang niet meer op. Daarin 
kan ik niet meer concurreren me mijn jongere 
collega’s. Maar er bestaan gelukkig buiknetten. 
De klassiek danseressen vroeger droegen ze 
al, of ze nu jong waren of wat ouder. Weet ook 
wanneer het je tijd is. Het is te laat als het 
publiek beleefd en geamuseerd of vol spot en 
medelijden een lauw applausje geeft. Vermijd 
dit! 
 
Nezjma: Moeilijke vraag… Ik heb wel oudere 
danseressen gezien die ik mooi vind en vond 
dansen naarmate ze ouder werden en jongere 
danseressen met hele mooie gladde lichamen 
die me niet raakten. Bij optredens denk ik dat 
er vooral een houdbaarheidsdatum bestaat in 
de Westerse cultuur. In de oosterse cultuur  
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wordt ouderdom meer gewaardeerd, zo ook de 
manier waarop iemand danst en de uitstraling 
daarvan. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit 
naar inhoud in de dans, niet zozeer naar 
goede techniek of het jong of slank zijn. Dat 
heeft met mijn eigen leeftijd te maken, dat 
besef ik wel. 
 
Chadina: Wat mij betreft niet maar je moet je 
wel goed kleden tijdens een optreden. Op een 
gegeven moment staat een tweedelig kostuum 
je niet meer. Maar een baladi-jurk staat 
iedereen prachtig. 
 

 
 
Harlemin: Ik vind dat dat helemaal afhangt van 
de danseres zelf. Zolang ze zichzelf nog goed 
voelt in haar lijf en in haar dans, waarom niet? 
Het publiek daarentegen kan dat anders zien; 
ik denk wel dat de danseres daar rekening 
mee moet houden. 
 
Aruna: Nee en ik denk ook niet dat de 
houdbaarheidsdatum aan leeftijd gebonden is. 
Ieder mens, ieder lichaam ontwikkelt zich 
anders. Wel vind ik dat een buikdanseres een 
afscheid in overweging moet nemen als het lijf 

niet meer over souplesse beschikt en de 
houding niet meer elegant is. Daarmee doe je 
jezelf als danseres ook eer aan. 
 
Kyria: Dit hangt wat mij betreft samen met hoe 
de danseres wordt aangekondigd en 
gepresenteerd. Ik kan steeds minder tegen 
pretenties en hoogdravendheid en vind het des 
te pijnlijker als iemand wordt aangekondigd als 
de grote ster en vervolgens kan de danseres 
niet eens in de maat dansen. Maar dat is 
eigenlijk onafhankelijk van de leeftijd. Een 
oudere danseres kan diepte en verstilling in 
haar dans leggen, wat je zelden bij jonge 
danseressen ziet. Leeftijd is dan ook wat mij 
betreft geen beperking als je binnen de buik-
danswereld optreedt. Zo lang je danst past bij 
wie je bent. Jeugdigheid is overgewaardeerd. 
 
Lady Moonlight: Dat verschilt van persoon tot 
persoon en hoe je daar mee omgaat. De 
gelegenheid van het optreden, de keuze van je 
kleding, je gedrag spelen mee. 
 
Is er een uiterste houdbaarheidsdatum aan 
jou als danseres? 
Nezjma: Ja, ik vind van wel. In ieder geval voor 
optredens en shows. Ik wil mezelf steeds 
kritisch beoordelen door mezelf op film terug te 
zien. Als ik vind dat het niet meer kan, zal ik 
sowieso niet meer optreden of met een blote 
buik dansen. Ook hoop ik dat ik regelmatig aan 
anderen, bijvoorbeeld collega’s, kan vragen of 
ik de dansen die ik dans nog mooi en boeiend 
kan brengen. Het zal zeker gebeuren dat ik 
met optredens stop, maar niet met dansen… Ik 
hoop dat ik kan dansen tot mijn laatste adem, 
het maakt niet uit hoe… 
 
Aruna: Ik denk daar regelmatig aan: wanneer 
ben ik te oud als danseres? Zoals ik al zei, ik 
vind niet dat er concrete maatstaven zijn om te 
bepalen of je te oud wordt of niet. Ik probeer 
wel om het ouder worden zoveel mogelijk te 
vertragen en er zo goed mogelijk uit te zien. 
Veel water drinken, in beweging blijven, rust en 
genoeg slaap naast een goede huidverzorging 
vind ik enorm belangrijk. Verder ben ik er echt 
van overtuigd dat positief denken voor 
iedereen bijdraagt aan een mooie, jeugdige 
uitstraling. 
 
Chadina: Nee, want ik zal altijd blijven dansen 
omdat het dansen een stuk van mezelf zal 
blijven, net zoals mijn gezin ook een stuk van 
mezelf is. 
 
