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VVVVoorwoordoorwoordoorwoordoorwoord    
 
Met deze Raqs wa Risala duiken we het verleden in. Er is 
dit jaar een boek verschenen waarin de geschiedenis wordt 
beschreven van de oriëntaals dans in Egypte van 1760 tot 
1870. Het werpt een heel ander licht op de dans die wij nu 
kennen.  
 
Een ander stukje geschiedenis is te zien in de herleving 
van de balletten van de Ballets Russes, met zoveel 
mogelijk de originele choreografieën. Voor ons is 
Scheherazade het interessants. En de doorgeschoten 
fantasieën van westerse fotografen aan het begin van de 
twintigste eeuw komen aan bod. 
 
Ook het heden ontbreekt in dit nummer niet. Zo vertelt 
Luna of Cairo ons ongezouten wat zij vindt van 
buikdanswedstrijden. Met daarbij veel tips voor als je zo’n 
wedstrijd wilt winnen. 
 
Gevoel is één van de essentiële elementen van de 
oriëntaalse dans, met tarab als hoogtepunt. Peter Verzijl 
volgde opnieuw een workshop bij Sena en is opnieuw 
enthousiast. 
  
Met gevoelens kun je ook in de knoop raken. Vaak 
ongemerkt hebben niet geuite emoties invloed op ons leven 
en onze dans. In dit nummer van Raqs wa Risala daarom 
een uitgebreid artikel over lijfwerk voor buikdanseressen. 
 

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 

 

Hester de Vries 
Hester heeft onder de naam “Lijfwerk” een praktijk voor lichaams-
gerichte psychotherapie in Drunen bij Den Bosch. Als lichaamsgericht 
therapeut werkt ze met methoden die gericht zijn op het bewustmaken 
van de emotionele kant van het lichaam. Zo krijg je meer begrip voor en 
grip op de onbewuste processen van waaruit je handelt. Hierbij gebruikt 
ze ademwerk, lijfwerk en bodydrama technieken, verdiepende 
gesprekken en focussing. Zie voor uitleg 
www.lijfwerk.info/downloads/Technieken.pdf. Daarnaast speelt dans een 
grote rol in haar leven. Ze begon met oriëntaalse dans in 1994, geeft les 
sinds 2004 en geeft sinds 2008 ook workshops in andere danssoorten 
onder de naam Universe of Dance. www.universeofdance.nl  
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n Wedstrijdgekte m 
 

Buikdanswedstrijden lijken veel op seks: je hebt liever niet dat je kinderen eraan doen, maar je 
weet dat het onvermijdelijk is. Dus leer je ze de juiste manier, de 'veilige' manier. Zo denkt Luna 
of Cairo over wedstrijden. Wedstrijden zijn niet bepaald het beste wat onze kunst te bieden 
heeft, maar een onmiskenbaar onderdeel van het huidige buikdanslandschap. Als iemand die 
als jurylid en in het verleden ook als deelnemer aan wedstrijden heeft meegedaan, vindt zij 
zichzelf voldoende gekwalificeerd om over dit onderwerp te schrijven. En ze heeft, zoals 
gewoonlijk, veel te zeggen. 
 
Allereerst moet ik zeggen dat ik veel vrienden 
heb die aan wedstrijden hebben meegedaan 
en ook hebben gewonnen. Ik ben trots op hen, 
want ik vind dit een prestatie. Wanneer het 
echt verdiend is, kan het winnen van een wed-
strijd een danseres erkenning en waardering 
brengen, en zelfs een vliegende start geven 
aan haar carrière als docent. Dat is geweldig. 
Mijn kritiek op de wedstrijdwereld is beslist niet 
bedoeld om afbreuk te doen aan hun succes. 
 
Positief 
Voordat ik begin, moet ik ook wijzen op een 
paar andere positieve aspecten, zoals: wed-
strijden kunnen een geweldige manier zijn voor 
danseressen om zichzelf te motiveren. Sommi-
ge mensen zeggen dat ze die extra druk nodig 
hebben om hun beste materiaal te produceren. 
Dat snap ik. Hoewel, ik ben stiekem sceptisch 
over danseressen die beweren dat dit hun 
'primaire' reden is om mee te doen. Want 
wedstrijden zijn bedoeld om te winnen. 
 
Wedstrijden kunnen ook goed zijn voor je 
karaktervorming. Althans in theorie. Het werkt 
niet altijd op die manier, maar ze kunnen het 
gevoel van waardering bevorderen voor het 
werk van je collega-concurrenten en voor hun 
inspanningen en gevoelens, maar ook voor de 
opbouwende kritiek van de jury. Het kan ook 
een les zijn in het behouden van perspectief en 
het besef dat het leven niet altijd eerlijk is, en 
je helpen geen slechte verliezer te zijn. 
 
Het belangrijkste voordeel van wedstrijden is 
dat ze een broodnodig platform bieden voor 
aanstormend talent om hun vaardigheden te 
demonstreren. In een vakgebied waarin, in 
sommige landen, het aantal artiesten het 
aantal kansen op een betaald optreden 
overtreft met 5000 tegen 2, zijn wedstrijden 
een alternatief voor optredens. Dat was tien en 
twintig jaar geleden heel anders. Er waren toen 
minder danseressen en genoeg kansen voor 
iedereen. Dit was toen de wedstrijd: het 
leeuwendeel van de opdrachten in de wacht 
slepen en de best betaalde danseres zijn, niet 
wedijveren voor trofee of een titel. Nu de 
Arabische nachtclubscène in de VS vrijwel 
geheel is opgedroogd, hebben de huidige 

danseressen erg weinig opties. Vooral omdat 
er een explosie is in het aantal dansstudenten 
dat een ster wil worden. Of, laten we het 
anders zeggen, dat op zoek is naar erkenning. 
Wedstrijden zijn hier geweldig voor. Bovendien 
zijn ze vooral gunstig voor danseressen van 
kleur, omdat die zich vaak in de marge bevin-
den van de wereld van de betaalde opdrachten 
als gevolg van de discriminatie waarmee zij 
worden geconfronteerd bij locatie-eigenaren uit 
het Midden-Oosten. 
 

 
 
Olympisering 
Toch kunnen we niet ontkennen dat wedstrij-
den onze dans veranderen. En niet altijd ten 
goede. Ik wil niet één enkele regio benoemen 
als de belangrijkste boosdoener voor de wed-
strijdgekte, zo vanzelfsprekend als dat ook is, 
maar ik kan zeggen dat zij geresulteerd heeft 
in de 'Olympisering' van onze dans. Daarmee 
bedoel ik dat het bewegingsrepertoire van raqs 
sharqi steeds groter, gedurfder, sneller, over-
drevener, agressiever, atletischer, balletachtig 
en gespierder wordt en minder genuanceerd. 
Danseressen doen meer trucs, rug brekende 
accenten, gek haarzwaaien, splitst en kicks en 
ze proppen twintig verschillende bewegingen 
in een enkele frase van de muziek. 
 
Volgens mij is dat een natuurlijke ontwikkeling. 
Je wilt immers de jury imponeren door de 
concurrentie te overtreffen. Het probleem is dat 
we denken dat we lawaai moeten maken om 
dat te doen. En dat doen we, maar niet op 
dezelfde manier als andere kunstvormen die 
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beter geschikt zijn voor het wedstrijdformat, 
zoals ballroom, ballet, hip-hop, of zelfs 
oosterse vechtsporten en bodybuilding. In 
tegenstelling tot deze kunstvormen vereist raqs 
sharqi veel minder atletisch vermogen en 
technische precisie. Teveel daarvan bederft 
zelfs de esthetiek van de dans. De manier om 
luid zijn bij buikdansen, is subtiel zijn. Door je 
bewegingen klein, intern, betekenisvol, zacht, 
en in harmonie met de muziek te houden, door 
met succes de betekenis van de teksten met je 
lichaam over te brengen en door het 
persoonlijk te maken. 
 
Persoonlijke dans 
Dat brengt mij bij mijn volgende punt. Het is 
een beetje misleidend om te denken dat je 
nauwkeurig kunt oordelen over een buikdan-
seres door haar te vergelijken met anderen, 
om twee belangrijke redenen. Ten eerste, 
zoals ik al zei, is dit een zeer persoonlijke 
dans. Ervan uitgaande dat alle concurrenten 
een vergelijkbaar niveau hebben wat betreft 
techniek, presentatie en kostuums, hoe ga je 
dan bepalen van wie de expressie beter is? Is 
dat überhaupt mogelijk? Dat is volledig subjec-
tief en volledig afhankelijk van de personen die 
beoordelen. Waar houden ze van? Waar 
komen ze vandaan? Wat is hun kijk op de 
esthetiek van deze dansvorm? Hebben ze zelf 
ooit aan een wedstrijd meegedaan? Zijn ze 
echt gekwalificeerd om te oordelen? Hebben 
ze vanmorgen hun koffie gehad? Hun 
medicijnen ingenomen?  
 
Zoals je ziet is het moeilijk om hier objectief te 
zijn, laat staan fair. Dat wordt verder gecompli-
ceerd door het feit dat iedereen danst op 
andere muziek. Hoe kun je iemand die danst 
op Alf Layla vergelijken met iemand die niet 
danst op Alf Layla? Volgens mij is dat een 
probleem waar je niet omheen kunt, omdat de 
meeste wedstrijdorganisaties weigeren om alle 
deelnemers te laten dansen op hetzelfde 
nummer, wat natuurlijk het eerlijkste format 

zou zijn. (Ik meen me te herinneren dat de 
Belly Dancer of the Universe Competition het 
zo doet). Hoe kun je iemand die danst op 
Wana Mali vergelijken met iemand die shaabi 
doet? Dat laatste probleem kan eenvoudig 
worden opgelost met categorieën, maar veel 
wedstrijden doen dat niet. 
 
