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VVVVoorwoordoorwoordoorwoordoorwoord    
 
Begin februari heeft buikdansend Nederland afscheid 
moeten nemen van een van haar grote danseressen. Ada 
van der Wijngaart (Dunya) zal in onze herinnering blijven 
door haar persoonlijkheid en door haar bijdrage aan de 
oriëntaalse dans. 
 
In de vorige Raqs wa Risala waren danseressen aan het 
woord over de relatie tussen buikdans en theater. Dat heeft 
Marjan Kleinen geïnspireerd om het onderwerp verder uit te 
diepen. In dit nummer de eerste resultaten. 
 
In de internationale buikdansgemeenschap is een nieuwe 
trend waarneembaar: het willen creëren van een eigen 
dansstijl. Luna of Cairo vertelt ons wat ze daarvan vindt. 
 
Voor wie als artiest een eigen stijl ambieert, kan inzicht in 
de eigen sterktes en zwaktes geen kwaad. Maar zelfinzicht 
is lastiger dan je zou denken. 
 
Over een eigen stijl gesproken: als er één danseres in de 
buikdansgeschiedenis een geheel eigen stijl had, dan was 
dat wel Souher Zaki. Bij Peter Verzijl staat zij op de lijst met 
favorieten. In deze Raqs wa Risala vertelt hij waarom. 
 
Als je de hedendaagse speelfilms mag geloven stelt 
buikdans niet veel voor. En de danseressen al evenmin. 
Maar af en toe pakt dat gelukkig anders uit. 
 
Ook in dit nummer aandacht voor muziek: Armeense 
liederen, die bedoeld zijn om naar te luisteren, maar die 
ook inspireren tot dans. De keuze is niet toevallig op 
Armeense muziek gevallen. In april van dit jaar zal 
wereldwijd worden herdacht dat precies 100 jaar geleden 
de genocide, die naar schatting tussen de één en anderhalf 
miljoen Armeniërs het leven heeft gekost, begon. 
 

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. 

 

Luna of Cairo 
Luna of Cairo is een Amerikaanse buikdanseres die al geruime tijd danst 
in Cairo. Haar authentieke Egyptische stijl, haar muzikale interpretatie 
en haar uitstraling op het podium maken haar in Egypte een veel 
gevraagde dansers. Zij schrijft regelmatig over haar belevenissen op 
haar blog http://kissesfromkairo.blogspot.com en heeft ook een 
YouTube account: www.youtube.com/user/LUNAofCAIRO 

 

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 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 en redacteur. Momenteel is zij vooral geïntrigeerd door de 
geschiedenis en beeldvorming van de oriëntaalse dans. 
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n Afscheid van Dunya m 
 

 Ada van der Wijngaart, 1 april 1955 - 1 februari 2015 
 
Wederom heeft buikdansend Nederland afscheid moeten nemen van een van haar grote 
namen. Ada van der Wijngaart (Dunya) overleed begin februari na een ziekbed van ruim een 
half jaar aan darmkanker. 
 

 
 
Ik weet niet exact het moment meer waarop ik 
voor het eerst kennismaakte met Ada, maar 
het was vrij direct nadat ik met dansen begon. 
Al snel werd duidelijk dat Ada ‘een grote naam’ 
was in buikdansland. Ze was een van de eer-
ste docenten in Nederland en de ongekroonde 
koningin van de buikdans in Amsterdam. Ze 
was ook een van de eersten die docenten uit 
het buitenland uitnodigde om in Nederland les 
te geven.  
 
Ada behoorde tot de hoofdvormgevers van wat 
achteraf gezien de gouden tijd van de Neder-
landse buikdans was. Een gouden tijd, want er 
werd niet alleen veel georganiseerd maar er 
was ook veel belangstelling en passie voor 
buikdans. Passie voor de dans bezat Ada in 
hoge mate. Ze organiseerde niet alleen work-
shops maar ook feesten, voorstellingen en 
reizen. Ze was een van de drijvende krachten 
achter het Global Dance Lab, een initiatief om 
de oriëntaalse dans met livemuziek en in 
samenwerking met andere werelddansdiscipli- 

nes een stapje hoger te brengen en was op 
alle fronten een initiatiefneemster om de 
oriëntaalse dans te professionaliseren en een 
goede naam te geven. 
 
Samen met Laudie Vrancken en Rosemarie 
Peerenboom (bij sommigen misschien beter 
bekend als Ahlem en Leila) was ze lid van de 
Dalla Diva’s, die gedrieën de buikdans naar 
een theatersetting vertaalden. Hun dans op 
een instrumentale versie van muziek van 
Abdel Halim Hafez staat me nog haarscherp 
voor ogen, evenals de mooie verhalende 
dansvoorstelling Cairo by Night. 
 
Ada’s invloed op de oriëntaalse dans mag je 
groot noemen. 
 
Als persoon mocht ik haar graag. Als Ada 
binnenkwam gebeurde er iets. Ze had 
charisma, zag er altijd tiptop uit, zat vol 
kwinkslagen, had een scherpe tong en kon 
ongezouten haar mening geven, maar ze 
ontdekte al snel dat ze door mij in gelijke munt 
werd terugbetaald als ze net iets te scherp 
werd. Dat zorgde ervoor dat we elkaar als 
gelijkwaardig beschouwden. Ze kon jou als 
danser of danseres goed wijzen op je 
verbeterpunten. Als iets niet goed was, dan 
was het ook niet goed en als iets niet beviel, 
dan hoorde je het ook. 
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Kortom: eerlijkheid was een van haar handels-
merken. Ada was een open boek. Ook tijdens 
haar ziekte. In de ziekenhuiskamer, toen de 
vooruitzichten ongewis en al niet zo goed meer 
waren, viel er een stilte in het gezelschap dat 
op bezoek was. Ada reageerde er op met: wat 
zijn jullie stil, ik ben nog niet dood hoor! 
Waarna het ijs direct weer gebroken was. 
 
Onder die soms wat directe ruwe buitenkant 
zat een heel warme binnenkant, een gevoelige 
vrouw met een heel klein hartje, of misschien 
moet ik zeggen met een heel groot hart, omdat 
er in haar hart veel plaats was voor ieder die 
aandacht verdiende. Zodoende was Ada ook 
een vrouw met zorgzame, moederlijke 
kwaliteiten, zodat we kunnen zeggen dat de 
buikdanswereld ook een moederfiguur verloren 
heeft, die veel voor anderen over had en 
gemist zal worden. 
 
Lieve Ada, het is bijna niet voor te stellen dat 
een vrouw die zo sterk en onverwoestbaar was 

als jij, er niet meer is. Het besef is er gewoon 
nog niet. Je was een onvermoeibare 
pionierster, een paradijsvogel, never a dull 
moment met jou. Bedankt voor alles wat je 
hebt gedaan voor onze dans. Bedankt voor al 
die leuke workshops, gezellige feesten en 
etentjes, mooie optredens, puntige 
telefoongesprekken, en nog vele dingen meer. 
Het wordt stil zonder jou, en zeker saaier, 
maar zo lang wij ons jou blijven herinneren, zul 
je altijd op een of andere manier bij ons zijn. 
En je zult in onze herinnering blijven, want je 
hebt door je sprankelende, bruisende, 
optimistische persoonlijkheid onze harten 
geraakt. Op deze manier door het leven gaan 
is een voorbeeld voor mij. 
 