Harlemin: Ik hoop dat ik nu niemand voor het 
hoofd ga stoten. Als ik dit wel doe dan ben ik in 
ieder geval gelukkig met het feit dat ik eerlijk 
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ben geweest. Ik denk dat ik op mijn vijftigste 
niet meer zal optreden. De samenleving is nu 
eenmaal gewend om naar alleen maar 
perfecte lichamen te kijken. En hoewel ik daar 
nu misschien niet eens meer aan voldoe, zal ik 
dat zeker niet meer doen als ik vijftig ben en 
hopelijk kinderen heb gehad. Ik zou me niet 
lekker voelen als ik sta te dansen voor een 
publiek dat me hoogstwaarschijnlijk niet echt 
een lekker ding vindt. Niet dat iemand op haar 
vijftigste geen lekker ding meer kan zijn, maar 
het gaat om mezelf. Ik weet dan zeker dat ze 
in mijn plaats liever een twintigjarige bloem 
zien dansen. De vergankelijkheid van het leven 
is nu eenmaal keihard en dat moet iedere 
vrouw accepteren. Ik ook als ik oud mag 
worden. Het is niet dat ik gezien wil worden als 
een lekker hapje maar schoonheid is nu 
eenmaal een verbloemwoord voor aantrek-
kelijkheid. En aantrekkelijkheid is weer een 
synoniem voor “bekijk ik deze persoon graag 
of niet?’’ En daar kun je een ja of nee als 
antwoord op krijgen. Zo hard zijn mensen voor 
elkaar. 
 
Kyria: Je bent buikdanseres wanneer je 
buikdanst en mijn einddatum is bereikt op het 
moment dat ik niet meer wil buikdansen. Al kan 
ik me dat moeilijk voorstellen! Ik merk dat de 

beleving van de dans verandert, waardoor ik 
andere dingen leuk vind om te doen. Nu werk 
ik veel met samenwerkingsverbanden en aan 
theatervoorstellingen rondom buikdans, terwijl 
ik vroeger meer gericht was op optredens op 
feesten. Ik heb me voorgenomen dat zo lang ik 
voldoe aan de eisen voor commerciële 
optredens, ik deze blijf doen. Daarbij bedoel ik 
dat als ik voor feesten en partijen word inge-
huurd om een optreden te verzorgen, ik ze ook 
de kwaliteit wil bieden: een buikdanseres die 
over voldoende kracht, uithoudingsvermogen, 
flexibiliteit en kwaliteit van bewegen beschikt. 
 
Lady Moonlight: Het kan zijn dat de behoefte 
om te dansen van binnenuit minder wordt of 
wellicht zelfs verdwijnt. Maar het lijkt me eerder 
prachtig om op mijn negentigste in een 
woonvoorziening, waar allemaal ex-
buikdanseressen wonen, op de tafeltjes te 
dansen. Laten we pleiten voor zo’n 
voorziening, dan hebben we straks een 
wereld-oude dag! 
 
Peter Verzijl 
(Illustratie: “Salome” door Gustave Moreau) 
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n Tentoonstelling 1001 Inventions in Rotterdam m 
 

In de eerste klas van de middelbare school hoorde ik voor het eerst van de Arabische 
beschaving die in de Middeleeuwen in Europa vaste voet aan de grond had gekregen op het 
Iberisch schiereiland en daar een opleving in de wetenschap en cultuur teweeg bracht. Toen ik 
later in aanraking kwam met de oriëntaalse dans, leerde ik dat dit Al Andalus was, het na de 
Reconquista verloren gegane Beloofde Land van de Arabieren, met zijn rijke muziekcultuur. Al 
Andalus heeft voor mij altijd een sprookjesachtige klank gehouden. Vandaar dat ik nieuws-
gierig werd door de krantenberichten over de tentoonstelling “1001 Inventions; ontdek de 
Gouden Eeuw van de Moslimbeschaving”.  
 
En dat leidde tot een bezoekje aan het oude 
postkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam 
waar je deze tentoonstelling kunt zien. Je ziet 
daar de bijdragen die geleerden uit de 
Arabische wereld van de 8e tot de 18e eeuw 
aan de wetenschap hebben geleverd.  
 
Geschiedvervalsing? 
Uiteraard is de ontvangst van de tentoon-
stelling niet zonder politiek-religieuze lading 
geweest. “Prestaties moslims wat zwaar 
aangezet” stond in de Volkskrant van 2 
oktober. In Trouw had enkele dagen eerder 
historica Sonja Brentjes van het Max Planck 
Instituut in Berlijn op sommige punten de 
tentoonstelling 'pure fictie' en 'geschied-
vervalsing' genoemd. Natuurkundige Taner 
Edis van de Truman State University beweerde 
dat de wetenschappelijke prestaties van de 
geleerden uit die tijd zijn overdreven.  
 
Hoogleraar Islamitische wetenschappen Emilie 
Savage-Smith van de Oxford University zei dat 
de organisatoren "geen professioneel 
getrainde historici zijn en zich laten meeslepen 
in hun enthousiasme”. Simone Pelgrim van 
Onégo Events die de tentoonstelling naar 
Nederland haalde zei op haar beurt dat “het 
tegenwoordig wel lijkt alsof je niets positiefs 
meer over de Islamitische wereld kunt 
zeggen”. 
 