Drie minuten te kort 
De andere kwestie in het beoordelen van 
buikdans is dat er veel meer voor nodig is dan 
een fragment van drie minuten van een 
urenlang gerepeteerde routine om de vaardig-
heid van een danseres te beoordelen. Vooral 
als ze danst op een choreografie van iemand 
anders! (Ik vind dat vals spelen, zelfs als ze 
het erkennen, maar ik zal daar later op 
ingaan.) Alleen al bij Egyptische dans zijn zo er 
veel dingen te beheersen. Dus je hebt drie 
minuten van de intromuziek gepakt en de prijs 
gewonnen. Prachtig. Kun je ook van tempo 
veranderen en dansen op Um Kulthoum? Kunt 
je de gekkigheid van een shaabi stuk weer-
geven of de rauwe emotie vangen van een 
mawal? Kun je een saaidi doen? Wat dacht je 
van een drumsolo? Baladi? Kun je dansen op 
live muziek? Kun je improviseren? Kortom, wat 
is je breedte van je kennis? Wat is het bereik 
van je vaardigheden?  
 
Voor de meeste professionele danseressen is 
er een show van een uur voor nodig om dat te 
laten zien. En soms is zelfs een uur niet 
genoeg! Als je echt een goede indruk wilt 
krijgen van een danseres, dan moet je haar 
gedurende een jaar of zo zien optreden, 
idealiter op verschillende locaties en voor 
verschillende soorten publiek. Zie wat er uit 
haar komt. Zie haar door de jaren heen 
groeien. (Of achteruit, in sommige gevallen.) 
Beoordeel haar niet op basis van haar 
optreden in een wedstrijd. Laat dat maar over 
aan de jury. 
 
Beste danseres bestaat niet 
Dus je hebt een wedstrijd gewonnen? 
Gefeliciteerd, dat is geweldig. Het is prima om 
trots te zijn, maar maak jezelf niet wijs dat je 
de beste danseres bent die er is. Er is geen 
beste danseres. Het winnen van een wedstrijd 
betekent dat je die wedstrijd hebt gewonnen. 
Niets meer, niets minder. Het betekent dat 
jouw drie minuten beter werden gevonden dan 
de drie minuten van de andere deelnemers. 
(Of het betekent dat je jarenlang trouw hebt 
meegedaan aan die specifieke wedstrijd en dat 
je 'beurt' eindelijk was gekomen.) Wat het ook 
is, het maakt je geen ster, vooral als er maar 
tien of zelfs minder deelnemers waren en het 
betekent ook niet dat je klaar bent om work-
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shops te gaan geven. Tenzij je dat echt bent. 
 
We zijn altijd aan het zeuren over die '6-weken 
wonderen' die beginnen op te treden en les te 
geven na het nemen van slechts een paar les-
sen. Maar het alleen winnen van een wedstrijd 
en je daarna begeven op de workshop- en 
festivalmarkt is niet veel anders. Tenzij er jaren 
van hard werken of echt talent aan ten 
grondslag ligt, natuurlijk. Het lijkt erop dat 
wedstrijden steeds meer een snelle weg zijn 
voor danseressen die naam willen maken. In 
plaats van te focussen op intensieve training, 
het opbouwen van een aanhang op basis van 
talent, en de beste te zijn die je kunt zijn, willen 
veel danseressen alleen maar wedstrijden 
winnen. Dit verklaart het groeiende fenomeen 
van de danseressen die festivals (vooral die in 
Egypte) bijwonen om te concurreren, niet om 
te leren. Ze melden zich aan voor het minimale 
aantal workshops dat je moet volgen om aan 
de wedstrijd te mogen meedoen, en de helft 
van de tijd komen ze niet eens opdagen! Zou 
je van die danseressen les willen hebben? 
 
Verliezen 
Maar wat als je aan een wedstrijd meedoet en 
verliest? Nou, en ik spreek uit eigen ervaring, 
het is niet het einde van de wereld. En het 
hoeft niet per se iets te betekenen. Zoals 
gezegd is de selectie zeer subjectief. Dat een 
bepaalde jury je niet de beste vond, zegt meer 
over hun subjectieve criteria dan over jouw 
dans. Natuurlijk is het altijd mogelijk dat je 
inderdaad niet de beste was. Maar laten we 
niet vergeten dat deze dingen vaak politiek 
zijn. Je kunt winnen of verliezen om een hele 
reeks van redenen die niets te maken hebben 
met je prestaties, zoals geld onder de tafel, je 
relatie met de juryleden of juist het ontbreken 
daarvan, of het land waar je vandaan komt. 
Dat laatste is belangrijk bij veel van de grote 
internationale festivals. Het is niet ongebruike-
lijk voor de sponsors om winnaars te kiezen uit 
landen waarin zij een zakelijk belang hebben.  
 
Wat de reden ook is, laat dit 'falen' niet je dag 
bederven. Maak er een kans van om een 
eerlijk gesprek met jezelf te hebben. Heb je het 
gevoel dat je juist werd beoordeeld? Was je op 
je best of hadden je zenuwen de overhand? 
Vind je dat de winnaar het verdiende om te 
winnen? Wat zou je beter kunnen hebben 
gedaan? Ga niet elk aspect van het winnende 
optreden analyseren en proberen te kopiëren. 
Dit is niet de manier om de volgende wedstrijd 
te winnen, maar de manier om een kloon te 
worden. 
 

Vals spelen 
Een andere reden om niet boos te worden over 
de uitslag is dat er veel vals wordt gespeeld.  
 
Deelnemers die stiekem de juryleden omkopen 
(ja, dat is echt gebeurd) spelen vals. Deelne-
mers die duizenden dollars besteden aan 
privélessen of aan kostuums van een jurylid 
spelen vals. Deelnemers die andermans 
choreografie dansen spelen vals. En tot slot, 
deelnemers die liegen over hun leeftijd of over 
het aantal jaren dat ze al dansen, om in een 
voordelige categorie terecht te komen, spelen 
vals. Dan gaat het bijvoorbeeld om iemand die 
al 15 jaar danst, maar die zegt nog maar zes 
jaar te dansen om te kunnen winnen in de 
categorie 'Zes jaar ervaring of minder'. Of 
iemand die beweert 16 jaar oud te zijn in plaats 
van 30, om dezelfde reden. Afgezien van het 
feit dat deze deelnemers vals spelen, beseffen 
ze niet dat 'leeftijd' en 'jaren ervaring' onnauw-
keurige categorieën zijn. We hebben allemaal 
tienjarigen gezien die beter dansen dan 
sommige 35-jarigen en vrouwen met slechts 
twee jaar dansopleiding die beter dansen dan 
sommige danseressen die al vijftien jaar les 
hebben. Hoe grappig zou het zijn als die 30-
jarige die beweert 16 te zijn verliest van een 
14-jarige die nog maar twee jaar danst? 
 

 
 
De tips 
Wil je na dit alles nog steeds aan wedstrijden 
meedoen? Dat dacht ik al, ha ha... Ik 
probeerde ook niemand te ontmoedigen. Laat 
me je dan wat adviezen geven die je kansen 
om te winnen vergroten, aangenomen dat er 
geen sprake is van een doorgestoken kaart. 
Doe ermee wat je wilt. 
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Muziek keuze 
Wat betreft je muziek is het het beste je te 
houden aan de klassiekers, want ze bieden de 
meest dynamische instrumentatie, teksten en 
zang. Maar vermijd nummers als Alf Leyla, 
Sawah, Ganah Al-Hawa, Akdib Alayk, Bitwanis 
Beek, Enta Omri, Bint Il-Sultan en Habibi ya 
Aini. Dat zijn laatste-keuze liedjes. De duvel en 
zijn ouwe moer hebben erop gedanst en er is 
een goede kans dat sommigen van je concur-
renten erop zullen dansen. Bovendien is het 
heel gemakkelijk om op YouTube te zien wat 
andere danseressen hebben gedaan op deze 
nummers en dat te kopiëren (Dat is... yep, je 
raadt het al... een vorm van vals spelen). Doe 
wat huiswerk en zoek door de muziek van Um 
Kulthoum, Abdel Halim, Warda, Abdel Wahab, 
Nagat, Sabah, Adawiyya, Mohamed Rushdie, 
George Wassouf, Melhem Barakat, enzovoort 
en vind goede songs die niet grijs zijn 
gedraaid. Hiermee toon je een zorgvuldige 
voorbereiding en zul je je zeker onderscheiden 
van de andere deelnemers. En vertaal de 
songteksten! 
 
Als je erop staat om net als 98 procent van de 
andere deelnemers te dansen op een entree 
stuk, dan is het ook hier weer het beste om te 
kiezen voor de klassiekers. Vermijd zoveel 
mogelijk nieuwe composities, geproduceerd 
buiten Egypte op een synthesizer. Niet alleen 
is veel van deze muziek onbekend in het 
Midden-Oosten (als dat belangrijk voor je is), 
maar hij is inferieur aan wat er is geprodu-
ceerd door echte muzikanten die echte 
instrumenten bespelen. Immers, er is een 
reden waarom de klassiekers klassiekers 
worden genoemd en de tand des tijds door-
staan. Kies een stuk met verschillende ritmes, 
tempowisselingen, melodieveranderingen en 
diepte en een stuk dat het beste in je boven 
brengt. 
 