Lieve Ada. Bedankt voor je humor en je 
scherpzinnigheid maar vooral bedankt voor het 
feit dat je Ada was. 
 
Peter Verzijl 
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n Buikdanseres redt restaurant? m 
 

In hedendaagse speelfilms krijgen buikdanseressen vaak een twijfelachtige rol toebedeeld. En 
buikdansen kunnen ze meestal niet. In prijswinnende de Franse film "La graine et le mulet" 
(2007) van regisseur Abdellatif Kechiche is dat anders. Meer actrices die een rol als 
buikdanseres accepteren, zouden zich moeten voorbereiden als Hafsia Herzi heeft gedaan. 
 

 
 
De 61-jarige Slimane Beiji (gespeeld door 
Habib Boufares) werkt al 35 jaar op dezelfde 
scheepswerf in de Franse havenstad Sète. 
Helaas heeft de werf niet voldoende werk meer 
voor iedereen. Daarom krijgt Slimane de keuze 
voorgelegd om óf parttime te blijven werken óf 
genoegen te nemen met een vertrekpremie. 
Slimane besluit dat laatste te doen, want hij 
heeft een droom: een Maghrebijns specialitei-
tenrestaurant beginnen op een oude vissers-
boot. Zijn ex-vrouw Souad (Bouraouïa 
Marzouk) zou kunnen koken en de kinderen 
helpen met de bediening. 
 
Oerwoud van instanties 
Welgemoed gaat Slimane aan de slag. Hij 
koopt het schip dat hij op het oog had en 
begint met de verbouwing. Zijn jongste zoon 
helpt hem daarbij, want geld om het door 
professionals te laten doen, heeft Slimane nog 
niet. Hij vraagt een lening aan bij de bank en 
baant zich een weg door het oerwoud van 
vergunningen, verzekeringen en keuringen. 
Het restaurant moet bijvoorbeeld een goede 
ligplaats hebben en voldoen aan de strenge 

regels voor de Franse horeca. Slimane wordt 
in zijn contacten met de instanties bijgestaan 
door Rym (het filmdebuut van Hafsia Herzi, die 
ook te zien is in "La source des femmes"), die 
met veel flair het plan presenteert bij de bank, 
bij de gemeente en bij de Afssa, destijds het 
equivalent van onze Voedsel- en Warenauto-
riteit. Rym is de dochter van Slimane's hospita 
Latifa (Hatika Karaoui), met wie hij een relatie 
heeft. Rym beschouwt hem als haar vader.  
 
Intussen worden Slimane's plannen uitgebreid 
besproken aan de eettafel van zijn ex, waar de 
kinderen met hun aanhang wekelijks couscous 
komen eten en praten over alles wat hen 
bezighoudt. Ook Slimane's huisgenoten in het 
pension hebben zo hun mening over zijn 
plannen en drijfveren. 
 
Diner als bewijs 
Als blijkt dat de ene na de andere instantie, 
niet geheel ten onrechte lijkt me, “nee” zegt 
tegen zijn plannen, gaat Slimane toch stug 
door het de verbouwing van het schip tot een 
drijvend restaurant. Als het eindelijk af is, 
nodigt hij alle beslissers en hoogwaardigheids-
bekleders uit voor een etentje. Om te bewijzen 
dat het mogelijk is om goed eten te serveren 
en een goede service te bieden, ook al wordt 
al het werk gedaan door amateurs. 
 
Souad zorgt voor het eten, daarbij geholpen 
door haar dochters en schoondochter. 
Slimane's huisgenoten verzorgen de live 
muziek. Iedereen helpt mee. Het voorgerecht 
valt in de smaakt, maar dan gaat er iets mis: 
waar is de couscous gebleven? De gasten 
begrijpen niet waarom alles zo lang duurt en 
worden ongeduldig. En dan besluit Rym om te 
gaan buikdansen, zodat de familie meer tijd 
heeft om naar een oplossing te zoeken. Ze 
maakt er een spetterende show van, waarmee 
ze de gasten hun honger doet vergeten. Ze 
'verleidt' daarbij één voor één de muzikanten, 
die het spel meespelen ter wille van hun goede 
vriend. Hoe zal dat aflopen? 
 
Veel close-ups 
Al met al een onderhoudende film, met prachti-
ge beelden van de oude haven en veel mooie 
close-ups van alle gesprekken die worden 
gevoerd. Ook het buikdansen is veel in close-
up te zien.
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En dat buikdansen is helemaal niet slecht. 
Zeker als je bedenkt dat de actrice geen 
danservaring had en de dans speciaal voor 
deze rol heeft moeten leren. Daarvoor heeft ze 
lessen genomen bij verschillende docenten. 
Op de aftiteling worden drie docenten bedankt 
voor hun bijdrage: Drissia Nejma Hjij, Fanyda 
en Zohra Raho. Rym doet maya's, shimmies, 
kleine, grotere en hele grote heupcirkels en 
schoudershimmies. Zonder les zou ze som-
mige van die bewegingen misschien niet 
hebben gedaan. Dat maakt haar dans in de 
film iets minder geloofwaardig als die van een 
amateur, maar dit is in elk geval is veel beter 
dan het omgekeerde: een buikdanseres die in 
de film zogenaamd een ster is, maar door haar 
dans het tegendeel bewijst. En misschien heeft 
Rym ook wel buikdanslessen gevolgd en daar 
bijvoorbeeld haar rode kostuum aan 
overgehouden.  
 
Geen chemie 
Het enige, niet onbelangrijke probleem dat ik 
had met deze film heb is het ontbreken van 
chemie bij de hoofdrolspeler. Het is moeilijk 
voor te stellen dat juist Slimane, die de uitstra-
ling heeft van een bouillonblokje, inspireert tot 
zoveel liefde, hulpvaardigheid, vriendschap en 
toewijding. Bij het kijken naar de film was ik 
hem na twintig minuten al helemaal zat. Hij zit 
voortdurend voorovergebogen en uitdrukkings-
loos naar de grond te staren; zijn ogen krijg je 
vrijwel niet te zien. En of hij nu te horen krijgt 
dat hij zijn baan kwijtraakt of knuffelt met één 
van de kleinkinderen, zijn gezichtsuitdrukking 
blijft dezelfde. Het lukte me niet om met hem 
mee te leven. Alles wat hem overkwam liet me 
eigenlijk koud. Is hier iets aan de hand dat ik 

niet begrijp? Het tegenovergestelde gold 
gelukkig voor de andere personages en bij de 
tweede keer kijken bleek het toch echt een 
mooie film te zijn. En met twee-en-een-half uur 
nog behoorlijk lang ook. 
 

