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VVVVoorwoordoorwoordoorwoordoorwoord    
 
Raqs wa Risala publiceert regelmatig over buikdansshows 
en theatervoorstellingen met oriëntaalse dans. Hoog tijd om 
de relatie tussen buikdans en theater eens nader te 
onderzoeken. Ligt de toekomst van de oriëntaalse dans in 
het theater? Of zal het altijd een dans zijn voor een klein 
publiek in een intieme setting? Dat en meer besprak Peter 
Verzijl met onze collega’s.  
 
Maar we beginnen traditiegetrouw met een interview met 
één van onze vakgenoten. Patrisha Saaida vertelt ons wat 
zij belangrijk vindt bij oriëntaalse dans, over vrouwen en 
vrouwelijkheid en over haar grote droom… 
 
Afgelopen jaar namen we afscheid van een diva van het 
Arabische witte doek: de Libanese zangeres en actrice 
Sabah overleed op 26 november in Beiroet na een lange 
artistieke carrière met opnamen van meer dan 3000 liedjes 
en rollen in bijna honderd speelfilms. 
 
Tarab is een ongrijpbaar begrip uit de Arabische 
muziekwereld. Een beetje vergelijkbaar wat in het Spaans 
wordt aangeduid met ‘duende’. Buikdanseres Sena geeft 
workshops waarin dansers en danseressen leren die 
bijzondere emotie te ervaren. 
 
De muziek zelf krijgt in Raqs wa Risala eigenlijk te weinig 
aandacht. Aan het begin van het nieuwe jaar een eerste 
poging om hier verandering in te brengen met korte 
recensies van maar liefst vijf cd’s met buikdansmuziek. 
 
Tot slot is er nog een bericht over de verzameling 
buikdanslinks die sinds jaar en dag te vinden waren op 
Startpagina. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe 
oplossing, maar jullie eigen links hebben al wel een mooie 
nieuwe plek gekregen. 
 
Veel leesplezier en de allerbeste wensen voor het nieuwe 
jaar. 
 

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. 
 

 
 

Marjan Kleinen 
Marjan Kleinen (Sadiya) kwam als klein kind in aanraking met Arabische 
muziek en dans en zette in 1999 haar eerste schreden op het 
buikdanspad. Sindsdien geeft ze workshops, lessen en optredens rond 
deze prachtige dansvorm. De laatste jaren is ze zich gaan verdiepen in 
cross-overs (ATS en fusion) en danstheater. Onder de naam Caravan 
Saray maakt ze (interactieve) voorstellingen voor kinderen en 
volwassenen. Daarnaast vervaardigt en ontwerpt zij (buikdans)kleding 
op maat. 

 

Judith Scheepstra 
Judith Scheepstra heeft sinds 1997 haar hart verpand aan de oriëntaal-
se dans. Als amateur danseres is zij soms nog te zien op het podium en 
op locatie. In 2002 startte ze met de buikdans startpagina, die 
uiteindelijk meer dan 3000 links bevatte naar buikdansinformatie over de 
hele wereld, maar nu is opgeheven. 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 Genieten van vrouwelijkheid m 
 

Patrisha Saaida woont in Zaandam en danst al zestien jaar. Jaren geleden zag ik haar voor het 
eerst dansen in de groep van Mahdy Emara, maar inmiddels staat ze al lang op eigen benen. In 
dit interview vertelt ze over haar passie voor de buikdans, haar visie op het begrip vrouwelijk-
heid en over haar grote droom. 
 

 
 
Hoe ben je met buikdans in aanraking 
gekomen? Wat fascineerde je er in? 
In 1998 ben ik begonnen met het volgen van 
buikdanslessen. In een cultureel krantje werd 
deze cursus vermeld en het sprak me meteen 
aan. Een jazzballet juf had, toen ik negen jaar 
was, iets gezegd over mijn soepele heupen en 
dat ik zou moeten buikdansen. Dat is altijd in 
mijn hoofd blijven zitten. Ook had ik een 
voorliefde voor de Arabische cultuur, doordat 
mijn vader hertrouwd was met een Marokkaan-
se dame. Zo was ik al veel in aanraking 
gekomen met de Arabische kunst en muziek. 
 
Bij Moulaya in Zaandam heb ik vijf jaar 
gedanst en ben ik super enthousiast 
geworden. Samen met vriendinnen, die ik daar 
heb leren kennen, hielden we ons bezig met 
het maken van buikdanskleding voor in de 
lessen, en later ook voor optredens. Ik heb in 
die tijd kilo's kraaltjes en pailletjes gekocht in 
Istanbul waar ik regelmatig met mijn vriendin 
heenging. Het was allemaal heel erg voor de 
fun. Ik maakte ook een hele transformatie 
door, van stoere rockchick naar vrouwelijke 

jonge vrouw. Plotseling zag ik dat ik mooi, 
vrouwelijk en sensueel was. 
 
De muziek en bewegingen waren eigenlijk 
meteen als een tweede natuur. De romantiek, 
maar ook de melancholie van de muziek en 
cultuur spraken me erg aan. Ik idealiseerde de 
Arabische cultuur; de hechte familiebanden, de 
verbondenheid en natuurlijk de prachtige 
'echte' muziek met orkesten en de sprookjes-
achtige dans. Daar wilde ik graag deel van 
uitmaken. Ik romantiseerde de cultuur zelfs 
zoveel dat ik ben getrouwd met een Egyp-
tische man. Later (zo'n zeven jaar) bleek dat 
een vergissing te zijn geweest, want al die 
jaren zijn mijn buikdansactiviteiten punt van 
spanning en discussie geweest. 
 
Je hebt jarenlang in een dansgroep gedanst. 
Hoe was dat om te doen? 
In 2003 ben ik verder gegaan bij Mahdy Emara 
in Amsterdam. Ik kwam in de dansgroep en 
daar heb ik ontzettend veel geleerd en 
ervaringen opgedaan. Ook heb ik veel lieve 
mensen en vriendinnen leren kennen. Ik 
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danste in diverse theatervoorstellingen, trad op 
grote podia op met Egyptische zangers en had 
ontmoetingen met beroemde danseressen, 
zangers en acteurs. Het dansen in een 
dansgroep vind ik vooral erg leuk omdat je 
samen bent. Optredens kunnen vrij vervelend 
zijn door het wachten tussendoor, maar samen 
is het veel gezelliger. Ook is het te gek als je 
samen iets moois neerzet. Een groepsdans is 
een grote uitdaging omdat je natuurlijk 
synchroon moet dansen en de choreografie 
perfect moet uitvoeren. Dat vraagt om een 
goed geheugen en veel training. Bij een solo 
kun je gemakkelijk afwijken van je choreografie 
of zelfs improviseren. 
 

 
 
Kun je je eigen dansstijl omschrijven? 
Welke stijlen spreken je het meeste aan?  
Doordat ik zo lang in de dansgroep bij Mahdy 
heb gedanst is mijn basis folklore met 
uitstapjes naar klassiek. Daarbinnen zijn mijn 
expressie en humor mijn kenmerkende 
kwaliteiten. Verder een combinatie van 
vloeiend en krachtig.  
 
Ik dans graag op klassieke muziekstukken met 
echte instrumenten, geen synthesizermuziek. 
Tarab, Oum Kalthoum, maar ook baladi en 
saaidi zitten in mijn hart. Waarom kan ik niet zo 
goed uitleggen. Het is een combinatie van 
ervaring en gevoel. Door de lessen van Mahdy 
heb ik de authentieke Egyptische muziek en 
dans leren kennen. Zijn choreo's zijn heerlijk 
om te dansen. 
 
Wie of wat zijn je inspiratiebronnen, toen 
en nu? 
Mijn eerste inspiratie was Fifi Abdo. Toen ik 
begon met dansen had je nog geen YouTube, 
dus ik ging op zoek naar buikdansvideobanden 
op de Beverwijkse Bazaar. Fifi Abdo heb ik 
zwart gedraaid. Tegenwoordig is er een 

enorme schat aan prachtige buikdansclips op 
YouTube waar ik mij door laat inspireren.  
 
Mijn voorbeelden nu zijn succesvolle 
buikdanseressen als Aisa Lafour. Ze is een 
voorbeeld voor mij, omdat ze niet alleen een 
geweldige danseres is, maar hier ook veel mee 
heeft bereikt. Er zijn nog veel meer goede en 
geweldige danseressen in Nederland, van wie 
ik ook veel leer en heb geleerd. Maar de beste 
danseres is niet per se de succesvolste. Daar 
heb je ook marketing, zakelijk inzicht, de juiste 
mensen om je heen en veel doorzettings-
vermogen (en een beetje geluk?) voor nodig. 
Zelfvertrouwen en een doel voor ogen hebben 
is heel belangrijk voor succes.  
 
