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Voorwoord
Eruit halen wat erin zit. Dat wil danseres Mouna met haar
lessen en met de optredens van haar dansgroep. In een
interview in deze Raqs wa Risala vertelt zij hoe zij zich
daarvoor ook buiten de gebaande paden begeeft.
Verder in deze Raqs wa Risala vooral aandacht voor het
lichaam en het imago van buikdansers en
buikdanseressen. Rosanne Pouw vertelt ons bijvoorbeeld
of het echt waar is dat je door buikdansen fitter wordt en
kunt afvallen.
Peter Verzijl vergelijkt de manier waarop danseressen zich
in het verleden presenteerden met hoe zij dat nu doen.
Over hoe de sterke, onafhankelijke vrouw een behaagziek
meisje is geworden.
In dit nummer ook het beloofde tweede deel over
lichaamswerk. Deze keer gaat het over de verschillende
karaktertypes die danseressen kunnen hebben en hoe je
die kennis kunt gebruiken om beter in je vel te zitten en
beter te dansen.
Veel leesplezier

Judith Scheepstra
Hoofdredacteur

Het in zijn geheel doormailen van
het pdf bestand en het maken van
printjes voor eigen gebruik zijn
toegestaan.
ISSN: 2210-3074
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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.

Rosanne Pouw (buikdanseres Kyria)
Buikdanseres Kyria verzorgt optredenes, lessen en workshops. Tijdens
haar eerste les werd zij op slag verliefd op buikdansen. De muziek,
Arabische ritmes en bewegingen blijven een continue bron van
inspiratie. De belangrijkste docenten die hebben bijgedragen aan haar
ontwikkeling tot professional zijn Leila, Farouq, Mariska Assink, Letty
Vos en Salomé. Naast buikdansdocente is zij ook gecertificeerd docent
Bellyfit. Rosanne Pouw schrijft artikelen voor onder meer Raqs wa
Risala, Gilded Serpent en haar eigen blog op
www.buikdansereskyria.com.

Hester de Vries
Hester heeft onder de naam “Lijfwerk” een praktijk voor lichaamsgerichte 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 Alles eruit halen wat erin zit m
In juli zag Peter Verzijl Mouna (Loraine Mailissa) met haar performancegroep optreden op het
festival van Sena en Kaylah in Hoogvliet. De groep sprankelde en had duidelijk plezier in het
optreden. Omdat hij wist dat Mouna al jaren danst, maar haar verder niet kende, was Peter
nieuwsgierig en besloot haar te interviewen om meer te weten te komen over haar drijfveren.

Wanneer ben je met buikdans begonnen?
Dansen is voor mij altijd vanzelfsprekend
geweest. Toen ik klein was werd er thuis veel
gedanst. Als kind deed ik aan jazzdans. En al
vroeg werd duidelijk dat ik graag stukjes
maakte, die ik dan samen met mijn vriendinnen
op vrijdagmiddag voor de klas mocht laten
zien. Mijn eerste buikdansles was zo’n 14 jaar
geleden. En al na de eerste les was ik
verkocht.

Hoe ben je ermee in aanraking gekomen?
Destijds werkte ik als leidinggevende bij een
bedrijf dat gespecialiseerd is in dans- en
theaterbenodigdheden. Hierdoor had ik contact
met de meeste ballet- en dansscholen in de
regio Den Haag en omstreken. Samen met
een collega besloot ik toen een proefles
buikdans te doen. Mijn collega heeft één
cursus gevolgd. Ik ben nooit meer gestopt.

Waarom bleef het je zo fascineren?
Het is best lastig om die vraag te beantwoorden. Er is zoveel: de veelzijdigheid in dansstijlen, de muziek en diversiteit hierin, de

mooie oefenkleding en kostuums, de mysterieuze sfeer, het werken naar optredens,
enzovoort.

Wie waren je inspiratiebronnen en wie zijn
het nu?
Toen ik net begon waren Hossam en Serena
Ramzy absoluut een inspiratiebron. Zowel qua
muziek als qua dans. Ook de hele Bellydance
Superstars hype heeft destijds voor inspiratie
gezorgd. De grote groepsoptredens, de
variatie in stijlen, de muziek, de theatersfeer en
mooie decors.
Op dit moment zijn er twee dansers die mij
absoluut inspireren Sadie Marquardt en
Suraiya Ibrahim. Sadie is vooral een hele
technische danser. Zij is van nature heel
staccato, met veel isolaties, terwijl ik zelf van
nature heel vloeiend beweeg. De afgelopen
drie jaar heb ik workshops bij haar gevolgd. Zij
is iemand van wie ik qua techniek nog veel kan
leren. Suraiya is niet alleen een technisch
danser, maar ook een echte performer.
Iemand met een enorme uitstraling, die heel
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goed emotie weet over te brengen. Zij vertelt
echt een verhaal op het podium en neemt met
gemak het hele publiek mee.

uiten, je eigen stijl van bewegen ontdekken,
leren improviseren maakt de dans zo interessant en bijzonder.