 
 
Voor wie niet de hele film wil zien, maar wel 
nieuwsgierig is naar de dans, hebben verschil-
lende fans clips van het dansoptreden op 
YouTube gezet. Maar let wel op: de dans en 
de ontknoping van het verhaal zijn door elkaar 
gefilmd. Dan weet je dus ook hoe de film 
afloopt. 
 
Judith Scheepstra 
 
Bronnen 
La Graine et le Mulet, DVD, PIAS, EAN 
5414939035197 
De dans van Rym: 
www.youtube.com/watch?v=ntMhAOi9C_c  
Of: www.youtube.com/watch?v=CGfyhZnNIH4  
http://nl.wikipedia.org/wiki/La_Graine_et_le_Mulet  
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Graine_et_le_Mulet  
http://en.wikipedia.org/wiki/Hafsia_Herzi  
Joan Dupont - Hafsia Herzi portrays another France 
in 'La graine et le mulet', The New York Times, 21 
februari 2008  
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n Je eigen stijl creëren m 
 

Kan een buikdansdocent je een eigen unieke stijl van dansen aanleren? Luna of Cairo vindt 
van niet. In dit artikel vertelt ze hoe zij haar eigen stijl ontwikkelde en geeft ze tips, maar alleen 
voor wie daar echt aan toe is. 
 
In de internationale buikdansgemeenschap is 
een nieuwe trend in opkomst: de obsessie met 
het creëren van een eigen stijl. In het afgelo-
pen jaar hebben diverse deelnemers aan mijn 
workshops mij gevraagd hoe ze dat moeten 
doen en hoe ik mijn eigen stijl creëerde. Dat is 
een belangrijke vraag, maar ook een beetje 
misplaatst... tenminste als het gaat om mij. 
 
Ik heb niet mijn eigen stijl gecreëerd, hij 
creëerde zichzelf. Ik zei niet op een dag tegen 
mezelf: hé, ik dans nu een x aantal jaren 
professioneel, dus het is tijd om mijn eigen set 
aan bewegingen en combinaties te creëren. 
Het is niet verkeerd om dat gesprek met jezelf 
te hebben, maar het is niet nodig en zal ook 
niet gegarandeerd leiden tot een eigen 
karakteristiek bewegingsrepertoire. Integen-
deel, want ik vermoed dat - net als veel 
dansers die bekend zijn als anders dan 
anderen -, wij in de loop van onze carrière 
steeds weer nieuwe moves ontdekken; niet 
tijdens het volgen van lessen, maar op het 
podium en tijdens het oefenen in de studio. Ik 
heb gemerkt dat hoe meer we optreden en 
choreograferen, hoe meer ons lichaam 
verschillende manieren van bewegen aan ons 
onthult. 
 
Zoals met alles is dit is een proces dat bij 
sommigen van ons gemakkelijker komt dan bij 
anderen. Het leven is nu eenmaal niet eerlijk. 
We hebben niet allemaal dezelfde kansen, 
vaardigheden, ervaringen of bronnen. En we 
praten hier over kunst. Kunst is een zeer 
persoonlijke onderneming. Hij hangt af van 
factoren die van persoon tot persoon 
verschillen, zoals de toegang tot opleidingen, 
hoe lang je al danst, je ervaring met andere 
dansstijlen of kunstvormen, je lichaamsbouw 
en je algehele gezondheid, technische 
bekwaamheid, cognitieve vaardigheden, 
persoonlijkheid, psychische gesteldheid, 
aanleg voor creativiteit, het vermogen om 
abstract te denken, intellectuele achtergrond, 
levenservaring, wereldbeeld, spirituele 
neigingen, economische en sociale status, het 
milieu waarin je bent opgegroeid, de talen 
waar je toegang toe hebt, ervaringen uit de 
kindertijd, enzovoort. Kunst hangt van dat alles 
af, van alles dat je uniek maakt. Dat is waarom 
de kunst van de één anders is dan die van een 
ander. Als dat niet zo is, dan is die persoon 
een na-aper. 

 

 
 
Daarom is het idee dat een leraar je kan leren 
een eigen, unieke stijl te creëren fout. Een 
goede leraar kan je hooguit wat basisrichtlijnen 
geven, wat ik hieronder zal doen, en de 
redenen voor zijn of haar eigen artistieke 
keuzes toelichten. Maar ze kunnen de kunst 
niet uit je trekken. Ook is er geen magische 
formule, waar je gewone techniek in stopt en 
waar een boeiende en flitsende persoonlijke 
buikdansstijl uit tevoorschijn komt. We zouden 
allemaal wel willen dat het zo gemakkelijk is, 
maar dat is helaas niet het geval. Je hebt wel 
meer kans om je eigen stijl te ontwikkelen als 
je regelmatig optreedt en oefent. En met 
regelmatig bedoel ik vrijwel dagelijks. Het is 
zelfs bijna onvermijdelijk voor de weinigen van 
ons die jarenlang elke nacht optreden. Dat 
komt waarschijnlijk doordat het lichaam zo 
vertrouwd raakt met bepaalde bewegingen (of 
verveeld) dat het spontaan nieuwe manieren 
ontdekt om ze te doen en zichzelf verrast met 
nieuwe variaties en combinaties alleen om 
zichzelf te blijven vermaken. Dit is mij gebeurd 
tijdens optredens en ook bij het choreografe-
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ren, maar alleen als ik helemaal geniet van het 

perfect zij moment, wanneer de muziek, de 

sfeer en het eventuele publiek allemaal perfect 
zijn en ik één kan zijn met alles. Dan kunnen er 
rare dingen gebeuren, als je lichaam het van je 
overneemt; je moet jezelf dan op video 
terugzien om te weten wat je hebt gedaan. 
 
Ik kan niet genoeg benadrukken dat dit iets is 
dat vanzelf moet gebeuren. Het is een orga-
nische ervaring en het resultaat van het feit dat 
je lichaam geheel comfortabel en verveeld is 
met het traditionele bewegingsrepertoire. Het 
kan jaren duren, maar als je je danskunst echt 
toegewijd bent, zul je geduldig zijn.  
 
De andere optie is om het vroegtijdig te 
forceren. Maar als je dat doet, dan laat je je 
verstand de muziek domineren in plaats de 
muziek op je te laten inwerken, jou te vormen 
zoals hij wil. En anderen zullen herkennen dat 
het niet echt is. Wat dan weer de vraag op 
roept waarom je een eigen stijl wilt hebben. Als 
we te hard ons best doen om iets unieks te 
produceren, creëren we vaak juist rommel. We 
gebruiken overbodig rekwisieten. We creëren 
raqs sharqi verwaterd met moderne dans, 
ballet, jazzdans, acrobatiek, enzovoort. Deze 
dingen hebben misschien een enorme 
aantrekkingskracht in het internationale festival 
circuit. En dat is waarschijnlijk ook de reden 
waarom zoveel ambitieuze dansers op zoek 
zijn naar hun eigen stijl. Ze beseffen hoe veel 
lof, aandacht en workshops die ‘andere’ dan-
sers krijgen in een gemeenschap van dansers 
die nieuwigheid verkiest boven authenticiteit. 
Begrijp me niet verkeerd: er is niets mis met 
ambitie. Maar wanneer het verlangen naar 
erkenning en beloning de wens om een betere 
kunstenaar te zijn gaat overstemmen, dan ben 
je uit het rijk van de kunst gestapt en het rijk 
van de productverkoop binnengegaan.  
 