Ik heb het afgelopen jaar een jaartraining 
gedaan "365 Dagen Succesvol" waarin ik 
mijzelf enorm heb ontwikkeld op persoonlijk en 
zakelijk gebied. Arjan en David inspireren mij 
nog dagelijks om elke dag een stap te zetten 
richting mijn droom: Een ontmoetingscentrum 
voor vrouwen waarin dans, yoga, tantra, 
massages, enzovoort samenkomen. Waarin 
vrouwen en jonge meisjes elkaar versterken en 
verbonden voelen. Waarin vrouwen trots zijn 
op zichzelf en elkaar.  
 
Mijn kinderen zijn ook een grote inspiratiebron. 
Ze leren me de kleine dingen die er echt toe 
doen. Mijn vrienden en vriendinnen (onder wie 
Barbara, zie Raqs wa Risala nummer 36) 
geloven in me en helpen me ook om in mezelf 
te blijven geloven en weer een volgende stap 
te zetten in de richting van mijn droom.  
 
Geef je liever les of treed je liever op? 
Ik houd van allebei. Ik sta graag in de 
spotlights en vind het geweldig om mensen te 
inspireren en iets te geven of te leren.  
 
Op je website is vrouwelijkheid een 
belangrijk thema 
Vrouwelijkheid is een veelomvattend onder-
werp. Voor mij is het alles wat met vrouwen te 
maken heeft. Er bestaan 'typisch vrouwelijke' 
eigenschappen zoals kwetsbaarheid, 
gevoeligheid en de capaciteit tot verzorgen. 
Een vrouw heeft echter niet alleen deze 
eigenschappen. Een krachtige vrouw is in 
balans met haar mannelijke en vrouwelijke 
eigenschappen. In onze maatschappij is er een 
negatief stempel komen te staan op typisch 
vrouwelijke eigenschappen. Ik moedig 
vrouwen aan om ook hun vrouwelijke kant te 
omarmen en ontwikkelen. Kwetsbaar en 
gevoelig is niet hetzelfde als zwak. Het zijn 
kwaliteiten die je kunnen helpen. Als je niet 
van je volledige zelf houdt, kun je dan echt 
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gelukkig zijn? Ook aan de vrouwelijke 
seksualiteit zit een negatief tintje. Nog steeds 
mag een vrouw niet te sexy zijn, want dat is 
losbandig of sletterig. Maar waarom zou je niet 
mogen pronken met waar je trots op bent? Een 
zelfverzekerde vrouw die heupwiegend met de 
borsten naar voren over straat loopt, dat is 
toch prachtig? 
 
Ik schrijf blogs voor de site van 
365dagensuccesvol.nl die ik ook in mijn eigen 
nieuwsbrief deel. Deze gaan over mijn eigen 
zoektocht en ontwikkeling en ik heb gemerkt 
dat veel mensen dit inspirerend vinden omdat 
het ook op hun betrekking heeft. Uiteindelijk 
hebben we toch vaak allemaal te maken met 
dezelfde issues.  
 
Waarom kan buikdans belangrijk zijn voor 
vrouwen? 
Door buikdans kom je weer in contact met de 
vrouwelijkheid in je lichaam. Je leert je op een 
vrouwelijke manier te bewegen en je leert 
hiervan te genieten. Ook de spiegel heeft 
hierin een rol; als ik naar mezelf kijk, vind ik 
mezelf prachtig. Er zijn veel vrouwen die 
moeite hebben met spiegels. Juist die vrouwen 
zouden moeten buikdansen, om hun eigen 
schoonheid te ontdekken. Omdat het met 
vrouwen onder elkaar is, heerst er ook een 
vrouwelijke energie waarin vrouwen zich meer 
kunnen ontspannen, genieten en plezier 
maken. Er zijn nog 1001 redenen: gezondheid, 
fitheid, energiehuishouding (het ontwikkelen 
van de onderste chakra's), goede houding, 
tegen rugpijn, tegen koude voeten, enzovoort. 
 
Wat vind je ervan dat er steeds meer 
nadruk lijkt te liggen op het 'perfecte slanke 
lichaam' in de buikdans? 
Is dat zo dan? Dat is gelukkig langs mij heen 
gegaan. Ik ben zelf nogal 'curvy' en krijg hier 
eigenlijk nooit negatieve opmerkingen over. 
 
Wat doe je naast de buikdans in je 
dagelijks leven? 
Ik ben lerares op een basisschool. Vanaf 
september 2014 ben ik minder (nu twee 
dagen) gaan werken om me nog meer op mijn 
kinderen, mijn passie en mijn droom te kunnen 
richten. Dat dat mogelijk is vind ik geweldig. 
Het is wel druk evengoed. Ik doe eigenlijk alles 
alleen en dat kost tijd. Ik zou heel graag meer 
samenwerken met andere danseressen en 
organisaties en ben op zoek naar 
mogelijkheden om bepaalde dingen uit te 
besteden. Ik zou vooral mijn tijd willen 

besteden aan dansen en presenteren, 
schrijven en leuke dingen doen met mijn 
kinderen. 
 
Wat is voor jou het verschil tussen 
buikdans en andere dansen? 
Buikdans heeft verschillen en ook 
overeenkomsten met andere dansen. Verschil 
is dat het een typische vrouwendans is. De 
meeste andere dansen doe je met z'n tweeën 
of hebben een mannenvariant. Dat vind ik met 
buikdans ook wel eens jammer, ik kom nooit 
eens een leuke man tegen in de les, haha. 
Verder is het denk ik typisch voor buikdans dat 
je kunt improviseren en dat er niet veel 
'beweegregels' zijn. Je kunt ook zelf 
bewegingen of combinaties 'uitvinden'. Het 
grootste verschil zit hem misschien wel in de 
muziek en de ritmes. Daardoor smelt ik iedere 
keer weer voor de buikdans... 
 
Verder zie ik veel overeenkomsten en er zijn 
ook steeds meer invloeden vanuit andere 
dansstromingen. Voor mij is het belangrijk dat 
je je gevoel in de dans kunt leggen. En ik denk 
dat dat in elke dans kan. 
 
Heb je een 'boodschap' voor iedereen die 
buikdanst? 
Kijk vooral naar je kwaliteiten en vergelijk jezelf 
niet teveel met anderen; iedere danseres is 
uniek. Ga respectvol met elkaar om; met 
afgunst en negatief over de ander praten maak 
je jezelf alleen maar kleiner. Neem jezelf (en 
de ander) serieus, ook in je tarieven. Ga niet 
onder het minimum van 150 euro voor een 
optreden bijvoorbeeld. Zo houd je de 'markt' 
gezond voor iedereen.  
 
Welke plannen heb je voor de toekomst? 
Ik geef om de zaterdag een buikdansworkshop 
in Zaandam en start daar vanaf 7 januari ook 
met wekelijkse buikdanslessen. Ik heb ook 
ideeën voor een integratieve training of 
weekend gericht op vrouwelijkheid, waarbij ik 
samen werk met een therapeut of trainer uit 
andere disciplines zoals adem coaching, 
massagetechnieken, tantra e.d. (Ik zoek nog 
een partner daarin!) 
 
Verder wil ik graag een opleiding doen voor 
Biodanza docente. Biodanza is een nieuwe 
liefde van me. Er is dus nog genoeg te 
ontwikkelen!  
 
Peter Verzijl 
(Foto’s door Sceneline Studios) 
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n Top taqasim m 
 

De cd "Egyptian Taqasim, Volume One" geeft 49 minuten prachtige muziek om naar te luisteren 
of op te dansen. Hoewel de titel anders suggereert, zullen er waarschijnlijk geen nieuwe delen 
meer volgen. 
 

 
 
Deze cd heb ik al enige tijd in de kast liggen. 
"Egyptian Taqasim, Volume One, the art of 
solo improvisation" uit 2007 van het Nesma 
label bevat, de titel zegt het al, taqasim met 
verschillende muziekinstrumenten: de ney, de 
kawala, de oud, de qanun, de cello en de viool. 
In totaal 49 minuten lang kun je ernaar luiste-
ren of op stretchen en dansen. De muziek is in 
2006 in Cairo opgenomen. 
 