Je dansschool bestaat nu zeven jaar, wat
vind je leuk aan lesgeven?

Je hebt een performancegroep

Vanaf de eerste keer dat ik les gaf, dacht ik: dit
is het. Wat is er nou leuker dan van je passie
je beroep te maken? Niet alleen het dansen
zelf, maar ook het lesgeven: mensen helpen
zich te ontwikkelen en zich bewuster te maken
van hun lichaam en houding. Ook het bezig
zijn met de theoretische kant van het lesgeven
geeft mij erg veel voldoening. Ik ben iemand
die veel uitlegt tijdens de les. Dit doe ik vooral
interactief, door de leerlingen hierin te betrekken. Verder waardeer ik het contact met
mensen uit verschillende landen en culturen.
Vooral hier in Den Haag, een multiculturele
stad met veel nationaliteiten en expats.

In het verleden heb ik gedanst in verschillende
dansgroepen. Het samen werken aan optredens, samen op het podium staan, stukken
maken voor de groep heb ik altijd leuk gevonden. Vijf jaar geleden ben ik gestart met mijn
eigen performancegroep: Mouna & MounaMay
Group. De groep bestaat op dit moment met
mij erbij uit negen dansers. Een groot deel van
de groep zit er al vanaf het begin bij. Het
gemiddelde niveau van de groep is nu zo
gevorderd dat ik op mijn eigen dansniveau kan
choreograferen en dus ook kan meedansen
met de groep. We doen jaarlijks optredens op
diverse festivals en in het theater. Ieder jaar
komen hier weer meer optredens en nieuwe
locaties bij.

Wat wil je overbrengen in je optredens?

Wat mij de meeste voldoening geeft is om
leerlingen vanaf de eerste les te zien groeien
naar zelfstandige dansers die hun eigen stijl
ontwikkelen. Dat is waar ik bij het lesgeven het
meest van geniet. Nog steeds kom ik iedere
week met een blij gevoel uit de lessen. Een
teken dat je doet wat je gelukkig maakt.

Wat wil je overbrengen in je lessen?
In de eerste plaats hoop ik mijn leerlingen net
zo enthousiast te maken over de oriëntaalse
dans, als dat ik dat ben. Zeker de mensen die
deelnemen aan de reguliere lessen komen niet
alleen om iets nieuws te leren, maar ook voor
een moment van plezier en ontspanning na het
werk. Wel vind ik het belangrijk om mijn
leerlingen echt iets mee te geven tijdens de
les. Tijdens de lessen besteed ik veel aandacht aan techniek en lichaamshouding.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat leerlingen
zo snel mogelijk zelfstandig leren dansen.
Buiten de lessen met mijn performancegroep
zou ik in de reguliere lessen nooit alleen maar
lesgeven door middel van choreografie. Juist
het zelf uitproberen, je steeds meer durven te

Als ik zelf optreed dan hoop ik, net als tijdens
mijn lessen, mijn liefde en passie voor de
oriëntaalse dans over te brengen aan de kijker.
Bij het maken van nieuwe stukken houd ik
altijd rekening met het feit dat wij ook optreden
voor niet 'buikdans' publiek. Aan het publiek
dat nog niet bekend is met oriëntaalse dans wil
ik laten zien dat deze dansvorm veel breder is
dan het beeld dat de meeste van hen hier tot
nu toe van hebben. Opmerkingen als: “Je
danst toch alleen met je buik?”, ”Moet je een
buik hebben om te kunnen buikdansen?” en
“Met buikdans heb je toch helemaal niet veel
ruimte nodig?” hebben we ongetwijfeld
allemaal vaker gehoord. Het is fijn om deze
mensen te kunnen losmaken van eventuele
vooroordelen en ze te leren hoe mooi en divers
deze dansvorm kan zijn.
Van nature ben ik iemand die altijd alles eruit
probeert te halen wat er inzit. Dit geldt zeker
voor mijn performancegroep. Ook al werk je
met amateurdansers, dan kun je hen nog
steeds begeleiden naar een zo professioneel
mogelijk optreden. Geregeld zie ik optredens
van amateurdansers waarbij helemaal geen
aandacht is besteed aan het performen, het
contact maken met publiek, hun houding of
uitstraling. Dansers die gedurende de gehele
dans alleen maar naar beneden kijken of leeg
voor zich uitstaren. Het ziet er dan uit als een
serie bewegingen die zijn aangeleerd, zonder
dat het echt een optreden wordt. Dit vind ik
jammer om te zien en niet nodig. Het is aan de
docent of leider van de groep om deze
vaardigheden te delen met de groep.
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Verder vind ik de interactie binnen de groep
erg belangrijk. Doordat een groot deel van de
danseressen van mijn performancegroep al
langer bij elkaar is, zijn ze goed op elkaar
ingespeeld. Ook het vele optreden samen
schept een hechte band. Dit werkt door op het
podium, is voelbaar voor het publiek en maakt
het optreden heel echt.