Ik vind het interessant dat veel van 's werelds 
meest geliefde kunstenaars niet profiteerden 
van hun kunst of roem hebben gezocht. Zij 
maakten hun werk, omdat dat spiritueel gezien 
een kwestie van leven en dood voor ze was. 
En hoewel sommigen van hen al duizenden 
jaren geleden zijn gestorven, is hun werk nog 
steeds springlevend. Zullen we ooit in staat zijn 

om hetzelfde te zeggen over onszelf? 
 
Nu ik dat uit de weg heb geruimd, hier een 
aantal tips voor het maken van je eigen stijl. 
Die zullen vooral nuttig zijn voor dansers die al 
een persoonlijke stijl in zich op voelen komen, 
maar die een beetje meer richting en 
aanmoediging kunnen gebruiken. 
 
1. Denk out-of-the-box. Als je gewend bent 

om je accenten op een bepaalde manier te 
doen of een beroep doet op een voorspel-
bare reeks stappen om je te verplaatsen, 
probeer dan andere, maar soortgelijke 
manieren om hetzelfde te bereiken. 

2. Meng op een onconventionele manier 
percussieve bewegingen met vloeiende 
bewegingen. 

3. Laat de muziek het uit je halen. Zet de 
muziek op en improviseer voor de spiegel 
op steeds hetzelfde liedje. Zie wat er uit je 
komt. Leg wat je doet vast op video. 
Herhaal dit proces met verschillende 
nummers, omdat andere muziek andere 
bewegingen in je boven zal brengen. 

4. Leer andere dansvormen, maar laat ze de 
sharqi niet overstemmen. Inspireren, ja, 
overmeesteren, nee. 

5. Omarm je ‘fouten’. Verfijn ze en maak er 
danspassen van. 

6. Kijk naar en studeer bij zoveel mogelijk 
dansers om te zien hoe ze worden 
geïnspireerd, welke stappen ze doen en 
hoe ze die combineren. Kopieer niet! 

7. Neem les bij zoveel dansers als je kunt en 
stop dan. Geef je lichaam de kans om 
alles wat je hebt geleerd te absorberen en 
op zijn eigen unieke manier te reproduce-
ren. Vermijd het volgen van lessen, totdat 
je voelt dat je wat extra inspiratie kunt 
gebruiken. 

8. En tot slot, het creëren van je eigen stijl 
betekent niet altijd het vinden van geheel 
nieuwe beweging, hoewel dat ook prima is. 
Vaak gaat het erom hoe je de bewegingen 
die je al kent met elkaar verbindt of om de 
manier waarop je ze uitvoert. Om de 
energie die je aan je bewegingen geeft. 

 
Luna of Cairo 
(Illustratie: CC BY-NC Patrick McDonald) 
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n Armeense poëzie op muziek m 
 
Voor wie graag danst op oriëntaalse muziek, maar eens iets anders wil, is Armeense muziek de 
moeite van het verkennen waard. De cd "Gomidas Songs" is misschien voor dans geen voor 
de hand liggende keuze, maar zal zeker indruk maken. 
 

 
 
Al sinds mijn jeugd ben ik geboeid door 
Armeense muziek. Dat is ooit begonnen met 
volksdansmuziek, maar sinds de kennisma-
king, begin jaren ’80, met mijn Armeense 
bovenburen zijn daar ook andere Armeense 
muziekstijlen bijgekomen. En werd ik me 
bewust van de bijdrage van Armeniërs aan de 
muziek in het algemeen. Bijvoorbeeld het werk 
van Aram Khachaturian en Djivan Gasparyan. 
 
Aznavourian 
In de familieverhalen van mijn buren over het 
leven in Turkije nam de Armeense genocide, 
nu honderd jaar geleden, een belangrijke 
plaats in. Ze vertelden me bijvoorbeeld dat de 
Franse zanger Charles Aznavour eigenlijk 
Aznavourian heet en ook Armeens is en dat hij 
een lied op zijn naam heeft staan over de 
genocide: "Ils sont tombés", waarvan ook een 
Engelse versie is gemaakt onder de titel "They 
fell". 
 
Maar nu is het vooral de zang van de 
Libanees-Canadese Isabel Bayrakdarian die 
me mateloos intrigeert. Bijvoorbeeld haar 
vertolking van de liederen van Komitas 
Vardapet (1869-1935) of wel Gomidas. Zij 
maakte de cd "Gomidas Songs" samen met 
haar echtgenoot, de pianist en componist 
Serouj Kradjian en de Chamber Players van 
het Armenian Philharmonic Orchestra onder 
leiding van Eduard Topchjan. Oplettende 
luisteraars zullen de stem van Bayrakdarian 

herkennen van de muziek van de "Lord of the 
Rings" films. 
 
Vroege etnomusicoloog 
De Armeense priester, componist, pianist, 
dudukspeler, zanger, koordirigent, volkslie-
derenverzamelaar, musicoloog en dichter 
Komitas (Soghomon Gevorgi Soghomonian) 
wordt door Armeniërs algemeen beschouwd 
als een van de belangrijkste musici uit de 
Armeense muziektraditie. Ruim dertig jaar 
voordat de Hongaarse componisten Béla 
Bartók en Zoltán Kodály zich bezig hielden met 
transcripties van de Oost-Europese volks-
muziek, deed Komitas een uiterst minutieuze 
studie naar de volksmuziek in het huidige 
grensgebied van Armenië, Georgië en Turkije. 
Daarmee geldt hij als een van de voorlopers 
van de etnomusicologie. Hij tekende niet alleen 
duizenden Armeense volksliederen op, maar 
ook Turkse en Koerdische liederen. 
 
Nooit meer de oude 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn naar 
schatting tussen de één en anderhalf miljoen 
Armeniërs - mannen, vrouwen en kinderen - in 
het Ottomaanse Rijk om het leven gekomen 
ten gevolge van een tegen hen gerichte 
genocide. Op 24 april 1915, de datum die 
wordt beschouwd als de dag dat de genocide 
begon, werd Komitas samen met vele anderen 
opgepakt en gedeporteerd. Hij heeft door 
toedoen van een aantal invloedrijke vrienden 
de genocide overleefd, maar zou nooit meer 
helemaal herstellen van de schok van de 
slachtpartij. In de herfst van 1916 werd hij 
opgenomen in een ziekenhuis in Constanti-
nopel en in 1919 verhuisde hij naar Parijs. In 
1935 overleed hij in de psychiatrische kliniek in 
Villejuif. 
 
In de verzameling liedjes op de cd "Gomidas 
Songs" is de herinnering aan de genocide 
prominent aanwezig, maar de collectie bevat 
ook andere liedjes. 
 