Waarschijnlijk zul je de muziek moeten 
terugsnoeien tot drie of vier minuten. Het is 
altijd een goed idee om je redactionele keuzes 
voor te leggen aan iemand die vertrouwd is 
met Arabische muziek. Je wilt niet juist de 
beste stukken eruit hakken of de algemene 
flow van het lied verstoren. En zorg ervoor dat 
je bewerking naadloos is! 
 
De dans 
Wees jezelf als je danst. Probeer niet om een 
kloon te zijn van een beroemde danseres, of 
van een eerdere winnares. Als ze wonnen, is 
het waarschijnlijk (waarschijnlijk), omdat zij 
zichzelf waren. Als je wilt winnen, moet je ook 
jezelf zijn. En ontspannen. Dans niet om indruk 
te maken. Groter en sneller is niet noodzake-

lijkerwijs beter. Dans op de muziek zoals zij wil 
dat erop wordt gedanst, doe de muziek geen 
geweld aan. En dans je eigen choreografie! 
(Tenzij je improviseert.) Andermans choreo-
grafie uitvoeren is plagiaat, vooral als je niet de 
choreograaf erkent. Zelfs als je dat wel doet, 
weet dan dat het jouw choreograaf is die danst 
in de competitie, niet jij. Waarom zou je dan 
meedoen? 
 
Of je nu danst op een choreografie of improvi-
seert, zorg ervoor dat je goed repeteert. Zorg 
ervoor dat je techniek zo perfect is als hij kan 
zijn en dat je de muziek van binnen en van 
buiten kent. Dit is vooral belangrijk als je danst 
op een choreografie en je ineens je routine 
vergeet. Dan kun je wel al improviserend het 
einde bereiken in plaats van dat je op het 
podium staat te kijken als een hert in de 
koplampen van een auto. 
 
Kostuum 
Je kostuum is erg belangrijk. Je dans is niet 
het enige waarop je zult worden beoordeeld. 
Uiterlijk en presentatie tellen ook mee. Het 
doel is om jezelf te onderscheiden. Doe dat 
dan ook. Zie er zo oogverblindend uit als 
menselijkerwijs mogelijk is, zodat wanneer je 
op het podium staat, niemand zijn ogen van je 
af kan houden, zelfs als je dansen knudde is. 
Vergeet niet dat, hoewel de jury kritisch kijkt of 
althans wordt verondersteld dit te doen, ze nog 
steeds menselijk zijn. Zij zullen genieten van 
het vermaak en je kostuum zal een effect 
hebben op hun oordeel, al is het maar onbe-
wust. Zorg ervoor dat de stijl van je kostuum 
past bij de stijl van de muziek. Zorg ervoor dat 
het uniek is en dat het je persoonlijkheid 
weerspiegelt. Het is het beste om door een 
professionele ontwerper een ontwerp op maat 
te laten maken. Dat kost wat meer, maar het is 
zeker de moeite waard. Gebruik het liefst 
heldere kleuren. Zwart, grijs en bruin kunnen 
maken dat je er verlept uitziet. Plus, ze laten 
niet zo'n grote indruk achter bij het publiek. En 
je wilt juist onvergetelijk zijn. Sommige 
wedstrijden duren uren - ik was een paar jaar 
geleden jurylid bij een 9-uur durende wedstrijd 
in de Oekraïne! - en op een bepaald moment 
zal de jury gaan afhaken. Er is een goede kans 
dat tegen de tijd dat je opkomt, ze al veel 
danseressen hebben gezien, dus je moet ze 
uit hun verveling losbreken met een 
verpletterend kostuum (en dito energie). 
 
Je kostuum moet ook als gegoten zitten. Je 
wilt niet dat er lichaamsdelen uitsteken of 
struikelen over een te lange rok. Zorg dat je 
kostuum ruim van tevoren klaar is en repeteer 
er een aantal keren mee voordat de wedstrijd 
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begint. Maar kies vooral ook voor een ontwerp 
dat goed past bij wie je bent. Als je niets ziet in 
die opzichtige kostuums die veel Russische 
danseressen dragen, kies dan een meer ge-
stroomlijnd ontwerp dat je benen en rondingen 
goed doet uitkomen. Als je niet houdt van 
sexy, overweeg dan een meer conservatief 
ontwerp. Je kostuum zal invloed hebben op je 
perceptie van jezelf, je stemming, en dus je 
dans; kies dus verstandig. 
 

 
 
Uiteraard moeten je haar en make-up 
onberispelijk zijn. Je make-up moet zoveel 
mogelijk passen bij de kleuren in je kostuum. 
Of, als je niet houdt van gekleurde 
oogschaduw, kies dan voor de rokerige look 
met zwart, grijs en zilver. Die werkt met alles. 
Style je haar op de meest flatteuze manier, 
maar houd het uit je gezicht. Niets storender 
dan een danseres die constant haar haren uit 
haar gezicht veegt. Oh en lach! Voel! Laat je 
zenuwen je niet dichtklappen. Ik zeg niet dat je 

niet nerveus mag zijn, maar zoek naar een 
manier omdat te verbergen. 
 
Attitude 
Ik zei het al eerder, maar ik kan het niet 
genoeg benadrukken. Doe je uiterste best, 
naar heb geen onredelijke verwachtingen. 
Wees bereid om te verliezen. En wees daar 
volwassen over. Als je wint, zal het een 
aangename verrassing zijn. Wees trots maar 
blijf bescheiden. Feliciteer je concurrenten met 
resultaten en probeer het te menen. Wed-
strijden kunnen verdeeldheid creëren in de 
gemeenschap, dus zorg ervoor dat je niemand 
vervreemdt met je overwinning. Of je nu wint of 
niet, vraag de jury om feedback. Denk na over 
hun opmerkingen en probeer ze te gebruiken 
om je dans te verbeteren. Luister ook naar wat 
andere mensen in het publiek te zeggen 
hadden over je optreden. Soms is hun 
feedback eerlijker dan die van de juryleden. Hij 
zal zeker nooit worden ingegeven door 
persoonlijke belangen. Tot slot, vergeet niet 
dat wedstrijden commerciële ondernemingen 
zijn. Mensen die ze organiseren doen dit om 
geld te verdienen. Niet dat daar iets mis mee 
is. Ik wijs je er alleen op, omdat ze dit doen 
door je ego te strelen. Houd dat in gedachten, 
ongeacht of je wint of verliest. 
 
Coaching 
Ik ga dit stuk eindigen met schaamteloze 
reclame voor mijn nieuwe online Competition 
Coaching service. Ik bied nu Skype-sessies 
(geen lessen) aan voor iedereen die coaching 
wil bij een choreografie. Ik choreografeer niet 
je dans voor je, maar ik zal je routine evalue-
ren en suggesties geven voor verbetering. 
Meerdere danseressen hebben me gevraagd 
om dit te doen en allen van hen zijn ofwel 
geplaatst of wonnen de wedstrijden waaraan 
ze meededen. Je hoeft niet aan een wedstrijd 
mee te doen om te profiteren van deze dienst. 
Als je gewoon op zoek bent naar constructieve 
kritiek op je werk, dan zou dit een goede plek 
kunnen zijn om te beginnen. Mail me via 
lunaofcairo@gmail.com voor meer informatie. 
 
Luna of Cairo 
(Foto’s: eerste drie cc-by-2.0 Holly Kuchera, 
laatste Kim Alaniz) 
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n Tarab 2.0 met Sena m 

 
In november 2014 gaf Sena een workshop over Tarab, één van de meest fascinerende aspecten 
in de oosterse (maar ook de westerse) muziek. Tarab is de ongrijpbare, maar duidelijk voelbare 
factor in de muziek, waarin het hart wordt aangesproken, de ziel van de muzikant of zanger(es) 
tastbaar is en publiek, muzikant en zanger(es) als het ware één worden. Het zit niet alleen in de 
muziek zelf, het ontstaat ook als een danseres de muziek zo weergeeft, dat het voelt alsof er 
een hartsverbinding ontstaat tussen de danseres en het publiek. De kracht van de Tarab is 
misschien wel juist de combinatie van het voelbare en het ongrijpbare, maar het moeilijke is 
dat het zich niet laat dwingen: het komt of het komt niet. De workshop in november 2014 over 
dit onderwerp vond ik zó goed dat ik er een stukje over geschreven heb in Raqs wa Risala 
nummer 42. Op 19 april jongstleden organiseerde Sena opnieuw een workshop Tarab in 
Hellevoetsluis.  
 
De interpretatie van het begin van het nummer 
Sawah, de originele en live-versie uit het 
album Anthology 1965-1969 van Abdel Halim 
Hafez, stond op het programma. Sena legde in 
het kort uit waar het lied over gaat (de eenza-
me geliefde, gescheiden van zijn liefde) en 
vertelde dat je niet moet proberen de tekst 
letterlijk weer te geven. Ze haalde terecht aan 
dat Egyptische danseressen dat wél 'mogen' 
omdat Arabisch 'hun' taal is en de moedertaal 
letterlijk in hun hart zit. Ze haalde voorbeelden 
aan -zonder namen te noemen - van Westerse 
danseressen die proberen de dramatische 
tekst letterlijk weer te geven met allerlei geba-
ren, waardoor hun dans een soort overdreven 
pantomimenummer wordt. En inderdaad, 
zonder zelf ook namen te noemen schoten me 
al een paar voorbeelden te binnen, waarbij 
hiervoor was gekozen. En het effect was niet 
dat ik erdoor werd meegesleept maar eerder 
dat het een soort plaatsvervangende schaamte 
teweeg bracht. 
 