Wanneer vind jij een danseres goed?
Wanneer hij of zij techniek kan combineren
met het overbrengen van emotie, uitstraling.

Kun je je eigen manier van dansen
omschrijven?
Van nature zijn mijn bewegingen vrij groot,
vloeiend en met een zekere flow. Kenmerkend
voor mijn manier van bewegen zijn uitgestrekte
lijnen van het lichaam en sierlijke arm- en
handbewegingen. Verder is uitstraling en het
overbrengen van emotie voor mij even
belangrijk als het dansen zelf. Behalve aan
oriëntaalse dans doe ik ook aan yoga en
klassiek ballet.

Welke buikdansstijlen vind je het mooist?
Qua smaak ben ik eigenlijk op ieder gebied
heel breed. Iedere stijl heeft zijn eigen mooie
kanten. Het mooie aan de oriëntaalse dans
vind ik juist de diversiteit in stijlen. Klassiek,
baladi, shaabi, saïdi, iedere stijl is heeft zijn
eigen charme en muziek. Ook laat ik me
beïnvloeden door andere dansvormen. Het is

niet zo dat ik andere dansvormen combineer
met oriëntaalse dans, maar ik vind het wel
interessant om bijvoorbeeld samen te werken
met iemand die een hele andere dansvorm
beoefent. Zo kan ik mij buiten de gebaande
paden ontwikkelen.
Tijdens de lessen vind ik het belangrijk om
aandacht te besteden aan de diverse dansstijlen en de herkenning van de bijbehorende
muziek. Daarnaast gebruik ik tijdens de lessen
ook niet-traditionele muziek. Voor de optredens vind ik het belangrijk om steeds met iets
nieuws te komen en af en toe ook 'out of the
box' bezig te zijn. Ook het combineren van
dans en theater spreekt me erg aan.

Op je website zeg je dat geen dansvorm zo
verweven is met de muziek als de oriëntaalse dans. Ik zie steeds meer danseressen
naast de muziek dansen. Wat is je mening
daarover?
Voor mij is het vanzelfsprekend om de muziek
te vertalen met je lichaam. Natuurlijk heeft
iedereen hierin zijn eigen beleving en vertaling.
Als ik iemand naast de muziek zie dansen, dan
vraag ik mij af of dit bewust is.

Wat is het mooiste wat je op
buikdansgebied hebt meegemaakt?
Het optreden, ook met mijn performancegroep,
zorgt voor veel mooie ervaringen. Samen op
het podium staan, de adrenaline voelen,
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steeds weer nieuwe mooie locaties waar wij
mogen optreden, de sfeer van het publiek.
Vooral optreden in het theater heeft nog steeds
iets magisch.
Een aantal jaren geleden heb ik in het voorprogramma gedanst van Hossam en Serena
Ramzy, ook een hele mooie ervaring.
En natuurlijk dat ik mijn eigen dansschool ben
gestart. Al vanaf kleins af aan wist ik dat ik
voor mezelf wilde beginnen. Een droom die is
uitgekomen.

Wat zijn je toekomstplannen?
Ik wil de verhouding tussen mijn dansschool en
mijn andere baan nog verder verschuiven.
Behalve dat ik ondernemer ben, werk ik ook op
kantoor. Hier ben ik verantwoordelijk voor de
communicatie over een aantal wetten en
regelgevingen die worden uitgevoerd binnen
het bedrijf. In eerste instantie deed ik dit full
time en ben ik daarnaast gestart met de
dansschool. Nu besteed ik meer uren per week
aan de dansschool dan aan kantoor.