De in totaal 20 nummers, waarvan twee 
instrumentaal, die samen bijna 55 minuten 
duren, zijn in het begeleidende boekje heel 
handig ingedeeld in de categorieën "Liedjes 
voor kinderen", "Liederen over de natuur", 
"Liefdesliedjes", "Humoristische liedjes" en 
"Liederen van verlangen". Op de instrumentale  
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nummers na zijn alle nummers voorzien van 
songteksten in het Armeens (Europese 
transliteratie) en het Engels. 
  
De liefde natuurlijk 
Meteen al bij het horen van de liedjes voor 
kinderen wordt bij mij de neiging om te gaan 
dansen onweerstaanbaar. En dat blijft de hele 
cd het geval. Eén van de liederen vertoont een 
treffende gelijkenis met de aria "Senza 
mamma" uit de opera "Suor Angelica" (Zuster 
Angelica) van Giacomo Puccini (1858-1924). 
Zouden beide componisten uit dezelfde bron 
hebben geput? De liederen over de natuur 
bezingen inderdaad bomen, bergen, regen, 
wolken en de lente, maar zijn eigenlijk ook 
gewoon liefdesliedjes. Dan volgen twee 
stukken voor piano, gespeeld door Serouj 
Kradjian, die beide het woord 'dans' in de titel 
hebben, maar die, vergeleken met de liederen, 
niet bijzonder dansbaar zijn. 
 
In de "Liefdesliedjes" speel ook weer de natuur 
een belangrijke rol. De geliefde wordt bezon-
gen als werkend in het veld, thuis in de bergen 
en de dalen en vergeleken met de lentebloe-
sem en een populier. En ook nu is stilzitten niet 
mogelijk. Ook tussen de drie humoristische 
liedjes zit een liefdeslied verstopt. Verder zijn 
deze nummers anders van toon en sfeer. Ze 
zijn ook heel beeldend: ik zie meteen theatrale 
taferelen voor me.  
 
Armeense diaspora 
Maar de "Liederen van verlangen" vormen het 
hoogtepunt van deze cd. Geen verlangen naar 
een geliefde persoon deze keer, maar het 
verlangen naar een thuis. Voor mensen die 
letterlijk hun huis zijn kwijtgeraakt en voor de 
Armeniërs die zich over de hele wereld hebben 
verspreid. Vooral met het hartverscheurende 
"Andouni" (thuisloos) lijkt Komitas zijn eigen 

ervaringen en gevoelens over april 1915 te 
hebben verwoord. 
 
Bayrakdarian en Kradjian hebben met hun 
"Gomidas Songs" een cd met prachtige 
luistermuziek afgeleverd, die smeekt om een 
interpretatie in de oriëntaalse dans.  
 
De cd is te koop bij Amazon. Bij Bol.com kun je 
momenteel alleen muziekfragmenten beluis-
teren, net als via Muziekweb en het platenlabel 
Nonesuch. Ook op YouTube is veel zang van 
Bayrakdarian te vinden, bijvoorbeeld een 
andere versie van het liedje "Andouni" en een 
ander prachtig lied van Komitas, dat vreemd 
genoeg niet op de cd staat: "Dle Yaman". 
 
Judith Scheepstra  
 
 
 
Bronnen 
Gomidas Songs, 26 september 2008, EAN 
0075597991055 
www.bol.com/nl/p/gomidas-
songs/1000004006275397/  
www.muziekweb.nl/Link/KBX1162  
www.nonesuch.com/artists/isabel-bayrakdarian  
www.amazon.com/Gomidas-Songs-Isabel-
Bayrakdarian/dp/B001C0NMYI  
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Aznavour  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Komitas_Vardapet 
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide  
http://en.wikipedia.org/wiki/Isabel_Bayrakdarian  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Suor_Angelica  
"Senza mamma"  
www.youtube.com/watch?v=i-6_rp84hZU  
Virtual Museum of Komitas Vardapet 
www.komitas.am/eng/index_eng.htm  
"Andouni" 
www.youtube.com/watch?v=VSjRy0sKk8Y  
"Dle Yaman" 
www.youtube.com/watch?v=lAfZZyWUFZQ  
"Evenstar" www.youtube.com/watch?v=SEljJ12i4Cg 
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n Zelfinzicht m 

 
Toen ik voor het eerst workshops ging volgen waren die meestal in niveaus onderverdeeld: beginners, 
licht-gevorderd, gevorderd, masterclass. Ik dacht er niet over - langzame leerling als ik was - om een 

workshop op masterclass-niveau te gaan doen. Veel te moeilijk. En misschien was dit niveau wel nooit 
haalbaar. Tot mijn verbazing bleek een aantal groepsgenoten die zo ongeveer van mijn niveau waren, 

daar helemaal niet mee te zitten. Ik voel nog de verbazing toen zij de deur van de studio uitstapten 
waar zij hun masterclass bij een gastdocente uit het buitenland hadden gevolgd, terwijl ik de deur 

instapte voor de licht-gevorderdenworkshop. Was mijn zelfinzicht nu reëel of was het zelfinzicht van 
mijn medecursisten reëler?  

 
In die tijd volgde ik veel workshops en was stomverbaasd om te ontdekken dat een aantal cursisten 
die helemaal niet mee konden komen, les bleken te geven. Ik dacht: als je lerares bent dan moet je 

toch minstens een hipdrop kunnen of rechtop kunnen staan? Was hun zelfbeeld reëel of had ik de lat 
van het ambacht van lerares te hoog gelegd? Toen ik zelf les begon te geven - ik ben er voor 

gevraagd en zou zelf nooit zo snel die stap hebben genomen, omdat ik dacht “dat kan ik helemaal 
niet” - werd mijn verbazing zo nodig nog groter. Na de spreekwoordelijke koude duik in het lesgeef-

zeewater met hoge golven bleek ik redelijk te kunnen zwemmen. Sterker nog: ik begon het zwemmen 
erg leuk te vinden. Ik moest mijn zelfbeeld bijstellen, want ik kon wel lesgeven. En ik luisterde soms 
met verwondering naar de uitspraken van cursisten. Het overgrote deel had een normaal zelfinzicht, 
maar er waren er bij die na een tijdje beweerden uitgeleerd te zijn; ze hadden geen les meer nodig, 
omdat ze al optraden of omdat ze het niveau van de lessen te laag vonden. Zelfs waren er cursisten 
die het liefst naar het buitenland gingen om daar te lessen, omdat ze de kwaliteit in Nederland niet zo 
hoog vonden. En laten dit nu meestal juist de cursisten zijn die naar mijn inzicht echt nog wel een lesje 

basistechniek konden gebruiken, waar menig Nederlandse docent een bijdrage aan zou kunnen 
leveren.  