Het Spaanse Nesma Music is een onafhanke-
lijk platenlabel, dat zich wijdt aan traditionele 
Arabische muziek en muziek voor oriëntaalse 
dans. Hoewel Nesma gevestigd is in Madrid, 
vinden veel van de opnamen plaats in Cairo, 
waar ze samenwerken met gerenommeerde 
Egyptische muzikanten. Toch zeggen de 
namen van de solisten, Mohamed Fouda 
(ney), Mamdouh El Gebaly (oud), Emad 

Ashour (cello), Abdallah Helmy (kawala), 
Maged Naeem (qanun) en Mohamed Aly 
(viool), mij niet veel. En dat is niet terecht, want 
hun muziek is zeer de moeite waard. Ik kan het 
niet laten om te dansen, zodra ik hem hoor. 
 
Omdat deze cd uit 2007 stamt en er op het 
internet zo te zien geen volgende 'Volumes' te 
koop worden aangeboden, lijkt het onwaar-
schijnlijk dat er nog meer delen zullen volgen. 
En dat is jammer, want dan had ik ze direct 
gekocht. 
 
Naar clipjes van de muziek moet je even 
zoeken. Bol.com, waar de cd momenteel 
€17,99 kost, geeft ze niet en bij andere sites 
komen ze niet altijd overeen met de muziek die 
op de cd staat. Amazon geeft wel korte 
fragmenten en daar is zowel de cd als de 
goedkopere MP3 versie te koop en je kunt er 
ook losse nummers aanschaffen. Muziekweb 
biedt de mogelijkheid om via Facebook of 
Spotify naar de muziek te luisteren. En op de 
site zelf staan korte fragmenten van de 
nummers.  
 
De cd is te leen via het Interbibliothecair 
Leenverkeer (zie verderop in dit nummer voor 
uitleg hierover) bij aangesloten bibliotheken.  
 
Judith Scheepstra 
 
Bronnen 
Nesma Music http://www.nesmamusic.com  
Muziekweb http://www.muziekweb.nl/Link/KDX1751  
Amazon http://www.amazon.de/Egyptian-Taqasim-
Vol-1-Various/dp/B0014FIYT4/  
Bol.com http://www.bol.com/nl/p/egyptian-taqasim-
vol-1/1000004005962749/
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n Is buikdans geschikt voor het theater? m 
 

Is buikdans geschikt voor het theater? Peter Verzijl vraagt zich dat al een tijdje af en besloot 
een onderzoek te doen naar de meningen van vakgenoten. In dit nummer van Raqs wa Risala 
de eerste resultaten. Buikdans is zeker ook geschikt voor het theater. Daar lijken we het over 
eens te zijn. Over wat er bij theaterbuikdans komt kijken verschillen de meningen. 
 
In mijn beginperiode had ik video’s van grote 
Duitse buikdansshows. Het waren registraties 
van avondvullende programma’s met danse-
ressen die toen in Duitsland de toon aangaven. 
Van een aantal volgde ik ook privélessen en 
workshops. De shows werden vaak aan elkaar 
gepraat door een ‘Moderatorin’. Ik heb de 
banden letterlijk grijs gedraaid. In Nederland 
was er maar af en toe zo’n grote show; 
buikdans was voornamelijk te zien op feestjes, 
in restaurants en op oriëntaalse avonden. Het 
viel me op dat wanneer ik in het publiek zat, de 
buikdans in deze kleinere settings veel meer 
‘binnenkwam’: het contact tussen danseres en 
publiek was directer, er ontstond sneller een 
goede sfeer in de zaal, en de sfeer voelde 
vaak warmer.  
 
Ook als danser voelde ik me meer thuis in een 
kleine setting dan in een theater. De afstand 
naar het publiek was daar groter, de neiging tot 
moeten presteren ook. Ook had ik vaak het 
gevoel dat het op een podium sneller ‘kunst’ 
moest zijn. In de tussentijd nam het aantal 
theaterprojecten met buikdans in Nederland 
toe. Ik heb daarvan mooie dingen gezien: 
Cairo by Night van de Dalla Diva’s, het Oum 
Kalthoum-project van Ahlem, de Godinnen van 
Mariska Assink c.s., leerlingenvoorstellingen 
en theaterprojecten van Yamina, Ahlem, Sena 
en Lady Moonlight, de voorstellingen van de 
Banat Dahab. Vaak zat daar een verhaallijn in. 
Het was een feest zelf mee te mogen doen in 
het vernieuwende LAT-project (over de ver-
vreemding die de social media teweeg kunnen 
brengen) van Ahlem en Leana c.s., omdat de 
nadruk daar meer lag op toneelspelen dan op 
dansen. Ik merkte dat ik spelen in een theater 
leuker vond dan dansen in een theater.  
 
Ondertussen was het de tijd geworden van de 
grote gala’s met internationale gasten waarin 
net als vroeger in de Duitse shows, de ene na 
de andere danseres ‘voorbij’ komt, vaak ook in 
dezelfde dansstijl. En niet te vergeten de 
shows van de Bellydance Superstars die op 
mij als toeschouwer overkomen als één grote 
kitscherige kostuumshow vol klatergoud. Ik mis 
als publiek toch de sfeer, het contact tussen 
danseres en publiek en ik vind alle danseres-
sen die achter elkaar hun ‘dansje’ doen, erg 
saai en voorspelbaar. Is buikdans wel geschikt 
voor het theater? 

Zo kom ik tot de volgende vragen: 

• Is buikdans meer een theater- of meer een 
contactdans? Waarom? Of waarom niet? 

• Is buikdans altijd ‘beter af’ in een kleinere, 
intiemere setting? 

• Zal de status van buikdans veranderen als 
het in een theater te zien is? 

• Hoe kan buikdans geschikt worden 
gemaakt voor het theater? 

• Wat moet juist NIET gebeuren als je 
buikdans in het theater wilt presenteren? 

• Ligt de toekomst van de buikdans in het 
theater? 

 
Is buikdans meer een theater- of meer een 
contactdans? 
Jennefer: Ik dans nu dertien jaar en heb met 
beide vormen ervaring. Ik ga terug naar de 
mooie zwart-wit films waarin diverse van mijn 
idolen dansen en flirten met hun publiek en 
laten zien hoe mooi en vrouwelijk hun bewe-
gingen zijn. Dat doe ik zelf ook wel bij een 
optreden of feest: als je net bij die chagrijnige 
dame van dicht bij een shimmy op één been 
kunt laten zien en haar niets anders rest dan te 
glimlachen. Aan de andere kant ben ik ook een 
podiumbeest en kan ik ontzettend genieten 
van een optreden in het theater; al die ruimte 
waarin je alles kunt laten zien. Misschien met 
minder contact, maar net zo goed helemaal 
kunnen opgaan in de muziek en de emotie 
overbrengen naar je publiek. Theater is BIG, 
daar moet je echt staan en laten zien wat 
buikdans is van top tot teen. Alles moet tip top 
in orde zijn tot aan de muzieknoot toe. Ik voeg 
graag extra bling toe aan mijn kostuums voor 
extra uitstraling, ha, ha, ha. Maar dat is 
natuurlijk mijn persoonlijke mening. 
 
Rachel: Buikdans kan volgens mij wel in het 
theater. Wel vind ik dat ik de setting trouw 
moet blijven en dat de sfeer van de dans 
belangrijk blijft. Ik vind het erg belangrijk dat 
het verhaal ook de oorsprong van de dans blijft 
uitbeelden. Ik zou graag de sfeer van de 
straten zien waarin de dans is ontstaan. 
Buikdans wordt steeds meer een lege dans is 
mijn mening. Het zegt steeds minder, het is 
meer techniek geworden. Als het publiek dan 
toch naar het theater gaat, laten we het dan 
ook meenemen in de sfeer en energie die 
buikdans zo mooi maakt. 
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Boukje: Ik ben van mening dat iedere vorm van 
bewegende kunst en kunstige beweging 
geschikt is voor het theater, zo ook buikdans. 
Daarvoor is mijns inziens wel een vertaling van 
de dans voor nodig naar een theatersetting. Je 
hebt als danser of danseres in het theater een 
grotere afstand tot het publiek, zowel letterlijk 
als figuurlijk, doordat je het publiek vaak niet 
kunt zien. Maar ook is het belangrijk dat het 
publiek in het theater niet veel anders kan 
doen dan naar de dans te kijken, waardoor er 
van de dans zelf maar ook van het geheel 
meer verwacht wordt. Op een feest of in een 
restaurant is er vaak vooraf al een bepaalde 
sfeer ontstaan waar je als danser(es) iets aan 
kunt toevoegen. In het theater moet je de sfeer 
vaak zelf creëren, maar daar kun je dan ook 
mee spelen. 
 