Sena koos voor een 'niet-pantomime-benade-
ring' maar gaf aanwijzingen hoe je op een 
natuurlijke manier verbinding kunt leggen 
tussen de muziek en je hart. Op de melodieuze 
eerste tonen van het nummer Sawah gaf ze 
diverse variaties aan: op het oog simpele 
variaties met de schouders en zachte bewegin-
gen vanuit het bovenlichaam, letterlijk bewe-
gingen uit het hart. Zonder meteen al de 
heupen te gebruiken. Op het oog simpel, maar 
in werkelijkheid erg moeilijk, omdat je je niet 
achter techniek kunt verschuilen en je jezelf 
bloot moet geven. De kracht van de eenvoud 
deed zich hierdoor meteen al gelden: het 
nauwelijks iets doen en de concentratie op die 
weinige bewegingen werken energetisch uit als 
een boksbal. Het is het 'er zijn en verder niets' 
wat dit zo sterk maakt. Een complexe ineen-
vlechting van bewegingen en isolaties zou niet 
half zo sterk zijn. 
 

Deze benadering werd voortgezet, want daar-
na volgde een korte passencombinatie die zich 
enkele malen herhaalde (omdat de muziek 
wordt herhaald) en kwamen gezichtsuitdruk-
king en de sprekende kracht van de armen aan 
bod. Een wat andere en meer choreografische 
benadering dan de vorige workshop, waarin 
veel meer werd geïmproviseerd, maar een net 
zo goed uitwerkende methode.  
 
Wat ik erg leuk vond is dat Sena je ook op een 
bepaalde manier naar de muziek laat luisteren, 
waardoor je er andere dingen in hoort en 
uithaalt dan je normaal gesproken zou doen. 
De passencombinatie, de armen en de expres-
sie werden vele malen geoefend zodat we na 
drie uur workshop maar enkele minuten van 
het nummer hadden doorgespit en nauwelijks 
tot de Mawwal waren gekomen waar de 
zanger zijn eigenlijke lied begint. Maar dit was 
niet erg, want juist het herhalen van de lesstof 
en het uitspitten ervan gaf een bepaalde 
diepte, vergrootte zoals gezegd de expressie 
en deed me weer al te zeer beseffen dat de 
grote kracht van de oriëntaalse dans niet de 
exhibitie van spectaculaire maar 'koude' tech-
niek is maar het invoelen en doorleven van de 
muziek met schijnbaar eenvoudige bewegin-
gen, waardoor de dans juist 'warm' wordt en 
ziel krijgt. 
 
Ik hoop dat Sena dit thema nog eens gaat 
behandelen in een workshop, want ik heb weer 
veel geleerd en ben weer bevestigd in de 
opvatting dat dit het is waar het - voor mij 
althans - om draait in 'onze dans': invoelen, 
aanwezig zijn, je kwetsbaar opstellen en 
dansen met een niet al te ingewikkelde 
technische structuur door veel te herhalen en 
je bewegingen te doorleven. En als de Tarab 
dán nog niet komt, dan weet ik het niet meer… 
 
Peter Verzijl
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n Het vormen van beelden m 
 

De beeldvorming van oriëntaalse dans houdt mij al jaren bezig. In nummer 34 van Raqs wa 
Risala was bijvoorbeeld een media expert aan het woord over de Arabische vrouw als óf een 
anonieme zwarte gedaante óf een buikdanseres óf een terrorist in speelfilms vanaf het begin 
van de twintigste eeuw tot nu. Een beeld dat invloed heeft op hoe er wordt gedacht over de 
oriëntaalse dans. Ook het gerenommeerde tijdschrift National Geographic heeft een steentje 
bijgedragen. Lees hier hoe het in het maartnummer van 1917 mis ging. Met mooie plaatjes, 
maar een dubbele boodschap. 
 

 
 
De inhoudsopgave van de National Geogra-
phic van maart 1917 komt vertrouwd over, 
wellicht ietsje meer politiek dan wij van het 
blad gewend zijn. Maar misschien komt dat 
doordat het ten tijde van de eerste wereld-
oorlog is gepubliceerd: over de Russische 
revolutie, over de geschiedenis van de 
republiek als staatsvorm, over Groot-Brittannië 
en Engelse tradities en over landbouw en 
voedselvoorzienig in oorlogstijd. Alles zo te 
zien zonder illustraties, maar dat wordt 
ruimschoots goedgemaakt door de 16 foto's 
tellende reportage over "Zigeuners en Moren 
in Noord-Afrika". 
 
Groot gebied 
Noord-Afrika blijkt een bijzonder groot gebied 
te zijn: we zien foto's van gebouwen in Zuid-
Spanje, Marokko en Jeruzalem en een idyl-
lische foto van piramiden in een Egyptisch 

landschap. Maar vreemd genoeg ook de poort 
van een paleis in Jaipur, India. Geen idee 
waarom dat laatste gebouw bij de reportage is 
gevoegd. De tekst zegt daar niets over. Gaat 
het hier over 'Moorse invloeden' in de architec-
tuur, waarnaar verwezen wordt in de bijschrif-
ten bij foto's van gebouwen in Granada en 
Sevilla? 
 
Bij de foto's van mensen zijn de vrouwen 
zwaar oververtegenwoordigd en daarbinnen de 
danseressen. Naast een foto van een geslui-
erde vrouw met kind op een ezel, met een man 
ernaast, zegt het bijschrift alleen iets over de 
trouwe ezel die op zoveel plaatsen in de 
wereld de zware lasten draagt. De zigeuners 
worden vertegenwoordigd door een portret van 
een Spaanse Roma vrouw en drie Spaanse 
Roma meisjes.  
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Algerijnse danseressen 
En dan zijn er drie prachtige portretten van 
Algerijnse danseressen, elk met een bijschrift 
dat vertelt over wat je op de foto ziet, hoewel je 
niet te weten komt hoe de dames heten. In 
bloemrijke taal wordt ons verteld dat één van 
de vrouwen een "bloem van de woestijn" is, die 
naar Biskra is gekomen om als danseres haar 
bruidsschat bij elkaar te verdienen. Hoe zou de  
schrijver dat weten? De tweede danseres is 
"Een Arabische geschoeid op vuur" en "de 
langzame, kloppende muziek van het Oosten 
is net zo noodzakelijk voor haar geluk als de 
juwelen en munten waarmee ze zichzelf siert". 
Daar worden we dus niet zoveel wijzer van, 
maar bij de derde danseres lezen we wat 
meer: "Een dansers van de cafés in Algerije. 
Hun gezichten bedekt met een donkere verf 
om de natuurlijke werking van de woestijnzon 
op hun huid te vergroten, hun nagels donker 
gemaakt met henna en hun wangen vaag 
getatoeëerd in blauw om hun kaste laten zien, 
brengen deze schoonheden van de Ouled Naïl 
stam veel lokale kleur in de drukke cafés van 
Noord-Afrika. Hun kostuums zijn prachtig en 
hun zware ornamenten zijn grotendeels van 
gouden en zilveren munten". 
 
Blote briefkaarten 
Al met al een wat merkwaardige, maar voor 
ons interessante foto-impressie. Maar dan gaat 
er iets ontzettend mis. Want National 
Geographic kon het niet laten om ook twee 
foto's van half blote vrouwen in de reportage 
op te nemen. Over de vrouwen zelf komen we 
niets te weten; de titels "Daughter of Araby" en 
"Bedouin Beauty", met verder alleen wat 
dichtregels als bijschrift zeggen niets. Bijvoor-
beeld ook niet waar de foto's zijn gemaakt. 
Geen woord ook over de tegenstelling tussen 
de gesluierde vrouw op de ezel en deze blote 
dames. En daarmee sluit het blad naadloos 
aan bij de mode van rond het begin van de 
twintigste eeuw om 'Arabische' vrouwen met 
een ontkleed bovenlichaam op de gevoelige 
plaat vast te leggen als 'danseres' of iets 
anders exotisch. Er zijn honderden van 
dergelijke foto's gemaakt en als briefkaart 
verstuurd in een tijd dat gewone Europese 
vrouwen niet eens een blote enkel mochten 
laten zien.

 
 
En zo heeft een gerenommeerd tijdschrift als 
National Geographic een steentje bijgedragen 
aan het hardnekkige beeld van de Arabische 
vrouw als een naamloos, erotisch kijkobject en 
daarmee vooral ook zichzelf neergehaald.  
 
Toch weerhoudt dat ons er niet van om te 
genieten van drie mooie oude foto's van 
oriëntaalse danseressen uit het begin van de 
twintigste eeuw. 
 
Judith Scheepstra 
 
Bronnen 
http://en.wikisource.org/wiki/National_Geographic_
Magazine/Volume_31/Number_3  
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nation
al_Geographic_Magazine,_March_1917
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n Lijfwerk voor buikdanseressen? m 
 

Mijn naam is Hester de Vries en ik heb een praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie 
“Lijfwerk” in Drunen. Op uitnodiging van Peter schrijf ik dit artikel over wat lichaamsgerichte 
psychotherapie kan betekenen voor buikdanseressen. Graag wil ik starten met de relatie die ik 
heb met oriëntaalse dans. Daarna ga ik inhoudelijk in op de visie van deze therapiestroming en 
hoe een buikdanseres er de vruchten van kan plukken.  
 