Is er verder nog iets dat je de moeite van het
vermelden waard vindt?
De afgelopen zeven jaar heb ik les gegeven in
het Zeeheldentheater in Den Haag. Vanaf
september verhuist een deel van de lessen
naar een ander locatie. Ik geef dan ook les in
het Koorenhuis in Den Haag. Daarnaast geef
ik les bij het European Patent Office (EPO) in
Rijswijk. Deze lessen zijn in het Engels en

bedoeld voor werknemers van het EPO en hun
familie. Meer informatie over alle lessen is te
vinden op mijn website:
www.buikdansschooldenhaag.nl.
Peter Verzijl
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n Buikdansen, fitness en afvallen m
Kun je afvallen door aan buikdansen te doen? Word je van buikdansen fitter? Regelmatig
worden deze vragen gesteld, door mensen die nog nooit van buikdansen gehoord hebben en
door de mensen die regelmatig met een heupsjaal om staan te hipdroppen. Rosanne Pouw
vond het tijd om er eens iets zinnigs over te schrijven.

Hoe zit dat met gewicht verliezen?
Afvallen is voor veel mensen een wens.
Helaas is het vaak ook een frustrerend, langzaam en moeizaam proces. De markt speelt
daar handig op in door pillen, sportschoolabonnementen, boeken en dvd's aan te raden
waarmee je in korte tijd gewicht verliest. Het
nadeel van deze wondermiddelen is dat het
gewicht dat in korte tijd 'weg' is, vaak ook net
zo snel dubbel terug is. De wetenschap is
duidelijk: duurzaam en gezond afvallen doe je
door minder calorieën tot je te nemen dan je
verbrandt.

keer per week en meer dan dertig minuten per
keer.

Om af te vallen verminder je het aantal calorieën dat je tot je neemt of je verhoogt het
aantal calorieën dat je verbrandt. Alle fysieke
inspanningen helpen om je verbranding in een
hogere stand te zetten, dus buikdansen ook!
Je verbrandt met buikdansen, ongeveer 300
calorieën per uur. Ter vergelijking: met een uur
hardlopen verbrand je 550 of meer calorieën,
afhankelijk van hoe hard je loopt. Als je op
zoek bent naar de snelste manier om calorieën
te verbranden kun je dus beter een andere
sport gaan doen.

Intensiteit
Onderzoek wijst uit dat mensen die drie keer
per week minstens 30 minuten matig bewegen
op de lange termijn hun gewichtsverlies kunnen behouden. Intensief bewegen heeft als
bijwerking dat het belastend is voor je lichaam:
je raakt eerder geblesseerd en je gewrichten
slijten sneller. Matige beweging (wandelen,
fietsen, traplopen, dansen) brengt minder
blessures en slijtage met zich mee. Je kunt
met buikdansen dus langer blijven bewegen
zonder klachten te ontwikkelen. Bovendien
draagt matig bewegen bij aan het op gewicht
blijven. De sleutel tot langdurig gewichtsverlies
is een vorm van bewegen vinden die je aanspreekt en je motiveert om te blijven bewegen.
Buikdansen biedt naast bewegen een interessante culturele achtergrond, sociale contacten,
bijeenkomsten en feesten en niet te vergeten
prachtige kostuums. De kans is groter dat je
het vol blijft houden om drie keer per week te
bewegen als je het leuk vindt. Om terug te
komen op de oorspronkelijke vraag: Ja,
regelmatig buikdansen helpt om af te vallen en
om op gewicht te blijven. Dans minstens drie

En hoe zit het met fitter worden?
Ongeacht of je gewicht verliest heeft buikdansen een positieve impact op je kracht,
uithoudingsvermogen, coördinatie en balans.
Het is zeker waardevol om buikdansen te
combineren met andere vormen van bewegen.
Elke vorm van bewegen legt de nadruk op een
ander aspect. Met hardlopen train je je cardiovasculaire systeem (hart en bloedvaten) en
uithoudingsvermogen. Als je regelmatig een
uur hardloopt, is het volgen van buikdansworkshops van vier uur geen probleem. Met yoga
focus je meer op flexibiliteit, ademhaling en in
je lichaam komen. Die flexibiliteit komt
vervolgens goed van pas wanneer je je
buikdansbewegingen doet: een flexibele rug
zorgt er voor dat je camels, achtjes en cirkels
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groter en vloeiender worden. Krachttraining
met gewichten helpt om je spieren sterker te
maken. Omdat spieren een duidelijkere vorm
hebben dan vet, verander je daarmee de
verhoudingen en vorm van je lichaam. Door
bijvoorbeeld de spieren in je bovenrug te
trainen worden je schouders breder en lijkt je
taille slanker. Pilates en Essentrics helpen om
je spieren sterker, langer en flexibeler te
maken.
Alle vormen van bewegen hebben zo hun
voor- en nadelen en zijn daarmee allemaal
waardevol. Door afwisseling blijft je lichaam
constant bezig om zich aan te passen en krijg
je een beter resultaat. Vergeet ook niet om een
rustdag en in te plannen, zodat je lichaam tijd
heeft om te herstellen.
Mijn advies is om wekelijks een uur te buikdansen, en dat aan te vullen met andere
vormen van bewegen. Helaas zit er een
beperkt aantal uren in een dag en moeten we
daarom kiezen tussen verschillende
bewegingsvormen.
Voor buikdansen heb je geen gewichten nodig,
geen ingewikkelde machines, sportzaal of
speciale sportkleding. Buikdansen kun je doen
in je eigen woonkamer, op je eigen tempo en