Will: Buikdans is zo divers dat het voor beide 
settings geschikt is. In het theater kan het 
groots en overdonderend uitpakken met meer-
dere danseressen, schitterende belichting, 
decors, snelle kostuum- en stijlwisselingen, 
met diverse attributen en kan het met of 
zonder verhaal worden gedanst. Als het 
podium gelijkvloers is, zodat je publiek vlakbij 
zit, is contact tussen danseres en publiek goed 
mogelijk. Dat geeft een spannende afwisseling 
met het overdonderende aspect. Een solo-
danseres kan mooi uitgelicht worden, dat kan 

niet in een huiskamertje. Op een feestje wordt 
de sfeer verwachtingsvol als de danseres 
binnenkomt, is er veel contact met het publiek 
en meestal barst het feestje dan pas los. 
Dankzij ‘onze’’ fantastische dans! Door deze 
wisselwerking word je als danseres 
gestimuleerd - je moet daar natuurlijk wel voor 
open staan - en de danseres werkt sfeer 
verhogend, wat door de organisatie en het 
publiek zeer wordt gewaardeerd. Er wordt vaak 
jaren later nog over zo’n feestje gepraat.  
 
Mariska: Voor welke settings deze dansvorm 
oorspronkelijk is bedoeld, zullen we nooit met 
100% zekerheid weten, want de oorsprong van 
de oriëntaalse dans is nog steeds ‘in nevelen 
gehuld’. Ik weet niet wat de precieze en 
culturele context van deze dansvorm eeuwen 
of millennia geleden. Wel bekend is, dankzij 
reisverslagen van Westerse schrijvers die 
Egypte bezochten in de 19e eeuw, dat de 
maatschappelijke en culturele functie ervan 
destijds samenhing met de sociale klasse van 
de danseres. Vergelijk bijvoorbeeld de 
Ghawazi-danseres die haar mannelijke klanten 
binnenhaalde door te dansen voor de deur van 
haar huisje, met de danseres die zich strikt 
bezighield met de dans, voornamelijk op 
familiefeesten danste en daarbij werd 
gechaperonneerd door haar familie. In 
dezelfde reisverhalen wordt verteld over een 
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hogere klasse van danseressen die aan de 
hoven dansten en de vrouwen van voorname 
families vermaakten. En later ontwikkelde zich 
weer een nieuw genre toen de variété theaters 
en nog weer wat later de film hun intrede 
deden in Egypte. De dansstijlen werd hieraan 
aangepast. En veel danseressen probeerden 
de sterrenstatus te bereiken door steeds met 
iets nieuws te komen. De muziek, de kleding, 
de hoogte van hun gage en de stijl van dansen 
was in alle gevallen verschillend. Omdat er 
heel vroeger geen grote theaters, festivals en 
films waren, zou je kunnen concluderen dat 
deze dansvorm eerder voor een kleinere 
afstand tussen danseres en publiek bedoeld 
was dan voor grote zalen en podia. Maar er 
zijn nu veel meer stijlen, aanpassingen en 
ontwikkelingen die deze dansvorm ook 
geschikt maken voor in het theater. 
 
Yazila: Je zou een onderscheid kunnen maken 
tussen bellydance en oriëntaalse dans. 
Buikdans in de vorm van bellydance, met blote 
buik en benen, is meer op publiek gericht, in 
restaurants en intieme settings en niet voor het 
theater. Bij oriëntaalse dans ligt de nadruk 
meer op de dans zelf, met gebruik van ruimte, 
timing, choreografie en dat kan zowel in een 
intieme setting als op het podium in het thea-
ter. In een intieme setting word je als publiek 
eerder ‘meegenomen’ door de persoonlijkheid 
en de uitstraling van de danseres en is er meer 
contact en wisselwerking tussen danseres en 
publiek. 
 
Is buikdans altijd ‘beter af’ in een kleinere, 
intiemere setting? 
Jennefer: Ik denk dat je in beide settings er wat 
moois van kunt maken en dat het aan jezelf als 
danser ligt of je ervan houdt of niet. 
 
Rachel: Beter af weet ik niet. Wel zal het zijn 
kracht moeten blijven houden. Buikdans moet 
gevoeld worden en dat gebeurt met de energie 
van het publiek. Ik bloei helemaal op als ik de 
reactie van het publiek zie en voel. Zo is 
buikdans ook ontstaan. Ik denk dat mensen die 
buikdans in hun cultuur hebben meer van de 
kleinere settings houden. 
 
Boukje: De vertaling is belangrijk. Ik heb de 
afgelopen jaren vele shows gezien en ook 
meegedanst en merk dat ik de shows met een 
doorlopend verhaal of waarin de dansen op 
elkaar zijn afgestemd, het mooiste vind en 
zeker het prettigst om te zien vanuit het 
publiek. Een voorbeeld is het Oum Kalthoum-
project, waar de samenhang duidelijk was 
maar waarin iedere danseres wel haar eigen 
dans kon neerzetten. Het was een goede show 

met een goede balans tussen structuur en 
losheid, tussen verschillende sferen en 
emoties, maar er was ook een duidelijke 
samenhang door de muziek: één nummer van 
Oum Kalthoum. Een voorbeeld van een minder 
goede theatershow was de leerlingenshow op 
het Shimmyshake-festival van 21 november. 
Allereerst heb je hier te maken met een publiek 
van familie en vrienden, die vooral een dansje 
van hun vriend of familielid verwachtten. Maar 
de show begon met een verhaal over een 
meisje in een psychiatrische inrichting. Prach-
tig gedanst, sterk overgebracht en erg goed in 
elkaar gezet, maar deze dans overviel het 
publiek, dat zich hierop niet had ingesteld. Dit 
is ook tekenend voor het grote nadeel van een 
voorstelling met losse dansen die niets met 
elkaar te maken hebben: de programmamaker 
heeft geen controle over de energielijn en 
spanningsboog van de dansen en de verschil-
len in sfeer, niveau en kwaliteit. Hierdoor 
kwamen sommige dansen in de schaduw te 
staan van andere dansen en kon het publiek 
zich niet goed voorbereiden op de heftigheid 
van sommige dansen, zoals bij de eerste dans. 
 
Will: Of buikdans beter af is in een theater of in 
een kleinere intiemere setting hangt erg van de 
danseres af. De één groeit door publiek dicht-
bij, ook al zijn de belichting en de muziekweer-
gave knudde, de ander kickt meer op de grote 
show. 
 
Mariska: Er zijn natuurlijk stijlen die geschikt 
zijn voor een intieme setting, zoals het dansen 
langs de tafeltjes in een restaurant of feestzaal 
of tussen de schuifdeuren op een feest. Bij 
sommige danseressen past het meer om in 
een kleine setting te dansen, anderen komen 
juist beter tot hun recht op een podium. En zijn 
er ook die goed zijn in beide.  
 
Zal de status van buikdans veranderen als 
het in het theater te zien is? 
Jennefer: Ik denk dat de status van buikdans 
wel zal veranderen als je het in het theater ziet. 
Maar mensen die niet bekend zijn met buik-
dans zullen een eigen mening blijven houden. 
 
Rachel: Ik denk dat alles wat grootschalig 
wordt aangepakt zeker waardering en aan-
dacht zal krijgen. Ook van mensen die de dans 
niet kennen. Je zult ook mensen aantrekken 
die altijd al naar het theater gaan. Het zal 
bekender worden, maar ik blijf erbij dat het een 
andere energie zal hebben. Het zal niet 
negatiever worden, maar de vorm verandert. 
 
Mariska: Ik denk dat mensen over het alge-
meen meer respect hebben voor podiumkunst 
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dan restaurant- of feestjesvermaak. Of dat nu 
terecht is of niet. Als oriëntaalse dans keer op 
keer op het podium wordt gepresenteerd, zal 
het op den duur niet meer door leken automa-
tisch met nachtclubs en dergelijke worden 
geassocieerd. En zal men niet meer verbaasd 
reageren als je vertelt dat je in het theater 
optreedt met buikdans. Dus het zal zeker 
bijdragen aan de status van deze dansvorm. 
 
Yazila: Door ontwikkelingen in de danstech-
niek, verandering in de naam (oriëntaalse dans 
in plaats van buikdans), aanpassing in 
kostuums en uitstraling van de danseres. 
Flamenco is een goed voorbeeld van een 
etnische dans die tot hoog niveau heeft 
ontwikkeld en status heeft in de dans wereld. 
 