Ik ben begonnen met buikdansen bij Letty Vos 
in Wageningen. Dit was tijdens mijn studie 
“ethologie”, ook wel met een knipoog ‘dier-
psychologie’ genoemd. De muziek en de 
bewegingen vond ik heerlijk en voelden 
natuurlijk aan. De muziek had wel wat weg van 
Israëlische muziek, waarop ik al sinds mijn 
vijfde jaar danste. Behalve Letty waren Samia 
Gamal, Soheir Zaki en de Turkse danseres 
Tanyelli inspirerende voorbeelden voor mij. Ik 
geef sinds 2004 buikdansles. Momenteel 
verzorg ik enkele keren per jaar een cursus 
Buikdans en een cursus Bollywood voor de 
Wageningse Universiteit. In 2008 begon ik met 
de opleiding tot lichaamsgericht therapeut en ik 
heb nu een groeiende praktijk. Soms gebruik ik 
oriëntaalse muziek in mijn individuele sessies, 
omdat die mensen aanzet tot meer bekken-
gebruik. In mijn buikdanslessen gebruik ik 
aardingsoefeningen die uit de lichaamsgerichte 
therapie komen.  
 
Energie in je lichaam 
De bekende en helaas onlangs overleden 
docente Ada van der Wijngaart (Dunya) 
maakte zo’n twintig jaar terug in een workshop 
de opmerking, wijzend op haar borstkas: “je 
hebt hier wel energie zitten, maar het zit vast”. 
Lang heb ik niet geweten wat ik met deze 
opmerking aan moest. Eén ding wist ik wel: ik 
had moeite met borstdrops en cirkeltjes, kon 
eigenlijk alleen mijn borstkas heen en weer 
bewegen en niet zo erg op en neer. Als docent 
heb ik die hardnekkige houdingen ook bij mijn 
leerlingen gezien: naar voren getrokken 
schouders, spanning in de rug, holle rug of 
juist bol, en ja ook bij buikdanseressen 
stramheid in nek, bekkengebied en benen.  
 
Misschien herken je het bij jezelf: soms heb je 
als danseres een arm die telkens ‘afhaakt’ of 
zie je op dansfoto’s van jezelf consequent een 
knak in je pols. Het komt erop neer dat 
sommige delen van je lijf teveel gespannen 
zijn. Andere delen hebben juist weer te weinig 
energie en voelen slap aan. Dit heeft te maken 
met de verdeling van energie over het lichaam 
en de mate waarin die energie vrij kan stromen 
door het lijf. Soms helpt training, maar niet 
altijd en dan blijven het valkuilen. Het kan zijn 
dat dit een psychologische-emotionele 
achtergrond heeft die jou in die houding of 

bewegingsstijl houdt en die merkbaar is in je 
manier van dansen. In dat geval kan lijfwerk je 
mogelijk wat opleveren.  
 

 
 
Lijfwerk, vorm en uitgangspunten 
Lijfwerk is de meest dynamische van alle 
methoden die worden gebruikt bij lichaams-
gerichte psychotherapie. Een ander woord 
ervoor is ook wel emotioneel lichaamswerk. 
Emotioneel lichaamswerk of lijfwerk bestaat uit 
oefeningen die erop zijn gericht een hogere 
energie doorstroming in je lichaam te creëren, 
opgehoopte spierspanningen (blokkades) op te 
lossen (zie de volgende alinea), meer 
gevoelsmatig contact te krijgen met je lichaam 
en te aarden. Met gevoelscontact wordt 
bedoeld dat je beseft dat je lichaam meer is 
dan functionerende onderdelen bij elkaar. Zo 
staat het hart voor verbinding naar anderen en 
liefde ook voor jezelf; het bekken staat voor 
veiligheid, sensualiteit en kracht. Dit staat 
tegenover een meer ‘technisch-functionele’ 
visie op je lichaam. Hiervan is sprake wanneer 
je je lichaam als botten, spieren en organen bij 
elkaar ziet en wanneer vooral je hoofd bepaalt 
wat je lichaam doet in de dans. Daarmee doe 
je jezelf als persoon tekort.  
 
De pijlers van lijfwerk zijn: aarden, bewegen, 
ademen en geluid maken. Deze elementen 
zitten in lijfwerk omdat mensen nogal eens 
vergeten te bewegen, stilvallen, hun adem 
inhouden en figuurlijk hun stem niet willen 
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laten horen, hun aanwezigheid niet kenbaar 
willen maken. Lijfwerkoefeningen laten je het 
tegenovergestelde doen van die valkuilen. Ze 
dagen je uit meer lijfelijk aanwezig te zijn. Dat 
is anders dan met yoga: lijfwerkoefeningen zijn 
bewegingen in plaats van houdingen, je maakt 
er ook geluid bij, je geeft expressie aan je 
emoties en soms werk je in tweetallen.  
 

 
 

 
 
Spierblokkades en de rol van emoties 
Lichaamsgerichte therapeuten zien een 
verband tussen de ontwikkeling van een kind 
en de thema’s die je later als volwassene 
meeneemt in je leven en dus ook in je dans. 
Het principe is als volgt: als baby en peuter zijn 
we één en al emotie. We zijn kamerbreed 
boos, helemaal verdrietig, bang tot in onze 
tenen, enzovoort. Het hele lichaam doet 
daaraan mee: slaan of stampvoeten van 
boosheid, woest zwaaien met de armen, een 
keel opzetten of snikken van verdriet, geheel 
verstijven van angst. Daarna krijgen we te 
maken met onze omgeving. Die zit soms 
helemaal niet te wachten op bepaalde emoties. 
Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een moeder is 
die migraine heeft of een vader die niet van 
stampende kinderen houdt. Daarnaast is het 
een gegeven dat we de omgeving nodig 
hebben om ons te koesteren, ons veilig te 
voelen en ons te voeden. Die krijgen we 

misschien niet als we onze emoties blijven 
uiten. Uit overlevingsdrang gaan we als kind 
dan onze boosheid of ons verdriet of wat er 
maar aan de orde is, inhouden. Het is niet zo 
dat de emotie weg is, maar we houden haar 
binnen. De bij de emotie horende bewegingen 
in het lichaam, aangestuurd door bijvoorbeeld 
de armspieren, die willen slaan, of de borstkas 
die op en neer wil bewegen bij het snikken, 
blijven steken. Ze willen wel en worden 
fysiologisch gezien helemaal klaargemaakt om 
in actie te komen, maar ze mogen niet meer. 
Dat betekent dat er spierspanningen ontstaan 
die niet kunnen ontladen, lees: omgezet 
kunnen worden in een beweging. We uiten de 
emotie niet meer en we worden hiervoor door 
de omgeving beloond. We kunnen hier wel 
gefrustreerd over zijn, maar liever dat dan 
onze voeding of koestering missen.  
 
Om de frustratie minder te voelen gaan we 
minder ademhalen en versterken we de spier-
spanningen. Als die situatie voortduurt dan 
worden die spierspanningen chronisch. Die 
situatie maakt dat de aandrang om te bewegen 
(de emoties) op den duur ook niet meer wordt 
beleefd of gevoeld. We denken dat we die 
emotie niet hebben en dat is in zekere zin ook 
zo: we kunnen niet meer boos doen, huilen, 
enzovoort. Met de emoties verdwijnt ook de 
frustratie van het je niet kunnen uiten uit beeld 
en zo is onze aanpassing aan de omgeving 
compleet. Alles lijkt koek en ei. Op latere 
leeftijd kan dat echter problemen gaan geven. 
Zo ook bij het uitvoeren van onze grote 
liefhebberij: de oriëntaalse dans. 
 
Lichaamsgevoel bij het buikdansen 
De oriëntaalse dans is een individuele dans die 
in principe op improvisatie gebaseerd is. De 
houvast die je als buikdanseres hebt, is dus 
niet in de allereerste plaats aan richtlijnen en 
voorgeschreven passen maar aan je eigen lijf 
en gevoel. Daarbij is de verbinding met het 
gevoel van de danseres essentieel: het 
muziekgevoel, de stemming, de eigenheid van 
de danseres. De oriëntaalse dans is bij uitstek 
de dans die de persoonlijkheid en sterke en 
kwetsbare kanten van de danseres zichtbaar 
maakt. Het zal nu duidelijk zijn dat op dit vlak 
voor velen van ons nog wat te winnen valt. 
 
Beweeglijkheid in je lijf 
Toen ik ervaring kreeg met lichaamswerk, kon 
ik de opmerking van Ada beter plaatsen: door 
een kwetsing van mijn hart spande ik de 
lichaamsspieren eromheen aan en bouwde ik 
als het ware een kooitje om mijn hart. Logisch 
dat alles daar vast kwam te zitten! In een 
lijfwerkoefening, waarbij met de handen wordt 
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uitgereikt naar een denkbeeldige andere per-
soon, raakte ik in contact met het weggestopt 
verdriet en kreeg een flinke huilbui. Door het 
heftige snikken toe te laten en de tijd te geven, 
voelde ik meer ruimte in mijn borstkas, ik 
haalde makkelijker adem en kon veel soepeler 
bewegen. Dit was het begin van het besef dat 
huilen als ik verdriet heb, mij goed doet.  
 