zo lang als je zelf wilt. Elke dag tien minuten
buikdansen is beter dan helemaal geen
beweging. Het enige wat je nodig hebt is wat
muziek en je bent klaar om je slangenarmen,
achtjes en borstkascirkels te oefenen.

Wordt je van buikdansen fitter?
Ja, buikdansen helpt bij het opbouwen van
sterkere spieren, uithoudingsvermogen, balans
en coördinatie. Bovendien is het eenvoudig om
zelf in beweging te komen door thuis te
oefenen.
Wil je op een leuke en duurzame manier
werken aan je gezondheid, dan zit je met
buikdansen dus goed!
Rosanne Pouw
(Illustratie Sigismund Righini)
Bronnen
Shira - Belly Dance & Weight Loss
www.shira.net/advice/appearance/weight-loss.htm
Rena R. Wing and Suzanne Phelan - Long-term
weight loss maintenance
http://ajcn.nutrition.org/content/82/1/222S.long
Ananke - Components of Fitness for Bellydancers:
Introduction http://anankedance.com/componentsof-fitness-for-bellydancers-introduction/
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n De buikdanseres als erotisch kijkobject? m
In de vorige Raqs wa Risala schreef Judith Scheepstra over hoe de National Geographic de
Arabische vrouw wegzet als naamloos erotisch kijkobject. Dat artikel was voor Peter Verzijl een
springplank om verder na te denken over de beeldvorming van buikdanseressen en dan vooral
over de beelden die buikdanseressen, gewild of ongewild, over zichzelf de wereld in
projecteren.
Het beeld dat ik kreeg van buikdanseressen,
toen ik eind jaren ‘80 begon, was dat van de
buikdanseres als een sterke vrouw die
vertrouwen heeft in zichzelf en trots is op haar
lichaam, los van figuur of leeftijd. Een vrouw
die niet bedelt om aandacht van mannen, maar
genoeg heeft aan zichzelf en vanuit die positie
de wereld onafhankelijk binnentreedt.
Het was ook de tijd waarin stevig werd
geprotesteerd tegen het beeld van de
buikdanseres als verleidster of seksobject. Het
beeld van de sterke vrouw zie ik ook in foto’s,
cd-omslagen, flyers en promotiemateriaal uit
die tijd. Als willekeurig voorbeeld noem ik de
omslag van de CD "Bellydance with Warda
and Abdel Halim Hafez" waarop een stralend
kijkende Libanese danseres volkomen naturel
de lens inkijkt en het beeld oproept van een
sprankelend en vrolijk optreden, waarin de
sfeer volgens mij optimaal is; het beeld van de
danseres die vreugde en sfeer komt brengen,
zelfvertrouwen heeft en er gewoon 'is'.
Hoewel er in eerdere periodes van de
geschiedenis ook foto’s van danseressen
gemaakt werden die de buikdanseres als
'object' laten zien, zie ik toch een verandering
in het promotiemateriaal van de laatste jaren.
Kijken we bijvoorbeeld naar de omslag van de
CD "Bellydancesuperstars Vol. 11" dan zien
we daar een tribal-fusion danseres en twee
buikdanseressen vooral hun best doen om
sexy te zijn. Niet alleen lijken deze (westerse)
vrouwen te willen voldoen aan het beeld dat je
vooral perfect, jong en slank moet zijn, maar
ook dat je zwoelheid en verleidelijkheid moet
uitstralen. Als ik door dat beeld heen kijk, dan
zie ik echter kwetsbare, dus alles behalve
sterke vrouwen, die weinig zelfvertrouwen
hebben en bevestiging van de buitenwereld
nodig lijken te hebben. Lees: als ik maar mooi
en sexy genoeg ben dan mag ik er zijn. Een
door de danseressen zelf, maar ook door
invloeden vanuit de maatschappij gecreëerd
beeld, waardoor juist dát gebeurt waar ik niet
mee ben 'opgevoed': dat een buikdanseres
een erotisch kijkobject is of weer wordt teruggezet naar het archetype van de verleidster.