 
 
Hoe kan buikdans geschikt worden 
gemaakt voor het theater? 
Jennefer: Buikdans in het theater moet een 
bepaalde sfeer, een bepaalde uitstraling 
hebben. Een danseres met een slang zie ik 
niet zitten, maar een mooie sluierdans wel. 
Een show met een verhaal of een programma 
waarin diverse stijlen worden getoond kan heel 
interessant zijn. Als het maar allure heeft en 
niet ordinair wordt. Een danseres kijkt anders 
dan ‘gewoon’ publiek, maar ik ken genoeg 
mensen die door het zien van een optreden of 
theatershow zijn gaan buikdansen. 
 
Rachel: Veel meer sfeer en contact tussen de 
danseressen op het podium. En misschien 
toch minder drama. Ik vind dat buikdans ook 
iets cultureels heeft en helaas wordt daar te 
weinig mee gedaan. Er moeten meer vertellin-
gen komen over een land, de kledij van de 
mensen. Vooral energie en sfeer zijn dus 
belangrijk. 
 
Boukje: Buikdans is zeker geschikt voor het 
theater, maar daar moet je wel aan werken. 
Het moet vertaald worden naar het theater: 
bewust omgaan met de energie van de dansen 
en de spanningsboog van het publiek. Dit 

vraagt het meeste nadenkwerk in de vertaling 
van de dans naar het theater en vraagt dus 
vooral om een bepaalde samenhang en 
bewuste keuze in de volgorde van de dansen. 
Dit is bijna niet te realiseren in een gala of 
leerlingendansshow, omdat dit vaak losse 
dansen zijn zonder onderlinge samenhang. 
 
Will: Als je een theatervoorstelling maakt is het 
vooral belangrijk dat je weet voor welke doel-
groep je dat doet: voor buikdansfanaten, 
publiek uit het Midden-Oosten, vrouwen van nu 
of een gemiddeld Nederlands publiek? Voor de 
eerste twee groepen is een solodanseres een 
feest, zeker één die contact zoekt met het 
publiek. Er is dan wisselwerking, wederzijds 
begrip, sensualiteit wordt gewaardeerd evenals 
authentieke bewegingen. Bij een meer Wes-
ters publiek dat niet veel van buikdans weet, 
wordt denk ik spektakel meer gewaardeerd 
met korte afwisselende nummers. 
 
Mariska: Op vele manieren. Je kunt ervoor 
kiezen om grote aanpassingen te maken of 
juist zo dicht mogelijk bij de essentie te blijven 
(voor zover we helder hebben wat die essentie 
is). Als voorbeeld: als je een baladi pur sang 
danst op een theaterpodium, kan een goede 
danseres ondanks de binnen-lichamelijke 
bewegingen en het geringe ruimtegebruik toch 
de zaal te vullen met haar energie en de 
aardse, volkse, oervrouwelijke, Egyptische 
‘feel’ overbrengen. Het liefst met live muziek. 
Kweek wel de juiste verwachting bij je publiek 
en kondig baladi niet aan als een spetterende 
showdans, maar als een traditionele of folklo-
ristische solodans uit Egypte.  
 
De aanpassingen die in alle gevallen nodig zijn 
op het theaterpodium kun je het beste leren 
van en repeteren met een professionele 
danscoach. Wil je de oriëntaalse dans als 
uitgangspunt nemen en daar flink mee 
experimenteren, en zo weer een nieuwe stijl 
creëren, die geschikt is voor op een theater 
podium (die zelfs niet eens kan worden 
uitgevoerd in een kleinere setting), dan zul je 
merken dat er veel mogelijk is. Het is wel 
belangrijk om vooraf te bedenken wat je wilt 
neerzetten, zeggen, overbrengen, zodat je 
eraan kunt werken. En zowel bij het dicht bij de 
essentie blijven als bij het groots experimen-
teren en alles daar tussen in, heb je op een 
theaterpodium te maken met heel wat extra 
aandachtspunten. Wat betreft expressie, 
mimiek, kijkrichtingen, ruimtegebruik en rekwi-
sieten en eventueel het verhalende aspect, om 
nog maar niet te spreken van de technische 
kant, zoals de belichting, valt er nog veel te 
leren. Als dat niet gebeurt, bestaat het gevaar 
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dat een dans die ooit gemaakt is voor de 
bruiloft van je zus op precies dezelfde wijze 
wordt uitgevoerd op een groot theaterpodium.  
 
Yazila: Ook hier kun je onderscheid maken 
tussen organiseren en creëren: een voorstel-
ling organiseren waarvoor je dansers uitnodigt 
of een voorstelling maken door een concept te 
bedenken, choreografieën te maken en 
kostuums te ontwerpen. Voor mij valt dat 
laatste onder de noemer theatervoorstelling. 
Dat is moeilijk en het is veel werk. Buikdans 
theaterfähig maken kan dus door een goed 
concept te bedenken, door ontwikkelingen in 
andere dansvormen te volgen en principes van 
andere dansvormen toe te passen met behoud 
van de essentie. Door respect hebben voor de 
traditie, artistiek inzicht toe te passen evenals 
staging en vormgeving, lichtgebruik, gebruik 
van de ruimte enzovoort. Al jaren werk ik 
samen met Elena Lentini en haar dansgezel-
schap in New York. Haar voorstellingen 
hebben diepe indruk op me gemaakt. Zij heeft 
die capaciteiten en is een kunstenares. Haar 
werk heeft diepgang en overstijgt de buikdans. 
Het krijgt bovendien lovende kritieken in de 
New York Times. Dat is statusverhogend en is 
gericht op het theater. 
 
Wat moet er juist NIET gebeuren als je 
buikdans in het theater wilt presenteren? 
Rachel: Als je in een theater staat heb je de 
kans om iets te vertellen over cultuur of over 
de positieve aspecten van een land of sfeer. 
Een danseres die alleen trucjes laat zien is 
helaas geen theater. Ik ben ook van mening 
dat deze dans zijn schoonheid moet behouden 
en niet moet worden gebruikt om in moderne 
verhalen te worden gestopt. Probeer dus ook 
geen Disney-verhalen uit te beelden met 
buikdans. 
 
Mariska: Er wordt vaak gezegd dat als je op 
het theaterpodium danst, je alle subtiele 
bewegingen moet uitvergroten en hard moet 
aanzetten. Dat er altijd vaart in moet zitten en 
dat je de ruimte intensief moet gebruiken. Ik 
merk juist dat elke subtiel beweginkje letterlijk 
uitgelicht wordt op het podium. Je ziet alles. En 
elke beweging hard aanzetten, en ‘20-moves-
per-second’, doet af aan de schoonheid van 
deze dansvorm. De binnen-lichamelijke 
bewegingen zouden niet helemaal opgeofferd 
moeten worden ten gunste van ‘groot, veel en 
snel’. Je ziet nu dat steeds grotere en 
inventievere rekwisieten worden gebruikt zijn 
voor het broodnodige effect. En dat de 
kostuums zo glamorous mogelijk moeten zijn 
met veel Swarovski-stenen. Het zou zonde zijn 

om deze prachtige dansvorm zo aan te passen 
dat er niets meer van de essentie overblijft. Dat 
deze uitvergroting dus synoniem wordt met 
vervlakking.  
 
Will: Onaangekondigd beginnen. Zeker voor 
Westers publiek. Eerst dus wat vertellen over 
de verschillende stijlen, kleding en muziek 
zodat men weet waarnaar men kijkt en luistert. 
 
Yazila: Meer, meer en meer en het uitvergro-
ten van het stereotype of het neigen naar 
kitsch. 
 
Ligt de toekomst van de buikdans in het 
theater? 
Jennefer: Ik denk niet dat dat nodig is. Het blijft 
een contactdans waar je zowel als danseres 
als publiek van moet genieten. Wel denk ik dat 
het een plek verdient in het theater naast alle 
andere dansstijlen. 
 
Rachel: Buikdans is met mensen en voor 
mensen. De korte afstand tussen de danseres 
en het publiek is juist wat buikdans zo leuk 
maakt. De reactie van mensen als je hen 
aankijkt is wat de dans zo energievol maakt. 
Buikdans in het theater is ook goed, maar ik 
denk toch dat buikdans meer een contactdans 
blijft. 
 
Will: Ik zou zeggen maak er dan een theatertje 
van, een klein intiem theater net zoals op een 
feestje maar dan met mooie belichting en een 
goede geluidskwaliteit. 
 