Ontvangst 
Bezoekers van de tentoonstelling worden 
ontvangen met een film waarin drie verveelde 
Britse schoolkinderen de opdracht krijgen de 
periode die wij kennen als de Middeleeuwen te 
onderzoeken in een oude bibliotheek. Ze lopen 
een bibliothecaris tegen het lijf waarin we de 
acteur Ben Kingsley herkennen. Het dikke 
boek op tafel verandert in een toverboek, de 
bibliothecaris verandert in de Arabische 
geleerde Al Jazari en die tovert nog meer 
Arabische geleerden vanuit het verleden naar 
het heden. Het eind van het verhaal is dat de 
kinderen overtuigd zijn dat deze periode 
helemaal niet donker is, maar juist licht en dat 
nodigt de bezoeker weer uit met eigen ogen de 
tentoonstelling te bekijken. 

 
 
Tijdens de rondgang maak je kennis met 
uitvindingen waarvan beweerd wordt dat ze in 
deze periode zijn ontstaan of die een sleutelrol 
hebben gespeeld in het ontwikkelen van 
ontdekkingen die aan het westen worden 
toegeschreven zoals de fotocamera, het 
vliegtuig of de raket. We zien uitvindingen op 
het gebied van de architectuur, wiskunde, 
sterrenkunde, natuur- en scheikunde, 
mechanica, geneeskunde, enzovoort en er 
komen geleerden uit deze periode voorbij.  
 
Zo zien we Fatima al Fihiri, die in de 9e eeuw 
de eerste universiteit stichtte in Fez, nadat ze 
geld had geërfd van haar vader, een rijke 
koopman. We zien ook Abbas Ibn Farnas die 
met zelfgemaakte vleugels van de Grote 
Moskee in Cordoba sprong (en neerstortte). 
Eveneens uit Cordoba komt de chirurg Abu al 
Qasim al Zahrawi die een medische 
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encyclopedie schreef en chirurgische 
instrumenten ontwikkelde die qua prototype 
vandaag nog bruikbaar zijn. De eerder  
genoemde wetenschapper Al Jazari, die onder 
andere de uitvinder was van de olifantsklok, 
met een op water werkend uurwerk, moet ook 
genoemd worden in het rijtje geleerden. En er 
worden nog meer prestaties van andere 
knappe koppen en uitvinders genoemd. Op 
filmpjes vertellen de geleerden (gespeeld door 
Engelstalige acteurs) hun verhaal, er zijn 
interactieve spelletjes en je kunt als Arabische 
geleerde (verkleed) op de foto. De geschreven 
teksten zijn in het Engels en Nederlands. 
 
Qanoun 
Hoewel de rijke Arabische cultuur voldoende 
aan bod komt, is er niet echt iets wat te maken 
heeft met muziek en dans. Hoewel indirect wel: 
op de achtergrond hoor je oriëntalistische 
muziek en bij het paneel over wiskunde en 
getallen is mooie qanoun-muziek te horen. De 
achttiende-eeuwse Engelse schrijfster Lady 
Wortley Montagu wier man ambassadeur was 
in Constantinopel en die gedurende haar 
verblijf in haar brieven schreef over Turkse 
muziek en dans, zien we ook (hoewel ze hier 
geciteerd wordt over haar ontdekking dat ze in 
deze tijd in het Ottomaanse Rijk al vaccinaties 
tegen pokken kenden). 
 
Er is op de tentoonstelling genoeg te zien en te 
beleven, maar ik kon me een deel van de 
kritiek wel voorstellen. Ik moest glimlachen 
toen een tekst zei dat het destilleren van 
alcohol weliswaar een Arabische uitvinding is, 
maar dat het procedé bedoeld was voor onder 

andere de samenstelling van inkt en niet om 
alcoholische dranken te maken. Ging een 
aantal Andalusische gedichten nu juist niet 
over de geneugten van het drinken van wijn? 
En er wordt gesproken over de Perzische 
geleerde Ibn Sina, die gebroken botten genas 
met behulp van gipsverband. Was de 
Nederlandse militaire arts Antonius Mathijsen 
uit Budel daar niet de uitvinder van? 
 
Misschien moeten we toch eindigen met de 
woorden van Sonja Brentjes om alles in 
perspectief te trekken: “Dat moslimgeleerden 
hebben bijgedragen aan de wetenschap is een 
feit en het is belangrijk om daar aandacht op te 
vestigen. Maar ze verdienen ons respect voor 
het werk dat zij deden, niet voor sprookjes over 
wat ze niet deden”. 
 
Hoe dan ook, voor wie geïnteresseerd is in 
geschiedenis, de Arabische wereld en Oriën-
talisme is dit best een aardige tentoonstelling 
waarin je wel een klein uurtje zoet kunt zijn. Hij 
is te zien tot en met 11 januari 2015. 
 
Peter Verzijl 
(Foto CC BY-NC-SA 2.0 Joseph Hill) 
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