Dit vertaalt zich helaas ook in de werkelijkheid,
waarin jonge danseressen al een voorschot
nemen op hun toekomst (“Ik blijf nog een paar
jaar dansen want daarna ben ik te oud”). Deze
danseressen zijn niet over de 70 en kampen
niet met gebreken waardoor ze niet meer
zouden kunnen dansen, maar zijn in mijn ogen
piepjong en kunnen nog héél lang mee. De
angst niet meer verleidelijk te worden gevonden is dus groter dan hun hart en passie voor
de dans.
Een totale omslag dus van het beeld waarmee
ik ben opgegroeid. En wat doen deze vrouwen
zichzelf tekort door zich aan te passen aan de
norm van een sexy imago.
Een collega op het werk vroeg ooit aan mij:
wat leer jij die vrouwen in die buikdanslessen
eigenlijk? Ik antwoordde toen: pasjes leren, op
de muziek leren dansen, enzovoort. Zou me dit
nu gevraagd worden zou ik zeggen: Ik leer ze
naast pasjes en dansen op de muziek vooral
bewustwording van hun eigenheid en ik
probeer hen vriendschap te laten sluiten met
hun eigen lichaam en dat te accepteren, want
van daaruit komt de rest ook wel. En het maakt
niet uit of ze dik, dun, jong of oud zijn.
En juist het oud zijn of je oud voelen lijkt een

Raqs wa Risala, nummer 45, september 2015, blz. 9

probleem te zijn en sluit aan bij het beeld van
jong en sexy, dat steeds meer gangbaar
schijnt te worden.

Een paar voorbeelden van hoe het ook kan
schieten me te binnen. Danseres Serena
Wilson (1933-2007) uit New York, bij wie ik ooit
workshops volgde, stierf in juni 2007 onverwacht aan een acute longembolie. Onverwacht
want… die avond had ze een optreden en ze
was gewoon bezig haar optreden voor te
bereiden. In haar boek "Bauchtanz, Rhythmus,
Erotik, Lebensfreude" (1989) beschrijft
Dietlinde Karkutli een optreden van de toen 75jarige danseres Nazla al Adl in Frankfurt: hoe
de aanwezigen geroerd waren door deze
vrouw die bij haar publiek de angst voor het
ouder worden in één klap wegvaagde bij haar

publiek door het tentoonspreiden van haar
levensvreugde en onverhulde sensualiteit.
Dus is die ode aan jong en strak en vooral
sexy nu zo nodig? Nee, wat mij betreft niet.
Buikdans is een ode aan de imperfectie. Maar
als we het toch over perfectie hebben: is
buikdans ten slotte niet gewoon de perfecte
uiting van 'gewoon jezelf zijn ondanks leeftijd
of figuur'? Dan heb je dat opgelegd sexy
moeten zijn helemaal niet nodig, want dan ben
je het vanzelf al. Het is dan niet gekoppeld aan
schoonheidsidealen, maar aan je eigenheid
waarin je vertrouwen hebt. Als je talent hebt
voor dans, verandert dat niet met het klimmen
der jaren, zeker niet bij een 'zielsdans' als
buikdans. Het verdiept zich door de ervaring
die je hebt door met dat talent te werken.
Wanneer ik ervoor zou kiezen te stoppen met
dansen, omdat mijn lichaam niet strak of jong
meer is, doe ik mijn ziel geweld aan. Het is wel
een kunst hoe je met een ouder wordend
lichaam kunt blijven dansen. De vorm van je
lichaam verandert, de dynamiek, de
aanwezigheid en de uitstraling. Troost je,
danseressen: ook bij mannen gebeurt dit!
Een musicus of beeldend kunstenaar kan tot
het einde blijven werken, waarom een
danser(es) niet? Is het niet spannend om naar
een vorm te blijven zoeken die elegant is en
past bij je leeftijd, ervaring en talent? Want juist
door te stoppen onderstreep je het erotische
clichébeeld.
Peter Verzijl
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n Nog meer je vrije zelf worden in je dans m
Vorige keer behandelde Hester de Vries het thema spierblokkades en hoe die op te lossen zijn.
Vandaag aandacht voor de vraag hoe je nog meer je vrije zelf kunt worden in je dans. Hester
bespreekt dit thema aan de hand van de karakterindeling van Reich.
Lichaamsgerichte psychotherapeuten menen
dat het lichaam zo sprekend is, dat ze de
geschiedenis van een persoon kunnen aflezen
aan hun lichaamsbouw en -houding. Je
lichaam zegt iets over wie je bent, wat je
levensthema’s zijn, hoe je je daartoe verhoudt
en wat je daarvan toont aan de buitenwereld.