Oefeningen 
Een lichaamsoefening die ook gunstig uitpakt 
in dit verband is ook wel het ‘chaotisch 
ademen’. Hierbij ga je snel ademhalen door je 
neus, zonder voorspelbaar patroon. Dit prikkelt 
je middenrif, waar doorgaans door velen van 
ons spanning wordt vastgehouden. Het gevolg 
is dat je romp en borstkas soepeler worden. 
Na deze oefeningen kun je subtieler met je 
borstkas bewegen. Mensen die moeite hebben 
met het uiten van boosheid, maar wel reden 
hebben om boos te zijn, kunnen die emotie 
nog wel eens vasthouden tussen de schouders 
en de nek. Dat kan zichtbaar worden in een 
‘weduwebult’: dit is een vetophoping rond de 
bovenste uitsteeksel van de ruggengraat. Deze 
verhindert de energetische stroom naar de 
armen toe. Als je gaat dansen zouden je 
armen dan stil kunnen vallen. Mogelijk heb je 
dan baat bij het uiten van agressie met je 
armen. Dat kan met de oefening ‘werken met 
de ellenbogen’: je gaat vanuit ontspannen 
staande houding je gebogen ellebogen om de 
beurt krachtig achterwaarts bewegen, je 
voorstellend dat je ruimte maakt om jezelf 
heen. De beweging is nog effectiever als je 
daarbij ‘nee’ of ‘weg!’ roept. Je zult zien dat je 
bovenlijf daarna meer verbonden voelt met je 
armen en dat er plaats komt voor zachtheid in 
plaats van de onderdrukte boosheid. Dit komt 
bijvoorbeeld ten goede aan het maken van 
slangenarmen en een natuurlijk armgebruik bij 
bijvoorbeeld een Baladi-dans.  
 
Een serie lijfwerk oefeningen wordt vaak 
begonnen en afgesloten met de verticale 
aardingsoefening: je staat rechtop, je knieën 
iets van het slot en de rest van je lichaam houd 
je zo los mogelijk. Je gewicht geef je zoveel 
mogelijk over aan de grond. Dan ga je je 
knieën buigen en weer enigszins strekken, 
terwijl je uitademt en inademt. Spontaan 
opkomende trillingen in je benen laat je rustig 
hun gang gaan. Dit is een oefening die ik 
regelmatig aan het begin van de buikdansles 
doe en hij geeft focus, rust en gronding. En dat 
vertaalt zich onder meer terug in je balans-
gevoel in je dans. 
 
De hierboven beschreven oefeningen zetten 
het lijf van binnenuit in beweging, zeker als je 

een emotie kunt verbinden aan de oefeningen 
en je je meer kunt laten gaan. Als de door-
stroming in je lichaam toeneemt, komt ook het 
aanvankelijk geblokkeerde gevoel weer terug. 
Hoewel we daar begrijpelijkerwijs in eerste 
instantie misschien voor terugschrikken, kan 
het je ook als danseres veel opleveren om het 
aan te gaan.  
 

 
 
Tot slot 
Ik ben nu ingegaan op wat lijfwerk voor je 
bewegingen als danseres kan doen. De 
volgende keer zal ik meer ingaan op het effect 
van lijfwerk op andere aspecten van de oriën-
taalse dans. Dan vertel ik ook wat meer over 
hoe je karakter gekoppeld is aan de ontwikke-
ling die je als kind hebt doorgemaakt en hoe 
ook dat terug te zien is in je dans.  
 
Wil je met lijfwerk kennismaken? Op zaterdag-
middag 1 augustus geef ik samen met een 
collega therapeute in Breda de workshop “Vrij 
in je lijf, vrij in je dans; lichaamswerk voor 
buikdanseressen”. De organisatie is van Badra 
in het kader van haar zomerworkshops.  
 
Hester de Vries 
(Foto's Anita Stokmans) 
 
Meer informatie en bronnen 
www.lijfwerk.info, www.sblp.nl 
www.bodymindopleidingen.nl  
Alexander Lowen - Bio-energetische oefeningen, 
Uitgeverij Servire, Utrecht, 1996, ISBN 9063252927 
A. Rank - Je lichaam als spiegel, Uitgeverij VBK 
media, 1996, ISBN13 9789063254896 
Opleiding ‘energetic integration therapeut’ bij 
Bodymind Opleiding te Rotterdam 
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n Nieuwe kennismaking met raqs sharqi m 
 

Kathleen Fraser beschrijft in haar boek "Before They Were Belly Dancers, European Accounts 
of Female Entertainers in Egypt, 1760–1870" wat zij tijdens haar tienjarige onderzoek heeft 
ontdekt over leven en werk Egyptische danseressen en dansers. Hiermee geeft ze verrassende, 
misschien zelfs schokkende nieuwe inzichten in de geschiedenis van de oriëntaalse dans. 
 

 
 
"De eerste danseres laat zich traag op de 
grond zakken. Terwijl ze neerdaalt, worden 
haar bewegingen zwakker en zachter. 
Plotseling valt ze geheel neer op het kleed en 
blijft daar liggen in een gracieuze en aantrek-
kelijke pose. De tweede danseres grijpt haar 
beet bij haar middel, liefkoost haar en probeert 
haar tot leven te brengen, met een uitdrukking 
van zorg en smart op haar gezicht. Langzaam 
komt de eerste danseres bij bewustzijn en richt 
zich op. Haar bewegingen worden steeds 
sterker en duidelijker. Beide danseressen 
dansen dan samen een vrolijk duet, waarmee 
het optreden wordt afgesloten". 
 
Dit is de beschrijving van een brave versie van 
een "Liefdesduet", één van drie soorten 
dansoptredens door professionele Egyptische 
danseressen die tussen 1760 en 1870 vaak 
door Europeanen zijn beschreven. Bij minder 
brave interpretaties van dezelfde dans bewe-
gen de danseressen samen op manieren die 
volgens de schrijvers eerder thuishoren in de 
echtelijke slaapkamer, hoewel de Egyptenaren 

uit het publiek, mannen én vrouwen, er 
onveranderlijk enthousiast op reageren. 
 
Heilige huisjes 
Met dit voorbeeld sloopt de Canadese 
onderzoekster Kathleen Fraser één van de 
heilige huisjes uit de Westerse wereld van de 
oriëntaalse dans, want anders dan wij graag 
zouden geloven maken expliciete erotiek en 
seksualiteit deel uit van de geschiedenis van 
de raqs sharqi in Egypte. En dat is niet de 
enige buikdansmythe waar Fraser mee 
afrekent in haar boek "Before They Were Belly 
Dancers. European Accounts of Female 
Entertainers in Egypt, 1760–1870" (2015). 
 
Verslingerd 
Kathleen's eigen eerste kennismaking met 
buikdans was als een manier om te herstellen 
van een ernstige ziekte. En zoals zo velen van 
ons raakte ze er daarna geheel aan verslin-
gerd. Een studie dansgeschiedenis aan de 
York Universiteit in Toronto leek haar daarna 
een logische volgende stap. In dat kader 
interviewde zij onder andere Egyptische 
Canadezen, om te ontdekken dat die dol 
waren op hun raqs sharqi en de beroemde 
danseressen van het Egyptische witte doek en 
die over de dans ook een goed geïnformeerde 
mening hadden. Ook werd duidelijk dat de 
geïnterviewden weinig respect hadden voor de 
danseressen en hun dans. In 1991 verscheen 
haar proefschrift “The Aesthetics of Belly 
Dance: Egyptian Canadians Discuss the 
Baladi” en sindsdien schrijft ze regelmatig in 
vakbladen als The Gilded Serpent en 
tijdschriften als Dance Research Journal en 
het UCLA Journal of Dance Ethnology.  
 
Tien jaar onderzoek 
"Before They Were Belly Dancers" is het resul-
taat van een tienjarig project, waarin Fraser 
een analyse maakte van de dans, zoals die 
werd beschreven in wat in het kort Europese 
'reisliteratuur' kan worden genoemd. Helemaal 
dekt deze term de lading niet, want de meeste 
schrijvers hadden een veel sterkere band met 
Egypte dan de gemiddelde toerist van nu. Er 
waren mensen bij die voor hun werk of 
vanwege hun politieke overtuiging enkele jaren 
door Egypte hebben gereisd of in Egypte 
woonden. Voor anderen was het verblijf aldaar 
eerder een ontdekkingsreis of avontuur of een 
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zoektocht naar werk in het buitenland. Een 
veel kleinere groep schrijvers deed weten-
schappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de 
Egyptische oudheid. Enkelen van hen vonden 
de dans die ze zagen decadent en pervers, 
maar waren desondanks in staat om haar-
scherpe observaties neer te pennen van de 
dansbewegingen. De vierde en laatste groep 
bestond uit toeristen, van wie de beschrijvin-
gen nog het meeste weg hebben van de 
hedendaagse reisliteratuur. 
 
De beschrijvingen werden ondersteund door 
het werk van beeldend kunstenaars, die op 
hun eigen manier vastlegden wat ze zagen. 
Soms waren dat de schrijvers zelf, vaak waren 
dat ook professionele schilders, zoals Jean-
Léon Gérôme, die onder meer de danseres 
schilderde die jarenlang de omslag sierde van 
het boek "Serpent of the Nile" van Wendy 
Buonaventura. 
 
Drie categorieën danseressen 
Voor zover in de literatuur een indeling te 
vinden is van verschillende soorten danseres-
sen - er waren trouwens ook dansers, maar 
over hen werd weinig geschreven -, werd een 
onderscheid gemaakt tussen awalim en 
ghawazee. Maar de auteurs hanteerden beide 
begrippen elk op hun eigen wijze. De dansen 
werden benoemd als 'dans van de ghawazi' of 
de 'dans van de almées'. 
 
Aan het begin van de negentiende eeuw 
werden door de Franse autoriteiten niet twee, 
maar drie gilden van vrouwelijke artiesten 
beschreven, die als zodanig ook werden 
aangeslagen voor de inkomstenbelasting. Dat 
waren de "Chanteuses du Caire", die niet 
alleen zongen, maar ook muziekinstrumenten 
bespeelden en een enkele keer ook dansten, 
de "Danseuses en musiciens qui les accom-
pagnent qui sont au Caire", onder wie ook de 
ghawazee vielen en de "Danseuses qui sont 
au Caire dites Rakassin". Vreemd genoeg 
komt de laatste term in de Europese 
reisliteratuur helemaal niet voor.  
 