 
Er plopt nog een verhaaltje op. Een herinnering aan een workshop met Hossam Ramzy die ook de 

mist rondom het begrip zelfbeeld illustreert. Hij legde in de workshop het maqsoum-ritme uit. Dat was 
mij wel bekend, maar herhaling is nooit weg. Eén van de aanwezige danseressen klaagde dat ze dat 

al lang wist en dat hij de cursisten als kinderen behandelde en dat ze moeilijkere dingen wilde. Hij 
bewaarde zijn kalmte, wat ik op dat moment bewonderenswaardig vond. Temeer omdat dezelfde 

danseres even later met het oefenen finaal naast het ritme danste. Dus zo overbodig was de uitleg 
niet. Enerzijds denk ik dan: wat moet het toch fijn zijn als je van jezelf denkt dat je geweldig bent, maar 
wat kan dat tegelijkertijd in tegenspraak zijn met de (pijnlijke) realiteit. De andere kant geldt natuurlijk 

ook: cursisten die al erg ver zijn met hun techniek, muziekinterpretatie, presentatie en 
dansvolwassenheid en toch denken niet goed genoeg te zijn om meer te doen met hun dans buiten de 

veilige lesomgeving. Anderzijds dus: wat jammer als je jezelf niet in het licht ziet van wat je 
daadwerkelijk kunt, welke kansen gooi je dan voor jezelf weg… 

 
Om een lang verhaal kort te maken: wat een verwarring geeft dat, dat begrip zelfinzicht. 

 
Peter Verzijl 

 

n m 
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n Souher Zaki, the Sweet Star of Cairo m 
 

In de loop van de jaren heeft Peter Verzijl heel wat danseressen gezien die zijn favorieten zijn 
geworden. Eén daarvan is Souher Zaki. 
 
Ik heb een DVD, “Souher Zaki, the Sweet Star 
of Cairo”. En hoewel je haar naam op verschil-
lende manieren kunt spellen (ik houd hier de 
spelling op de hoes van de DVD aan), ze 
oorspronkelijk niet uit Cairo komt en ook niet 
op haar allerbest danst tijdens dit optreden in 
Damascus, denk ik dat de benaming “Sweet 
Star” een heel eind in de goede richting komt.  
 
Top 10 domme dingen 
Zou er ooit een danseres zijn geweest die zo 
engelachtig en tegelijkertijd “the girl next door” 
was als zij? Ik denk bijna niet. Sterker nog, ze 
lijkt zelfs op MIJN vroegere buurmeisje… Ik 
was niet altijd zo onder de indruk van haar 
kunnen. Toen ik voor de eerste keer in Egypte 
was in 1990 danste een aantal sterren uit de 
jaren ’70-’80 nog. Ook Souher. En ik verzuim-
de om naar een optreden van haar te gaan. Ik 
vond haar saai en niet spectaculair en ik 
snapte niet waarom ze zo aanbeden werd. Nu, 
25 jaar later, staat dit verzuim hoog in de top 
10 van domme dingen die ik ooit heb gedaan. 
Want tegen de tijd dat ik stilletjes aan haar 
manier van dansen begon te waarderen, was 
ze begin jaren ’90 al gestopt met optreden en 
was het bijwonen van zo’n optreden dus 
onmogelijk. 
 
Naar mate ik langzaam maar zeker doorkreeg 
dat buikdans niet een verzameling van isola-
ties en zo virtuoos mogelijk dansen was, ik 
steeds meer van de muziek begreep en de 
wijze waarop Egyptische danseressen deze 
interpreteren, raakte ik meer onder de indruk 
van haar wijze van dansen. En dat onder de 
indruk zijn neemt eigenlijk alleen nog maar toe. 
Maar waarom eigenlijk? 
 
Uniek 
Souher is enig in haar soort. Haar bewegings-
patroon is volstrekt uniek en heeft nooit 
navolging gehad en is niet geïmiteerd, zoals je 
bijvoorbeeld bij een danseres als Dina wel ziet. 
In die zin draagt ze ook ten volle uit dat 
buikdans, hoewel staande in een traditie, een 
volledig individuele expressievorm is. Ze heeft 
zelfs bewegingen geïntroduceerd (zoals de 
naar haar genoemde Souher Zaki-step) die 
nooit iemand anders vóór haar heeft gedaan. 
In die zin is ze dan ook vernieuwend geweest. 
Haar bewegingspatroon bevat optisch veel 
herhaling. Bepaalde bewegingen worden 

steeds weer herhaald, al dan niet met wisse-
lingen in armgebruik of wisselingen in positie 
van het lichaam. Dat wat ik vroeger saai vond 
vind ik nu juist zo spannend. Ze zoekt het 
uiterste op in de spanningsboog. En dat is het 
stadium nét voordat het saai begint te worden. 
En dat blijkt nu juist het allerspannendst. 
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Volledig bewegen 
Tijdens haar optredens improviseert ze 
voornamelijk. Als je dat kunt, durf je in het 
moment te zijn, de controle los te laten en het 
risico te lopen dat het helemaal mis gaat. Maar 
als het lukt, bereik je de zevende hemel en 
wordt je dans ‘bezield’. Veel meer dan bij een 
volledig dichtgetimmerde choreografie. Op je 
gevoel en op je bewegingsrepertoire 
vertrouwen dat er zonder nadenken iets zal 
komen is een geweldig instrument bij de 
Oriëntaalse dans. En Souher beheerst dat, 
hoewel ‘beheersen’ hier niet het juiste woord is 
want het is dus juist loslaten. Misschien komt 
die bezieling in haar dans ook wel omdat ze 
energetisch zo ‘volledig’ beweegt. 
 
Energetisch danst ze namelijk ijzersterk. Ze is 
van top tot teen aanwezig in haar lichaam, 
zelfs als ze de armen hoog boven het hoofd 
heeft geheven voel je de doorstroming en zijn 
de zeldzame momenten waarop ze dat niet 
heeft (tijdens dat optreden op de DVD) juist zo 
opvallend. Doordat ze zo goed in haar lichaam 
zit heeft ze ook niet veel afwisseling nodig om 
de aandacht vast te houden en roept de herha-
ling van bewegingen dezelfde hypnotische 
effecten op als kijken naar de golven van de 
zee of een knetterend haardvuur. Je blijft 
kijken, je komt in een soort tijdloosheid en het 
verveelt nooit. 
 
Muziekinterpretatie  
Wat ik ook zo fascinerend vind is, is haar 
muziekinterpretatie. De frasering is fantastisch. 
Ze wisselt moeiteloos de nadruk op melodie en 
ritme af, draait soms bij ritmische stukken, doet 
bij stevige ritmische gedeeltes in de muziek 
soms juist zachte dingen, maakt leuke accen-
ten en slaat soms een hele reeks accenten 
over waarna ze ineens toch weer een accent 
pakt alsof ze wil zeggen “maak je geen zorgen, 
ik snap de muziek wel hoor”. Ze is dus geen 
slavin van de muziek, staat er boven en is 
tegelijkertijd een levend muziekinstrument dat 
feilloos de muziek weergeeft in al haar facet-
ten. Die muziekinterpretatie blijft boeien, even-
als haar engelachtige, vriendelijke presentatie. 
In haar dans is ze er gewoon, zonder toeters 
en bellen, zonder opgeblazen ego, in al haar 
kwetsbaarheid en kracht tegelijk. Alsof ze 
energie geeft aan het publiek in plaats van 
energie te nemen, alsof ze een doorgeefluik is 
van liefde en bescheidenheid. Uitdagend is ze 
nooit. Daarom storen sommige fragmenten in 

films waarin ze danste misschien ook wel: de 
fragmenten waarop mannen verlekkerd naar 
haar optreden kijken. Op één of andere manier 
voelt dat wezensvreemd, omdat haar 
optredens een soort neutrale sensualiteit 
uitstralen waarbij het bijna ongepast is dat 
mannen op die manier naar haar kijken. Het 
voelt alsof je dit een ‘Sweet Star’ als zij niet 
aan zou mogen doen. 
 