de schouders, een soms opvallende gezichtsuitdrukking die schrik laat zien. Er is iets in de
ogen: ofwel ze staan in schrikstrand of ze
zwerven overal heen. Er is slechts het minimale aan ademhaling en deze is oppervlakkig.
In het gedrag is terug te zien dat de persoon
moeilijk echt contact kan maken, zich wat
afzijdig houdt.

Het is onvermijdelijk dat je ook tijdens het
buikdansen jouw levensthema’s meeneemt. Je
kunt je levensbagage immers niet uittrekken en
thuislaten; je draagt hem altijd bij je omdat hij
is vormgegeven in je lichaam.
De Oostenrijks-Amerikaanse Wilhelm Reich
(1897-1957), psychiater en leerling van
Sigmund Freud, heeft het verband tussen het
lichaam en de persoonlijkheid van een mens
gevat in een theorie over karaktervorming.

Vijf karaktertypes
Reich onderscheidt vijf karaktertypen die ieder
hun eigen lichamelijke vertaling hebben.
• Het gefragmenteerde type;
• Het behoefte type;
• Het opgetilde type;
• Het samengedrukte type;
• Het terughoudende type.
Deze keer bespreek ik graag de eerste twee
karaktertypes van Reich en koppel ze aan de
praktijk van het buikdansen. Overigens heeft
iedereen zo zijn eigen mix aan types!

Het gefragmenteerde type
Het gefragmenteerde type heeft volgens Reich
een tekort gehad aan veiligheid in de vroege
jeugd, de allereerste basisbehoefte in ieders
leven. Mensen met dit type karakter zijn
schrikachtig, hebben weinig voeling met hun
lijf, beredeneren veel en zijn vaak gevoelig
voor prikkels. De overtuiging is: "de wereld is
onveilig" en zo worden andere mensen ook
bekeken: de ander is een bron van onveiligheid en mogelijk vijandigheid, hij kan maar het
beste goed in de gaten worden gehouden.
In de bouw van de persoon kun je bijvoorbeeld
sterk holle voetbogen terugvinden (een teken
van slechte aarding), er is spanning in de
nekspieren aan de schedelrand. Er zijn spanningen en insnoeringen rond de gewrichten,
tengere bouw, scheefheid in het gezicht of in

Als buikdanseres valt je misschien op dat je
gemakkelijk 'zweeft' en moeite hebt met
balans. Of je hebt tijdens het dansen niet
zoveel voeling met je lijf. Je danst bijvoorbeeld
in de les met je ogen dicht en je denkt dat je
een beweging op een bepaalde manier maakt,
maar als je in de spiegel kijkt blijkt dat je iets
anders staat te doen. Je kunt knikken vertonen
in je polsen of bij je ellenbogen, houterigheid of
schokkerigheid in je bewegingen zien en het
coördineren van bewegingen komt je niet
aanwaaien. Met het samen dansen vind je
contact maken ingewikkeld en voel je je er
onhandig mee. Je zit gemakkelijk in je hoofd,
zeker als je een choreografie moet onthouden.
In de pauzes kun je zomaar iets zeggen dat
binnen de groep vreemd valt, afstemming kan
wel eens een probleem zijn. Bij het dansen ‘op
gang blijven’ is geen automatisme voor je; je
moet telkens blijven bedenken wat je gaat
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doen. Je voelt je in de les het prettigst als je de
deur of het raam in het vizier hebt of erbij staat,
zodat je eventueel snel weg kunt. Je houdt
waarschijnlijk van lyrische muziek en kunt je
hierop wel laten gaan en wegzweven.

Heling door buikdans
Wat valt er te winnen? Sowieso is bewegen
een prima activiteit voor je, omdat het de
mogelijkheid geeft om in contact met je lijf te
komen. De zachtheid van het buikdansen doet
je goed, ze geeft de veiligheid die nodig is om
in je lijf te zakken. Behalve dat training op een
paar punten, zo als coördinatie, belangrijk voor
je is, moet je vooral beseffen dat het onderliggende thema de diepgewortelde, maar niet
altijd bewust gevoelde, onveiligheid in je eigen
lijf is. Je taak is dan om jezelf telkens opnieuw
uit te nodigen om contact te houden met je
lichaam. Raak jezelf aan, heet jezelf welkom,
vertel jezelf dat het veilig is in de omgeving
waar je bent. Laat je handen glijden over je lijf
zodat je voelt dat je lijf één geheel is. Raak
vooral je hoofd aan en neem er even de tijd
voor. Kijk met zachte ontvangende ogen en
een glimlach, ontspan je kaken. Adem iets
meer dan je gewoon bent. Zoek naar
verbinding in je lichaam en verbinding met de
grond. Is dit te privé, doe het dan eens thuis,
als je alleen bent, het is een kwetsbaar thema.