Ban van 1834 
Ook in de studieperiode bestond er al die 
ambivalente houding van de Egyptenaren 
tegenover de danseressen. Enerzijds waren ze 
zeer geliefd en was hun afwezigheid bij een 
belangrijke gebeurtenis in het land of in de 
familie eenvoudigweg ondenkbaar, anderzijds 
hadden ze een zeer lage status. Van tijd tot tijd 
heeft dat laatste ook geresulteerd in een 
algeheel verbod op dans en danseressen. Het 
bekendste verbod is de 'ban van 1834' die 
eigenlijk al in 1833 is begonnen.  

Stroef maar accuraat 
Het is natuurlijk niet mogelijk om in één artikel 
de gehele in houd van het boek van Fraser 
recht te doen: Fraser schrijft over de steden en 
dorpen waar werd gedanst en waar de 
danseressen woonden, over de manier waarop 
zijn werden opgeleid, over de relatie die zij 
hadden met hun opdrachtgevers en hun 
publiek, over hun economische positie en over 
de verhalen die in de westerse wereld over 
raqs sharqi in Egypte de ronde doen en die 
over het algemeen onvoldoende worden 
ondersteund door de beschrijvingen van de 
auteurs ter plaatse, enzovoort. 
 
Hieronder dus slechts enkele highlights uit de 
onderwerpen in dit boek, dat qua taal goed 
leesbaar is, maar door de systematische 
aanpak en de vele verwijzingen toch niet echt 
soepel leest. Je zou kunnen zeggen dat 
"Before They Were Belly Dancers" en "Serpent 
of the Nile" elkaars tegenpolen zijn. Waar de 
ene schrijfster kiest voor volledigheid en 
precisie, die ten koste gaan van de aantrek-
kelijkheid van het verhaal, heeft de andere 
schrijfster ervoor gekozen om een aantrekkelijk 
boek te produceren, dat het niet zo heel erg 
nauw neemt met de feiten. Beide boeken 
vullen elkaar wat dat betreft goed aan en 
vormen, in combinatie met "A Trade like Any 
Other" (1995) van Karin van Nieuwkerk, waar 
Fraser met veel ontzag aan refereert, een 
drieluik van onmisbare vakliteratuur voor 
buikdansprofessionals die belangstelling 
hebben voor de geschiedenis van de 
oriëntaalse dans. 
 
Veel achtergrondinformatie 
Het driehonderd pagina's tellende boek bevat 
zoals gezegd veel informatie over de algehele 
situatie waarin de dansers en danseressen 
zich bevonden. De onderzoeksperiode was 
politiek en sociaal gezien een roerige tijd in 
Egypte. Slechts zesendertig pagina's zijn 
helemaal gewijd aan hoe de dans er werkelijk 
moet hebben uitgezien. Dat viel me eerlijk 
gezegd een beetje tegen. Hoewel het boek 
voldoende bronvermeldingen bevat, waarmee 
lezers zelf op zoek kunnen naar meer uitge-
breide beschrijvingen. Veel van de Engels-
talige bronnen zijn op internet te vinden, de 
Franse en Duitse bronnen helaas veel minder. 
 
Tweeëndertig biografieën 
Ook in de onderzochte periode kende de buik-
danswereld haar sterren, artiesten die wijd en 
zijd bekend waren en die ook door Europea-
nen special werden opgezocht. Fraser heeft uit 
de literatuur tweeëndertig korte biografieën 
kunnen destilleren van danseressen en een 
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enkele danser over wie expliciet is geschreven. 
Badawiyya van Samannûd is de eerste 
danseres die in de literatuur bij de naam wordt 
genoemd. Ze was toen 14 jaar oud en danste 
en zong in de delta regio. Over Safiyya van 
Isna is in de negentiende eeuw verreweg het 
meeste geschreven. Zij moet ruim twintig jaar 
als professionele danseres actief zijn geweest. 
Natuurlijk is ook Kutchuk Hanem van de partij, 
met haar reputatie niet alleen danseres, maar 
ook courtisane te zijn geweest. Ook in haar 
eigen tijd was deze danseres uit Damascus al 
een legende. 
 
De danskostuums 
Hoe zagen de danseressen eruit tijdens hun 
optredens? Wat voor kleding droegen ze? 
Kathleen Fraser heeft in haar boek gekozen 
voor de beschrijvingen van Edward Lane, die 
lange tijd in Egypte verbleef en bijvoorbeeld 
ook een Engelse vertaling heeft geschreven 
van de vertellingen van duizend-en-één nacht, 
als basis voor haar hoofdstuk over de 
danskostuums in de studieperiode. Volgens 
Lane droegen de danseressen dezelfde 
kleding als die thuis werd gedragen door 
Egyptische vrouwen uit de middenklasse. 
 
Laag uitgesneden 
De basis van de kleding werd gevormd door 
een soort van tuniek van lichte, soepele stof, 
die reikte tot net boven de knie. Voor vrouwen 
uit alle klassen in die tijd gold dat die blouse 
nogal laag was uitgesneden. Veel Europese 
auteurs hadden daar commentaar op. 
Misschien dat deze Egyptische modetrend 
heeft bijgedragen aan de oververhitte fanta-
sieën over extreem luchtig geklede Arabische 
vrouwen, niet zozeer bij de schrijvers die de 
vrouwen met eigen ogen hebben gezien, maar 
bij de talloze lezers van hun reisverslagen. 
Later in de studieperiode werden de decolletés 
minder diep, een trend die niet werd gevolgd 
door de danseressen. In die tijd kwamen ook 
jurken in Europese stijl steeds meer in trek. 
 
Onder de tuniek droegen de vrouwen een 
lange, wijde harembroek, met daarboven een 
nauwsluitend vest, vaak van dezelfde stof, dat 
de borsten vrijliet en reikte tot aan de grond. 
Danseressen droegen soms liever een iets 
korter vest, net over de heupen of in elk geval 
een flink stuk boven de grond. Daar overheen 
kwam een vaak rijk versierde heupsjaal. Ook 
schijnen de danseressen soms heupvullingen 
te hebben gebruikt; de kunstwerken geven die 
indruk, maar de reisliteratuur zwijgt daarover. 
Rijke vrouwen droegen dan nog een jas van 

zijde of velours, die ook door sommige 
danseressen bij het binnenkomen werd 
gedragen als een teken van hun succes. Het 
hoofd was vaak bedekt met een sjaal, maar 
ook zijn er beschrijvingen te vinden van 
uitgebreide hoofddeksels, waaraan een sluier 
naar beneden hangt. 
 
Niet alle danseressen konden zich zulke dure 
kleding veroorloven. In dat geval droegen zij 
niet veel meer dat een lange T-vormige, 
luchtige jurk met wijde mouwen. 
 
Gedurende de studieperiode varieerden de 
danskostuums op verschillende manieren, 
waaronder de lengte van de mouwen en de 
tuniek. Of de harembroek daalde af naar de 
heupen en tuniek en vest werden korter, 
waardoor de buik voortdurend zichtbaar was. 
Het beroemde schilderij "Dans van de Almée" 
van Jean-Léon Gérôme (zie bladzijde 18 
onderaan) blijkt wat het danskostuum betreft 
dus realistischer dan wij zouden denken. 
Daarmee wordt ook duidelijk dat het 
tweedelige buikdanskostuum al bestond lang 
voordat Hollywood daarop invloed ging 
uitoefenen. 
 
Dansbewegingen 
Bij de oude oriëntaalse dans speelt het 
bovenlichaam een belangrijke rol. De auteurs 
waren in het bijzonder onder de indruk van de 
levendige ogen van de danseressen en van de 
emoties die zij hierin lieten spreken. Daarbij 
bewogen zij hun hoofd nogal veel, onder 
andere met de isolaties die buikdanseressen 
ook nu nog gebruiken. Ook de armen werden 
intensief gebruikt, met vrijwel altijd zills aan de 
handen. Daarbij waren drie armposities veel te 
zien: de armen tot boven de schouders 
opgetild, met de onderarmen in een rechte 
hoek omhoog gebogen; beide armen bij elkaar 
gehouden en bewegend aan de voorkant van 
het lichaam en de armen wijd boven het hoofd 
gestekt, maar met zachte ellebogen.  
 
Borstbewegingen waren zeldzaam en beston-
den vooral uit hijgende borstlifts. Hetzelfde 
gold voor schouder- en borstshimmies. 
Heupshimmies, hipdrops en camels waren wel 
regelmatig te zien, en een beweging die als 
een spasme werd beschreven. Soms zakten 
de danseressen door de knieën met armen en 
bovenlichaam naar voren gestrekt. Soms 
kwamen de danseressen tijdens hun optreden 
niet van hun plaats, maar uitgebreid voeten-
werk met sprongen is ook beschreven. En 
isolaties: het onafhankelijk van elkaar 
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bewegen van verschillende delen van het 
lichaam.  
 
Geen vrouwendans 
Met meerdere danseressen samen dansen 
was de norm, maar solo optredens kwamen 
ook voor. Fraser heeft geen aanleiding 
gevonden om te veronderstellen dat de dansen 
bedoeld waren om mannen of alleen Europese 
mannen te plezieren, maar ook geen bewijs 
dat het een dans was voor vrouwen onder 
elkaar. De dansen werden bekeken door 
mannen én vrouwen. Soms bevonden zij zich 
daarbij in dezelfde ruimte, soms ook keken de 
vrouwen vanuit een besloten ruimte naar 
dezelfde dansoptredens als de mannen. 
 