Souher Zaki. Voor mij is en blijft ze een 
onuitputtelijke inspiratiebron. Ik kan nooit 
genoeg krijgen van de filmpjes die van haar 
bewaard zijn gebleven. En dat optreden in 
Damascus waarin ik haar niet zo goed vind 
(hoewel ze bijvoorbeeld een aantal heel 
originele invullingen aan het 10/8 ritme geeft) 
is haar vergeven. Ik vergeef haar dat meer dan 
mijn eigen domheid dat ik nooit een optreden 
van haar in het echt heb gezien… 
 
Peter Verzijl 
 
 
 

         Advertentie 
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n Buikdans als podiumkunst m 
 

In het vorige nummer van Raqs wa Risala stelde Peter Verzijl een aantal interessante vragen 
rond buikdans in het theater: is buikdans meer een theater- of meer een contactdans, zal de 
status van buikdans veranderen als het in een theater te zien is, hoe kan buikdans geschikt 
worden gemaakt voor het theater en ligt de toekomst van de buikdans in het theater? In de 
komende nummers van Raqs wa Risala gaat Marjan Kleinen het onderwerp buikdans in het 
theater verder uitdiepen vanuit telkens een andere invalshoek. In deze aflevering: wat maakt 
buikdanstheater tot podiumkunst? 
 
Wie heeft het niet meegemaakt? Je staat op 
een feestje en je raakt met iemand in gesprek: 
“En wat doe jij voor werk?” 
“Ik ben buikdanseres. “ 
“Oh, (stokt even...) nou ik heb niks met dat 
paaldansen”. 
Je probeert nog uit te leggen dat paaldansen 
en buikdansen toch echt twee verschillende 
disciplines zijn en dat je trouwens verdomd 
sterk en atletisch moet zijn om in die paal te 
klimmen, laat staan erin te dansen, maar die 
ander luistert al niet meer en als je helemáál 
pech hebt, gaat je gesprekspartner - al dan 
niet glazig kijkend - nog wat ongecoördineerd 
kronkelen ter lering en vermaak van de 
omstanders. Lachen! 
 
Hoe mooi zou het toch zijn als onze geliefde 
dans wat serieuzer genomen zou worden door 
een breed publiek. De hype rond buikdansen 
van jaren geleden is alweer aardig op z’n 
retour. Peter Verzijl signaleerde in de vorige 
Raqs wa Risala, dat de tijd van de grote shows 
over is. Ik heb die tijd niet meegemaakt, wél de 
tijd van Shakira, waarin er nog een boterham 
te verdienen viel aan optredens, lessen en 
workshops. Tegenwoordig klagen mijn colle-
ga’s steen en been dat de leerlingenaantallen 
afnemen en dat er nauwelijks nog podia zijn 
waarop zij hun kunsten kunnen vertonen. De 
buikdanswereld lijkt een min of meer gesloten 
kliekje te worden waarvan de incrowd op 
elkaars feestjes danst voor een publiek dat 
bestaat uit buikdanseressen. 
 
Talentenshows en festivals 
Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Met 
enige regelmatig duikt er een buikdanseres of 
buikdanser op tijdens grote talentenshows 
(Kaouther in So you think you can dance 
(www.kaouther.nl/video-tvoptredens.php), 
Deyy el Amar (Aisa Lafour) in Everybody 
Dance Now (http://tinyurl.com/DeyyElAmar) en 
Sadhana in Holland’s Got Talent 
(www.youtube.com/watch?v=_6cOldHgf_0). 
Nederlandse producties als het Oum Kalthoum 
Project, De Godinnen en het LAT-project 
zagen het licht en vorig jaar nog deed het 
internationale dansspektakel Bellydance 
Evolution de podia aan. Ook op festivalgebied 

is een en ander gaande. Asli Sharqi bestaat 
helaas niet meer, maar in het Zuiden des 
Lands is het stokje overgenomen en wordt 
jaarlijks het Internationale Buikdansfestival 
gehouden (www.bellydancefestival.nl). Ik 
citeer: “Dit bijzondere festival heeft een voor-
trekkersrol in de ontwikkeling van de moderne 
westerse buikdans tot een volwaardige 
podiumkunst. Buikdans die alle clichés over 
buikdans ver achter zich laat en die het publiek 
verbaast”. 
 
Aanhangers van Ishtar 
Buikdans lijkt dus op te schuiven richting 
podiumkunst. Of in die gevallen nog wel 
sprake is van ‘echte’ buikdans, is voer voor 
puristen. Om het publiek te vermaken gaat de 
aandacht snel naar techniek, glamour en 
spektakel, waarbij het intieme, persoonlijke, 
expressieve, subtiele karakter van de buikdans 
noodgedwongen op de achtergrond raakt. Aan 
de andere kant van de medaille komt er meer 
ruimte voor het verhaal en het concept. In 
1999 zond Arte de documentaire “Mille et une 
danses orientales” van Moktar Ladjimi uit. 
Hierin vertelt Wendy Buenaventura, hoe zij in 
de clinch raakte met collega’s die er meer 
traditionele opvattingen op na houden. Haar 
dansproductie Salomé 
(www.youtube.com/watch?v=tI1msl-PSpE) 
gaat over de strijd tussen aanhangers van 
Ishtar en de aanhangers van een nieuwe, 
patriarchale godsdienst met Johannes de 
Doper als voornaamste pleitbezorger. De 
productie laat óók zien hoe een oorspronkelijk 
heilige dans profaan wordt gemaakt. Collega’s 
waren laaiend. Zelf zegt Buenaventura 
hierover: “ze begrijpen niet dat we in het 
theater een abstract idee laten zien. Zij vatten 
dat heel persoonlijk op”.  
 
Wat is podiumkunst? 
Om wat meer grip te krijgen op het verschijnsel 
podiumkunst, ben ik op zoek gegaan naar 
definities. Deze sprak mij wel aan: “kunst is 
een subjectieve expressie van een mens die 
ofwel de verbeelding of gevoelens van de 
kunstenaar in een scheppende activiteit uit of 
een schepping is die bij de waarnemer een 
gevoel of verbeelding oproept…” 
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(http://nl.wiktionary.org/wiki/kunst). Een tweede 
definitie die dit verder nuanceert is deze: 
“kunst is dat wat gemaakt is met de 
vooropstaande bedoeling (één of meer van) de 
menselijke zintuigen én de menselijke geest te 
prikkelen” (www.2impressmagazine.com/wat-
is-kunst). Dat is een hele mond vol, maar waar 
het mij om gaat is dat de kunstenaar gevoe-
lens of verbeelding tot expressie brengt en 
daarmee een gevoel of verbeelding bij de 
kijker oproept.  
 