Mariska: Niet helemaal. Het is en blijft leuk om 
in een intieme setting op te treden. Het directe 
contact met en de respons van je publiek, het 
samen dansen. En in de praktijk is het véél 
gemakkelijker om werk te vinden als danseres 
op een feest dan in een theater. 
 
Yazila: Zolang buikdans het imago blijft 
houden - en ik ben er van overtuigd dat het dat 
imago zal blijven behouden - van bloot en 
verleidelijk, en dat dan nog in het gunstigste 
geval, zal het altijd in de eerste plaats 
geassocieerd worden met entertainment en 
daarmee met een lage status in de 
danswereld. Het is een bekend gegeven dat 
entertainment toegankelijk is voor een groot 
publiek en dat ‘real arts’ een klein, select 
publiek trekken. 
 
Peter Verzijl 
(Illustraties: decorontwerpen van Léon Bakst 
voor dansvoorstellingen)
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n Afscheid van zangeres Sabah m 
 

Een tijdje geleden moest ik ineens denken aan een favoriet zwart-wit filmbeeld uit de jaren 50, 
met zangeres Sabah die op een feest de feestgangers vermaakt en de nog piepjonge Nadia 
Gamal die erbij danst in de filmdansstijl die toen populair was. Een paar weken later werd ik 
gebeld door een voormalige cursiste. Zij vroeg of ik de zangeres Sabah kende, want ze had 
gehoord dat die was overleden… 
 

 
 
Sabah werd 10 november 1927 als Jeanette 
Gergis Al Feghali op geboren in een Maroni-
tische familie in het dorpje Bdadoun, iets ten 
zuiden van Beiroet en groeide uit tot één van 
de bekendste Libanese artiesten. Ze trad op in 
het Parijse Olympia, in de Carnegie Hall in 
New York en het Sydney Opera House, maar 
het bekendst was zij door haar opnamen van 
meer dan 3000 songs en haar optreden in 
bijna 100 films.  
 
Eerste plaat 
Als 13-jarige maakte ze haar eerste plaat en 
werd ze ontdekt door een Egyptische film-
producer, waarna ze al snel in Egyptische films 
verscheen. Zoals bij zoveel sterren was haar 
jeugd niet de makkelijkste. Zo trouwde ze jong 
om aan haar gewelddadige vader te ontsnap-
pen, die haar ook financieel benadeelde, en 
haar broer vermoordde haar moeder omdat hij 
dacht dat zij een buitenechtelijke affaire had. 
Sabah werd een ster in het Midden-Oosten die 
niet uit de schijnwerpers te verjagen was. De 
statistieken vermelden dat ze tussen de zeven 
en tien keer trouwde. Haar kortste huwelijk 
was met de Egyptische acteur Rushdi Abaza. 

Het verhaal gaat dat ze het huwelijk al na drie 
dagen beëindigde toen ze ontdekte dat Abaza 
nog met een andere vrouw getrouwd was, de 
bekende buikdanseres Samia Gamal. Abaza 
was eerder met Taheya Carioca getrouwd 
geweest, de andere buikdansgrootheid uit de 
jaren ‘40 en ‘50. Sabah bekende eens dat 
Rushdi Abaza ondanks dat haar grote liefde 
bleef: “Als ik hem in de film zie is hij zo 
levensecht voor mij dat het lijkt dat hij zo van 
het witte doek af kan stappen om het volgende 
ogenblik weer bij mij te zijn”.  
 
Lak aan conventies 
Sabah was bekend om haar lak aan conven-
ties, haar uitspraken over vrijheid voor 
vrouwen en uitspraken over mannen. Net zo 
licht als haar liederen waren, leek zij het leven 
te benaderen. Ze maakte geen geheim van 
haar talloze cosmetische operaties en trad tot 
na haar tachtigste op, gekleed in ravissante 
robes. Er is een foto uit 2008, gemaakt na een 
optreden samen met de Syrische zangeres 
Asala en de zanger Hussein al Jasni uit de 
Emiraten en als je deze foto ziet zou je niet 
zeggen dat daar een vrouw van over de 80 
staat.  
 
Over haar eeuwige jeugd werden veel grapjes 
gemaakt. Tegelijkertijd was er steeds het 
gerucht dat ze overleden zou zijn, omdat ze 
steeds meer te kampen kreeg met gezond-
heidsproblemen. Sabah zei daarover zelf een 
keer: “Zouden ze het vervelend vinden dat ik 
nog steeds in leven ben?” Maar ondanks de 
gezondheidsproblemen ging haar loopbaan 
gewoon verder. Zangeres Rola Saad poetste 
een oude hit van Sabah (Yana Yana) op en in 
de bijbehorende clip verscheen de in vol 
ornaat zingende oude diva samen met haar 
veel jongere collega. In 2011 werd er zelfs een 
tv drama over het leven van Sabah gemaakt, 
Al Shahrouhah, met actrice Carole Samaha in 
de rol van Sabah. 
 
Duizenden fans 
Sabah overleed op 26 november in Beiroet 
aan een niet bekend gemaakte ziekte. Op 30 
november was haar begrafenis in de Mar 
Gergis-kathedraal in dezelfde stad. De kist van 
Sabah was bedekt met de Libanese vlag, de 
stoet werd begeleid door duizenden fans, 



Raqs wa Risala, nummer 42, januari 2015, blz. 13 

musici en danseressen. Uit luidsprekers klonk 
haar muziek. “Laten we dit een viering noemen 
in plaats van een begrafenis”, zei een 
Libanese actrice, “We zijn hier om uitdrukking 
te geven aan haar en aan onze gevoelens, we 
zullen haar missen”.  
 

 
 
Theaterdirecteur Hassan el Gueretly zei, 
Sabah’s vitaliteit in ogenschouw nemend: “Als 
je denkt aan de donkere periode waarin de 
Arabische wereld zich bevindt, dan maakt het 

beluisteren van haar stem het leven 
levenswaardig. Het is geen nostalgie en ik 
denk niet in termen van vroeger en nu, maar 
als je deze overleden vrouw hoort zingen weet 
je dat ze meer geleefd heeft dan vele levende 
mensen nu”. Dichter Fadi al Abdallah zei op 
zijn beurt: “Er is een algemeen gedeeld gevoel 
dat de symbolen van een tijdperk van het 
toneel verdwijnen en dat zij niet opgevolgd 
zullen worden door een nieuwe generatie. Er is 
ook het gevoel dat het in de vervlogen tijden 
beter was en dat de kunstenaars van vandaag 
niet zo interessant meer zijn en geen afdruk 
meer kunnen maken in onze hoofden en 
harten en dat de ingrediënten van onze 
identiteit met het heengaan van deze 
symbolen steeds meer verloren gaan”. 
 
Peter Verzijl 
 
Bronnen 
Wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabah_%28singer%29   
www.english.arabia.net  
William Yardley - Sabah, Enduring Star in Arab 
World Entertainment, Dies at 87 
www.nytimes.com/2014/11/29/arts/music/sabah-
lebanese-singer-and-actress-dies-at-87.html   
Patrick Kingsley - The Arab world mourns Sabah 
the singer, beautiful symbol of a vanished golden 
age www.theguardian.com/world/2014/nov/30/arab-
world-mourns-sabah-egypt-lebanon-singer-actress   
Trevor Mostyn - Sabah obituary 
www.theguardian.com/music/2014/dec/07/sabah  
Al Arabiya News http://tinyurl.com/lzyz6cq  
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sabah
_%28singer%29  
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n Tarab met Sena m 
 

Tarab is een ongrijpbaar begrip. Niet alleen in Arabische muziek heb je tarab, ook in westerse 
muziek komt het voor. Hoe bereik je als danseres een tarab-gevoel? Met die vraag in het 
achterhoofd was Peter Verzijl erg nieuwsgierig naar de workshop tarab die Sena op 23 
november gaf in Hellevoetsluis. 
 
Een jaar of twintig geleden maakte ik voor het eerst kennis met 
het begrip 'tarab' in de workshops van Nazir Abu Said. In zijn 
workshops gebruikte hij veel muziek van Oum Kalthoum en 
Abdel Halim Hafez en dat was tarab-muziek. Tijdens het dansen 
op deze muziek ontstond vaak een bijna sacrale sfeer. Heel 
duidelijk voelde ik wat het was, maar omschrijven kon ik het niet.  
 