Drie choreografieën 
Op basis van de beschrijvingen die Kathleen 
Fraser in de literatuur heeft gevonden, deelt zij 
de oude raqs sharqi onder in drie categorieën: 
de bijendans, het liefdesduet en de pure dans. 
 
Waar de "De bijendans" precies vandaan komt 
is onduidelijk, maar hij is voldoende vaak, ook 
onder die titel, beschreven om hem te rekenen 
tot het Egyptisch repertoire: de danseres wordt 
gestoken door een bij. Zij probeert steeds 
koortsachtiger het diertje dat in haar kleding 
gevangen zit, weg te krijgen en verwijdert 
daarbij één voor één haar kledingstukken, 
totdat ze naakt is of bijna naakt. 
 
Op deze dans waren veel variaties mogelijk: hij 
werd bijvoorbeeld ook door meerdere 
danseressen tegelijk gedanst en de mate van 
naaktheid aan het einde varieerde. Soms 
kleedde de danseres zich al dansend weer 
aan. Lang niet alle danseressen dansten hem 
graag. Over Kutchuk Hanem is bijvoorbeeld 
geschreven dat haar versie ongeïnspireerd 
overkwam en Badawiyya van Isna maakte er 
een dans van zonder uitkleden. 
 
Ook het "Liefdesduet" bestond uit een gedanst 
verhaal. Hij werd gedanst door twee vrouwen, 
van wie één de rol van man op zich nam en hij 
beschreef alle stadia van het liefdesverhaal: de 
eerste ontmoeting, het verlangen, de toenade-
ring, de extase van het liefdesspel, de rust, de 
schaamte achteraf en dan begon het hele 
verhaal weer opnieuw. De dansbewegingen 
waren vaak zeer expliciet, wat leidde tot gêne 
bij het Europese publiek en tot grote hilariteit 

bij de Egyptenaren, jong en oud. Er werden 
ook solo versies gedanst, waarbij een 
voorwerp werd gebruikt als het object van 
verlangen en extase. 
 
Pure dans 
Bij de "Pure dans" was geen sprake van een 
gedanst verhaal, vandaar de naam. De 
beschrijvingen van deze dans waren dan ook 
minder helder dan van de andere dansvormen. 
Soms doen ze denken aan de dans van de 
Ghawazee, zoals we die nu nog kennen, met 
de vele herhalingen in de passen. Een 
terugkerende figuur bij deze dansen was een, 
vaak mannelijke, clown, die de danseressen 
begeleidde en op de hak nam. 
 
Een herhaaldelijk beschreven versie van deze 
dans begon met bewegingen van de armen en 
daarna de heupen: kleine bewegingen en 
shimmies. De dans kon dan gaandeweg 
steeds wilder worden. Naast de herhaalde 
tempowisselingen kwam ook vloerwerk 
regelmatig voor. En natuurlijk alle andere 
hierboven al beschreven bewegingen. 
 
Historische dans 
Het boek van Kathleen Fraser geeft dus heel 
wat stof tot nadenken. Ik kom daarbij ook in de 
verleiding om de originele beschrijvingen te 
gaan opzoeken om zelf de beelden te zien 
waar de schrijvers getuige van waren.  
 
Het lijkt me geweldig om een dansavond te 
organiseren met deze historische Egyptische 
dansen op het programma. Net zoals er 
wereldwijd regelmatig uitvoeringen zijn van 
renaissancedans en barokdans. 
 
Judith Scheepstra 
(De illustraties in dit artikel staan in een iets 
andere vorm ook in het boek) 
 
Bronnen 
Kathleen W. Fraser - Before They Were Belly 
Dancers, European Accounts of Female 
Entertainers in Egypt, 1760–1870, Print ISBN: 978-
0-7864-9433-0, Ebook ISBN: 978-1-4766-1916-3 
The Gilded Serpent www.gildedserpent.com  
McFarland www.mcfarlandbooks.com  
Inkijkexemplaren: 
http://books.google.nl/books?id=6luXBQAAQBAJ  
http://books.google.nl/books?id=nl6QBQAAQBAJ  
Raqs Sharqi in art http://tinyurl.com/raqs-kunst  
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n Oriëntaalse dansgeschiedenis m 
 

De symfonische suite "Scheherazade" van de componist Nikolaj Rimski-Korsakov uit 1888 is 
nog altijd een zeer geliefd muziekstuk. Al vanaf 1910 wordt het gebruikt voor dansvoorstel-
lingen in de sfeer van duizend-en-één nacht. Dank zij het internet kunnen we nu zien hoe die 
eerste voorstellingen er waarschijnlijk uitzagen. Het begin van een podiumdanstraditie die 
onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van de oriëntaalse dans. 
 

 
 
Nikolaj Rimski-Korsakov schreef als commen-
taar bovenaan zijn "Scheherazade" partituur: 
"Koning Sjahriaar was van mening dat alle 
vrouwen ontrouw waren en had daarom 
besloten dat al zijn echtgenotes na de huwe-
lijksnacht moesten worden gedood. Maar zijn 
vrouw Sjéhérazade slaagde erin aan dit lot te 
ontkomen door hem iedere avond, duizend-en-
één nachten achter elkaar, een ander verhaal 
te vertellen. Ze wist de koning zo nieuwsgierig 
te maken, dat hij haar terechtstelling avond 
aan avond uitstelde, tot hij uiteindelijk besloot 
er helemaal van af te zien...". 
 
De suite heeft vier delen, met namen die ook 
naar de beroemde vertellingen verwijzen: "De 
Zee en Sindbads Schip", "Het verhaal van 
Prins Kalender", "De jonge Prins en de 
Prinses" en "Feest in Bagdad. De Zee. De 
Schipbreuk en de Magneetberg". 
 
Geen Scheherazade, geen Sindbad  
Op 4 juni 1910 ging in Parijs een adaptatie 
voor ballet in première, uitgevoerd door de 

Ballets Russes. The choreografie van het 
ballet was het werk van Michel Fokine en het 
libretto was van Fokine en Léon Bakst, die ook 
de decors en kostuums ontwierp. De weduwe 
van Rimski-Korsakov schijnt niet blij geweest 
te zijn met deze interpretatie van de muziek 
van haar man. En dat wordt misschien begrij-
pelijk als je weet dat het verhaal van het ballet 
zich geheel afspeelt in het paleis van koning 
Sjahriaar en dat het gaat over de escapades 
van zijn echtgenote Zobeide met de Gouden 
Slaaf, die de aanleiding vormden voor zijn 
latere slachtpartij onder de jonge, huwbare 
vrouwen in zijn koninkrijk. Scheherazade komt 
er dus helemaal niet in voor en Sindbad 
bijvoorbeeld ook niet. 
 
Desondanks is "Scheherazade" nog steeds 
populaire muziek voor dansoptredens. Vooral 
kunstschaatsers maken er graag gebruik van. 
En natuurlijk buikdansers en buikdanseressen. 
Mijn eerste kennismaking met de muziek in 
een buikdanscontext was het zien van een 
oude Egyptische video met dans van de 
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danseres Hanan. Ik was zeer verrast om één 
van mijn meest geliefde stukken klassieke 
muziek gecombineerd te zien met mijn geliefde 
buikdans. Later kwamen daar mooie 
Nederlandse buikdansinterpretaties bij, zoals 
een solo door danseres Leana en een duet 
van Noor en Farouq. 
 
Revival van de Ballets Russes 
Op YouTube staan meerdere opnamen van 
het oude ballet van de Ballets Russes. Twee 
daarvan kan ik in elk geval aanbevelen: de live 
uitvoering door het Kirov Ballet met in de 
hoofdrollen Svetlana Zakharova als Zobeide 
en Farukh Ruzimatov als de Gouden Slaaf en 
de videoregistratie van een uitvoering met Ilze 
Liepa en Victor Yeriomenko in de hoofdrollen 
in het kader van "Les Saisons Russes du XXI 
Siecle". Beide zijn ze gebaseerd op de origine-
le choreografie van Fokine en de kostuums en 
decors zijn geïnspireerd door de ontwerpen 
van Léon Bakst. De beeldkwaliteit van de 
videoregistratie is natuurlijk mooier. Hoewel er 
ook een flinke continuiteitsfout in zit, die me 
even van mijn apropos bracht en die bij een 
live opname natuurlijk nooit zou voorkomen. 
 
Kijk naar de voorstellingen en geniet alleen al 
van de muziek en de prachtige decors en 
kostuums. Het valt me op dat de kostuums van 
de vrouwen in de video versie tweedelig zijn 
geworden; een invloed van de hedendaagse 
oriëntaalse dans? Ook wordt er op blote voe-
ten gedanst en niet op spitzen. En zo is er nog 
meer te ontdekken aan deze hedendaagse 
uitvoeringen van dit meer dan honderd jaar 
oude ballet.  
 

 
 
Judith Scheepstra 
(De still is van Les Saisons Russes) 
 
Bronnen 
Nederlandse en Engelse Wikipedia 
Hanan danst "Scheherazade" 
www.youtube.com/watch?v=kHrHUt1sdmY  
Leana danst "Scheherazade" 
www.youtube.com/watch?v=LSFuunUVv9M  
Kirov Ballet 
www.youtube.com/watch?v=CpE_pCHVBR4 
Les Saisons Russes 
www.youtube.com/watch?v=ptC3szb4zHs  
Maris Liepa Charitable Foundation www.liepa.ru  
Ontwerpen van Léon Bakst 
http://tinyurl.com/bakst1001  

 

 