Met deze definities op zak ben ik een paar 
voorstellingen gaan vergelijken. 
 
Bellydance Evolution 
Op YouTube zijn van de voorstelling “Dark 
Side of the Crown” promoclips te zien 
(www.youtube.com/watch?v=k3Gw8zz2Vk4). 
De website zegt hierover: “Dark Side of the 
Crown blends Eastern & Western dance in a 
dark tale of murder and deceit, where no one is 
who they seem and love knows no bounds”. 
De show is groots opgezet, met een overdaad 
aan dansers, mooie kostuums en special 
effects. Zij combineert traditionele buikdans 
(waaronder khaleegy en melaya leff) met tribal 
fusion en zelfs hiphop. Het verhaal is goed 
opgezet: het archetypische goed versus kwaad 
en een hoop obstakels die overwonnen 
moeten worden, voordat het goede kan 
zegevieren. En toch… de voorstelling raakt 
niet echt, juist door al die glitter en glamour 
komt het verhaal niet tot zijn recht. 
 
LAT-Project 
Eén van de leukste voorstellingen, die ik de 
afgelopen jaren heb gezien, is ongetwijfeld het 
LAT-project 
(www.youtube.com/watch?v=k6Si1dkuiWo), 
een voorstelling over moderne media en de 
stress en vervreemding die zij met zich 
meebrengen; een interessant thema en zeker 
actueel. De dansen zijn goed uitgevoerd en 
gevarieerd. In de voorstelling zit drama en ook 
de nodige humor, het ruimtegebruik is subliem 
en er wordt slim gebruik gemaakt van 
multimedia (let vooral even op de scene waarin 
Farouq zijn fysieke mobiel in het digitale 
aquarium gooit). Deze voorstelling was een 
samenwerkingsproject van Ahlem en Dunya 
(Den Haag/Amsterdam) en Leana (Groningen) 
en dat is zowel de charme als de zwakte van 
het project. Het resultaat is een buitengewoon 
onderhoudende lapjesdeken waar niet zoveel 
onderliggende visie in te ontdekken valt.

De Godinnen 
De Godinnen 
(www.youtube.com/watch?v=gHKOhDb65DM) 
is het verhaal van drie vrouwen die worstelen 
met fundamentele levensvragen rond spirituele 
leegte, het verlies van een geliefde en de dood 
van de moeder. Zij maken contact met drie 
godinnen en leren dat het antwoord op hun 
vragen in henzelf zit. In deze voorstelling 
worden diepgang en emotie niet geschuwd. 
Ook is er is sprake van een duidelijke visie: dat 
er een godin zit in elke vrouw en een vrouw in 
elke godin. Hoogtepunt vond ik het prachtige 
duet van een vrouw die rouwt om haar moeder 
en de aardegodin. Het is niet alleen ontroerend 
en menselijk, maar het zet je ook aan het 
denken over de verhouding tussen het 
menselijke en het goddelijke en het goddelijke 
in jezelf. Het enige minpunt vond ik de - in mijn 
ogen - overkill aan uitleg. Mijn geest haakte af 
bij gebrek aan mysterie, maar dat bleek voor 
de rest van mijn gezelschap absoluut niet op te 
gaan, dus over dit punt valt zeker te twisten.  
 
46 minuten 
Raksan 
(www.youtube.com/watch?v=2dQgBAVR2Hs) 
was de openingsact van het Asli Sharqi 
Festival in 2012 en een ware verrassing. In 46 
minuten beeldde zij 46 jaar van haar leven uit, 
solo en gekleed in de kleur wit. Hoe minimaal 
wil je het hebben? Het dansen was gevarieerd, 
de danseres toonde kracht en kwetsbaarheid, 
de voorstelling was persoonlijk en er zat een 
idee achter. Ik had bewondering voor de moed 
van een danseres om zonder opsmuk drie 
kwartier alleen het podium te vullen. Ik werd 
geraakt door haar kracht en haar kwetsbaar-
heid. Ik voelde me een beetje voyeur en was 
tegelijkertijd nieuwsgierig naar de achtergron-
den van de voorstelling. In de dagen erna 
peinsde ik over de bergen en dalen in mijn 
eigen leven. Het is een voorstelling die tot de 
dag van vandaag is blijven ‘hangen’. Voor mij 
voldoet deze voorstelling in alle opzichten aan 
de definitie van podiumkunst. 
 
Voornoemde buikdansvoorstellingen zullen 
zeker helpen om het beeld bij te stellen van 
buikdans als smoezelig entertainment. Ik zou 
het toejuichen als de makers ervan nog een 
stapje verder zouden durven gaan, want het 
blijft nu nog een beetje hangen bij schone 
schijn, mooie dans en mooie vrouwen. Ik moet 
de eerste voorstelling nog zien die 'schuurt', 
waarin oude mensen optreden, waarin 'raar'  
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wordt gedanst, waarin ongemakkelijke thema’s 
worden aangesneden, kortom waarvan ik wat 
ongemakkelijk op mijn stoel ga schuiven. 
 
Conclusie 
Uit bovenstaande moge een aantal dingen 
blijken: 

• dat de beleving van kunst subjectief is; 

• dat over smaak absoluut valt te twisten; 

• dat er geen duidelijke grens is tussen 
theaterdans als kunstvorm en theaterdans 
als entertainment. 

 
Niet elke toeschouwer wil hetzelfde. Ik kan 
helemaal in katzwijm vallen van een eenvou-
dige, met veel gevoel uitgevoerde beledi, 
terwijl mijn buurvrouw erbij in slaap valt. Ik 
verveel me als iedereen in een groep al dan 
niet synchroon dezelfde danspasjes uitvoert, 
terwijl mijn buurvrouw dat juist reuze knap 
vindt. De een wil graag vermaakt worden, de 
ander valt op knappe staaltjes van techniek, de 
volgende wil graag ontroerd worden en een 
vierde wordt graag aan het denken gezet. Het 

zou mooi zijn als de komende jaren veel 
producties het licht zouden zien die dat hele 
spectrum bedienen.  
 
Op de choreografen, dansers en regisseurs 
rust dan de mooie taak om zich af te vragen: 
vanuit welke visie maak ik mijn voorstelling, 
welk verhaal wil ik vertellen, welke laag wil ik 
aanboren, welke middelen zet ik daarvoor in, 
wie wil ik bereiken? En dat betekent experi-
menteren, grenzen verleggen, kwetsbaar zijn, 
op je bek durven te gaan. 
 
En juist in dat experimenteren, in dat kwets-
baar durven zijn, in die persoonlijke visie 
zouden we weer terug kunnen krijgen wat we 
voor mijn gevoel een beetje zijn kwijtgeraakt in 
onze westerse benadering van buikdansen 
namelijk de expressie, het gevoel en inter-
pretatie en de persoonlijkheid van de artiest. 
 
Marjan Kleinen 
(Foto’s © Ronnos) 

 
 

 