Dat kan ik nog steeds niet, maar een voorzichtige poging ga ik 
wagen: muziek is tarab als je op het moment van luisteren een 
diep gevoel van vreugde, verdriet, heimwee of melancholie én 
eenheid met de muziek voelt en je het gevoel hebt dat dit de 
mooiste muziek is die ooit is gemaakt. Er ontstaat dan een 
wisselwerking tussen orkest, zanger en publiek. Luister maar 
eens naar de live concerten van de genoemde zangers en je 
hoort aan de reacties van het publiek wat ik bedoel. Als danseres 
kun je ook de tarab voelen en zelfs overbrengen naar je publiek, 
maar o, wat is dit moeilijk, want het laat zich niet dwingen... 
 
Sena begon met een uitgebreide warming-up en benoemde ook 
de ongrijpbaarheid van het begrip tarab. Daarna ging ze in op het 
gevoel dat verschillende Arabische muziekinstrumenten kunnen 
oproepen (oud, qanoun, ney) en vroeg ons erop te dansen en te 
achterhalen welk deel van het lichaam nu wil dansen als je naar 
die specifieke muziek luistert. Een mooie oefening in loslaten en 
je overgeven en je inleven in het karakter van juist dat 
instrument. Vervolgens ging ze dieper in op het aanwezig zijn in 
je lichaam en je eigen emotie en expressie daarbij. 
 
We hebben daarna gedanst op muziek van Oum Kalthoum, 
Abdel Halim Hafez en Fairuz; op instrumentale muziek, maar ook 
op de live opnamen met zang. Ik merkte dat ik door de aanwijzin-
gen als vanzelf ging dansen en dat dit, samen met het gevoel 
aanwezig te zijn in je lichaam, ook voldoende is. Want hebben 
we dat niet vaak - en is dat ook niet de valkuil? - dat je spectacu-
lair en druk denkt te moeten bewegen om interessant te blijven 
en je publiek bezig te houden? Sena demonstreerde zelf dat dat 
niet hoeft. Deze vrouw heeft zo’n goed lichaamsgevoel, is zo 
geaard en aanwezig in haar dans dat ze met minimale bewegin-
gen toe kan, terwijl het blijft fascineren. En wellicht fascineert het 
wel juist daardoor. Haar muzikaliteit is groot, ze staat boven de 
muziek, speelt ermee, en luistert met een Arabisch oor naar de 
muziek: ze laat bewegingen weg om op het juiste moment te 
benadrukken dat ze echt wel luistert naar de muziek, wisselt de 
nadruk op melodie en ritme af, waardoor je je als kijker en 
luisteraar gewaar wordt van de verschillende lagen in de muziek. 
Daarbij is haar bewegingspatroon zó Arabisch dat je vergeet dat 
hier een Nederlandse vrouw aan het dansen is.  
 
Kortom, ik heb genoten van een geweldige middag. Ik heb tarab-
momenten beleefd. En ik heb veel geleerd, heb inspiratie 
gekregen en ben bevestigd in het feit dat aanwezig zijn in je 
lichaam, bewegingen weglaten en het er gewoon ‘zijn’ misschien  

 
 

 
 

 
 
wel het belangrijkste 
wezenskenmerk is van 
buikdans. En dat dit ook 
belangrijk is wil tarab 
überhaupt ontstaan.  
 
Bedankt Sena. Ik zie uit 
naar je volgende tarab-
workshop. 
 
Peter Verzijl
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n De allerlaatste Ramzy m 
    

"Qanun El Tarab" van Hossam Ramzy en Maged Serour is een prima cd voor oriëntaalse dans. 
Zeker voor wie houdt van het geluid van de qanun en liefhebber is van de muziek van Hossam 
Ramzy. Voor tarab kun je misschien maar beter andere muziek opzetten. 
 

 
 
Net als waarschijnlijk alle buikdanseressen in 
de Westerse wereld, heb ik een paar cd's van 
Hossam Ramzy in de kast staan. De muziek is 
altijd heel dansbaar, ook voor beginners. Maar 
toch ben ik geen echte fan van Hossam Ram-
zy. Ik ervaar zijn arrangementen vaak als 
nogal dwingend en soms zelfs als ronduit 
irritant. Toch komen er af en toe mooie stukjes 
muziek voort uit de samenwerking van 
Hossam Ramzy met andere, bij ons minder 
bekende, muzikanten. Zo ook met de cd 
"Qanun El Tarab" (ARC Music, EUCD2481), die 
eind 2013 opnieuw verscheen. 
 
De nummers op deze cd zijn grofweg in te 
delen in twee categorieën: nummers gespeeld 
door Maged Serour en begeleid door Hossam 
Ramzy en nummers voor orkest, waarin de 
qanun slechts één van de instrumenten is. De 
eerste categorie vind ik mooi, de tweede veel 
minder.  
 

Mijn favoriete nummers op deze cd zijn: Layali 
El Sayedah, El Ahram Fil Fagr, Alwan El Neel 
en Maliket Afrequia. Ook "Mon Amour", het tot 
een aparte compositie omgesmede bekende 
tweede deel (adagio) van het “Concierto de 
Aranjuez” van Joaquín Rodrigo is de moeite 
waard. 
 
Heel dansbaar, maar voor mij persoonlijk wat 
minder aantrekkelijk zijn: El Helwa Dayer 
Shbbak-Ha, Habibi We Enaya, het welbekende 
We Maly Bass, het minstens zo bekende Zay 
El Assal en een medley van Samra Ya Samra, 
Ennaby en Gamil Wasmar. En dan is er nog 
"Nassam Aleina El Hwaw", bekend gemaakt 
door Fairuz en bijvoorbeeld ook gezongen 
door Khaled, maar waarvan de melodie in 
Nederland vooral bekend is geworden door het 
liedje "Kutmarokkanen??!" van rapper 
Raymzter. 
 
Het twaalfde en laatste nummer, "Oqbalal Yom 
Miladak", tel ik even niet mee, want dat is een 
bonus track, afkomstig van een heel andere cd 
(met muziek van Abdel Halim Hafez). Door de 
toevoeging van dit laatste nummer komt de 
speelduur van de cd uit op iets meer dan een 
uur. Mooi gevuld, dus. 
 
De nummers op deze cd variëren in lengte van 
de bijna vier tot ruim zeven minuten. Ze zijn 
alle zeer geschikt voor een dansroutine, maar 
dat zal niemand verbazen bij een cd met op de 
omslag het advies "File under: Bellydance".  
 
Geen slechte cd, dus, maar niet mijn eerste 
keuze als het gaat om buikdansmuziek van 
Egyptische muzikanten. Ik heb besloten om 
van nu af aan geen cd's van Hossam Ramzy 
meer te kopen. 
 
Judith Scheepstra 
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n Buikdansmuziek voor iedereen m 
 

Sinds eind 2013 zijn er drie delen van de cd serie "Golden Era of Bellydance" op de markt. Een 
mooie selectie uit de Arabische buikdansmuziek van de jaren '40 tot '70 van de vorige eeuw. De 
cd’s zijn lastig te vinden in de winkel, maar daar is een oplossing voor. 
 

 
 
Op het eerste, en misschien meteen het beste, 
deel van de serie (HMC 1391, uit 2010) prijkt 
Tahiyya Karioka op de cover. Te horen zijn 
liedjes uit Egyptische buikdansfilms, fris uitge-
voerd door het Ferqat Al Tooras Orchestra. 
Doorgewinterde buikdansprofessionals zullen 
de nummers, en misschien ook de cd zelf, 
kennen: Ha Akbalu Boukra, Zikrayat, Sahran 
Annil, Al Hobbi Kida, Al Atlal, Hassan Ya 
Ghoulli, Il Wardi Gamil,  Arouh Limin, Mkhtarat 
Wahab, Nom Bitaeb Ayoun Habibi, Leyla, Min 
Al Aswan, Ahlam Atrash en Sahara City.  
 
Dat Tahiyya Karioka op de cover staat, 
betekent niet dat alle nummers vooral door 
haar dans bekend zijn geworden: Al Atlal is 
bijvoorbeeld echt een lied van Om Kalsoum en 
Mkhtarat Wahab is misschien wel het be-
roemdste liedje uit de films van Samia Gamal: 
de scene in "Afrita Hanem" waarin de geest uit 
de lamp haar heer en meester Asfour (Farid Al 
Atrash) duidelijk probeert te maken dat haar 
schoonheid niet onderdoet voor die van de 
hoofdrolspeelster in zijn nieuwe theatershow. 
In totaal 65 minuten eerste keuze buikdans-
muziek. 
 
In het tweede deel, met deze keer Samia 
Gamal op de cover (HMC 1398, ook uit 2010), 
geeft het Ferqat Al Tooras Orchestra een 
nieuwe selectie van bekende buikdansliedjes: 
Layalil Ounsi, Ghouloubt Asaleh, Hayrana Leh, 
Sakin Fi Hayyil Sayyida, Hagartak, Isal Marra 
Alayya, Madam Tihibb, Ayni Bitriff, Samia, 
Hediyyat Al Iyd, Ba’a Ayiz Tinsani, Leylit Eid, 
Raks Samia en Se’a Biqurb Il Habib. 52 

minuten prima muziek om zo op weg te 
dansen. Maar toch trekt deel 1 me meer aan. 
Komt dat door de selectie van de nummers of 
door iets anders? 
 
Bij deel 3 getiteld "Golden Era of Bellydance. 
Vol. 3, The Music of Om Kalsoum with Souher 
Zaki" (HMC 1415), dat in 2013 verscheen en 
de aanleiding vormt om nu over deze serie te 
schrijven, is de formule veranderd. Op deze cd 
staan de melodieën van Om Kalsoum centraal. 
De uitvoering is nu niet van het Ferqat Al 
Tooras Orchestra, maar van verschillende 
muzikanten en ensembles, zoals het Mohamed 
Ali Ensemble, Ahmad Gebaly & Orchestra, 
Bassil Moubayyed, Setrak Sarkissian en het 
Andelus Ensemble. Op de cover prijkt de 
beeltenis van een dansende Souher Zaki, die 
de reputatie geniet onder buikdanseressen de 
belangrijkste vertolkster te zijn van de liedjes 
van Om Kalsoum.  
 
Ook op deze cd staan nummers die in buik-
dansland alom bekend zijn en de stijl van 
uitvoering varieert uiteraard veel meer dan bij 
de vorige cd's, met een sterk wisselend 
resultaat. Maar dat zal een kwestie van smaak 
zijn. Zo heb ik zelf een voorkeur voor het 
Mohamed Ali Arabi Ensemble en houd ik wat 
minder van de muziek van Setrak Sarkissian 
op deze cd.  
 

 
 
We horen achtereenvolgens: Arouh Limin, 
Daret Al Ayam, Ya Msaharni, Amal Hayati, 
Fakkarouni, Ana Fi Intizarak, Leylet Hob, Lesa 
Faker, Enta Omri, Houwa Sahihe, Al Qalb 
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Youshaq, Li Sabri Houdoud, Alf Leyla, Ansak. 
In totaal ruim een uur dansmuziek. 
 

 
 
Met deze drie cd's heb je als buikdansprofes-
sional een prachtige collectie goede muziek 
voor lessen en optredens, maar hoe kom je 
eraan? De cd's zijn in hun geheel, in gewoon 
audio of MP3 formaat of per los nummer te 
loop via Amazon.com. Bol.com biedt ze regel-
matig te koop aan, met steeds wisselende, 
soms belachelijk hoge prijzen, maar ze ook 

daadwerkelijk leveren is ze, bij mij althans, 
ondanks herhaalde pogingen, niet gelukt. De 
plaatselijke bibliotheek bood gelukkig uitkomst. 
 
Deel 1 van de serie bleek te leen in mijn eigen 
lokale bibliotheek, maar de delen 2 en 3 niet. 
Gelukkig was de bibliotheek aangesloten bij 
het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL). 
Daarmee kun je materiaal lenen dat behoort tot 
de collectie van andere bibliotheken. Dat gold 
ook voor de delen 2 en 3 van "Golden Era of 
Bellydance", die ik voor een paar euro aan 
leengeld vier weken in huis had.  
 
Via Muziekweb.nl kun je korte fragmenten van 
de nummers van alle drie cd's beluisteren. 
 
Judith Scheepstra 
 
Bronnen 
Golden Era of Bellydance. Vol. 1 
www.muziekweb.nl/Link/KDX1959  
Golden Era of Bellydance. Vol. 2 
www.muziekweb.nl/Link/KDX2287  
Golden Era of Bellydance. Vol. 3 
www.muziekweb.nl/Link/KDX2252  
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n Raqs wa Risala en Startpagina m 
 

Afgelopen november zijn alle buikdans startpagina's verdwenen. De redactie van Raqs wa 
Risala, die de pagina's beheerde, vertelt hoe het heeft kunnen gebeuren dat een website met 
ruim 3000 links naar buikdans informatie in de hele wereld kon worden opgedoekt. Maar er is 
ook goed nieuws. 
 

Nieuw contract 
In de loop van 2013 kregen de beheerders van 
Startpagina's te horen dat zij allemaal een 
nieuw contract moesten gaan tekenen. 
Volgens die contracten moeten zij Startpagina 
de gelegenheid bieden om te controleren 
hoeveel zij verdienen met hun pagina's. Als 
particulier kon ik dat doen door jaarlijks mijn 
persoonlijke belastingaangifte op te sturen. En 
alsof dat nog niet genoeg was, wilde 
Startpagina nog meer controles: ik moest hen 
toestemming geven om contact op te nemen 
met al mijn zakelijke relaties, dus iedereen die 
een link of een banner had op mijn pagina's, 
om hen te kunnen te vragen hoeveel zij aan 
mij hadden betaald. Natuurlijk heb ik daartegen 
geprotesteerd en gevraagd of er geen 
alternatief was, dat een minder grote inbreuk 
maakt op ons privéleven. Dat bleek niet het 
geval. Startpagina zegde met ingang van 
november 2014 al mijn contracten op. Ook de 
agenda zou verdwijnen. Die verdween zelfs 
eerder dan ik had verwacht. 
 
Natuurlijk ben ik op zoek gegaan naar een 
manier om alle links veilig te stellen. Intussen 
bleef ik hopen dat Startpagina toch nog met 
een alternatief contract zou komen. In de loop 
van 2014 heb ik iemand ingehuurd om met de 
links aan de slag te gaan. Hij zou ook zorgen 
voor een nieuwe agenda. Door omstandighe-
den is dit helaas op niets uitgelopen. 
 
Geen strippers en paaldanseressen 
In de loop van oktober van vorig jaar vroeg 
Startpagina aan mij om het beheer van mijn 23 
pagina's aan hen over te dragen. Zo zou de 
informatie die ik in de afgelopen 10 jaar had 
verzameld niet verloren gaan. Uiteindelijk heb 
ik besloten om niet op dat verzoek in te gaan, 
hoewel ik me zou kunnen voorstellen dat jullie 
daar misschien de voorkeur aan zouden 
hebben gegeven.  

Ik heb om twee redenen "nee" gezegd: ten 
eerste omdat ik er niets voor voelde om het 
product van mijn jarenlange inspanningen en 
expertise gratis weg te geven aan een 
commercieel bedrijf. Ten tweede omdat ik er 
op geen enkele manier op kon vertrouwen dat 
de sites in goede handen zouden zijn. Hoe 
gaat een beheerder van Startpagina, die 
waarschijnlijk niets over buikdans weet, om 
met een verzoek om een link? Ik heb in de 
loop der jaren linkverzoeken gehad van 
paaldanseressen, strippers en een enkele 
prostitué. En van andere eigenaren van sites 
waar de gemiddelde buikdansprofessionals 
liever niet mee geassocieerd wordt. Als een 
stripclub vraagt naar de mogelijkheden om een 
betaalde banner te plaatsen op een buikdans 
startpagina, zal een beheerder van het bedrijf 
Startpagina dan "nee" zeggen? Natuurlijk kan 
dit nog steeds gebeuren met een eventuele 
nieuwe buikdans startpagina, maar dan 
kunnen jullie zelf kiezen of je op zo'n pagina 
een link wilt hebben of niet. En bij een geheel 
nieuw opgezette startpagina is de kans veel 
groter dat de beheerder iemand is met kennis 
van en liefde voor de dans.  
 
De nieuwe 1001nacht startpagina, die onlangs 
het licht heeft gezien, bevestigt mijn vermoe-
dens. Het is een commerciële seks en erotiek-
pagina geworden. 
 
Goed nieuws 
Zoals gezegd wordt er nog gezocht naar een 
oplossing voor de agenda en de duizenden 
buikdanslinks, maar jullie eigen links zijn nu al 
terug te vinden op de Raqs wa Risala website, 
op de tabbladen "Nederland", "Luxemburg, 
België" en "Tribal en fusion". 
 
Nederland: http://tinyurl.com/buikdansnl  
Luxemburg, België: http://tinyurl.com/buikdansbe  
Tribal en fusion: http://tinyurl.com/buikdanstf  

 
Judith Scheepstra

 
 

 

 