aarding. Er is ook weinig ademhaling; alle lucht
wordt gemakkelijk weer uitgeblazen. Van de
zijkant gezien heeft de rug de vorm van een
vraagteken in plaats van de normale S-vorm.
Holle onderrug, bolle bovenrug, ingevallen
borstkas en het hoofd wat naar voren met een
open mond. De behoeftige heeft de neiging om
gewrichten op slot te zetten, om de illusie van
vastheid te hebben. Dat is te zien aan benen
die overstrekt zijn naar achteren, een soort
banaanvorm. Waarschijnlijk staan de
schouders iets naar voren. De uitdrukking kan
zijn: verwachtingsvol of teleurgesteld dat het er
toch weer niet blijkt te zijn. Het lichaam
gedraagt zich als een lek mandje: je kunt er
wel wat in doen, maar het valt er zo weer
doorheen. Energie wordt niet vastgehouden.

Het behoeftige type
De volgende basisbehoefte die ieder mens
heeft is voeding in de breedste zin van het
woord. De behoefte is altijd aanwezig en het
sterkst in de vroege kindertijd; denk aan (borst)
voeding, voldoende aanwezigheid van de
verzorgenden, warmte, liefde en aandacht.
Moet het kind dit in deze fase ontberen, dan
ervaart het een gevoel van tekort dat maar
moeilijk in te lossen valt op latere leeftijd. En
ander gevolg is het ondervoed zijn, in de vorm
van energiegebrek en zwakte van het lichaam.
De persoon heeft het verleerd om liefde te
ontvangen. De overtuiging die in dit geval
wordt ontwikkeld, is: "Het is er niet voor mij".
Het idee over de ander is: "Zij willen mij niet".
Het type dat zich ontwikkelt is in dit geval het
behoeftige type. Voor deze behoeften ronduit
uitkomen is in onze maatschappij nog niet zo
eenvoudig en levert vaak weerstand op.
Daardoor gaat de behoeftige de behoefte
ontkennen (ik heb helemaal niemand nodig),
vervormen (JIJ hebt mij nodig, ik zorg voor
JOU) of uitleven op ongezonde manieren
(bijvoorbeeld verslavingen).
In de bouw is het gebrek aan energie her en
der in het lichaam terug te zien: een tengere
bouw, zachte huid, slanke benen, weinig

Heb je als buikdansliefhebber behoeftige
karaktertrekken dan gaat dit vaak samen met
een laag zelfbeeld: "wat heb ik nou te bieden?
Die ander heeft het wel”. Je hangt gemakkelijk
aan de lippen van een energieke en
inspirerende docente je en je laaft je aan die
bron. Je bent waarschijnlijk goed in zachte en
ronde bewegingen. Je houdt dan ook van
muziek die aanleiding daartoe geeft. Maar je
bewegingen missen energie en kracht.
Waarschijnlijk heb je weerstand om in
beweging te komen, je lichaam te gebruiken.
Je staat niet graag vooraan uit jezelf en je hebt
mogelijk de neiging om de ander te verzorgen:
"Ik zet wel vast thee!" En je neemt vaak iets
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lekkers mee als daarvoor gezorgd moet
worden, of je denkt eraan. Je blijft gemakkelijk
hangen na de les als er gezellig nagepraat
wordt. Ben je muziek aan het zoeken voor een
optreden dan ben je snel enthousiast over een
muziekstuk, maar als je er eenmaal op gaat
dansen valt het toch weer tegen wat je ermee
kunt; het geeft je niet genoeg voor je gevoel.
Heb je opgetreden en ging het goed, dan is het
maar moeilijk om de waardering binnen te
laten komen.

complimentjes, vooral je kaken. Blijf beseffen
dat het onderliggende thema een diep gevoel
van gebrek aan voeding is, wees eerlijk naar
jezelf als je dit ontdekt en zacht naar wat je
aantreft. Heb er geen oordeel over.

Heling door buikdans

Vind je dit onderwerp interessant? Kom dan
naar de lezing over Karakter en Contact, op 13
september om 14:00 uur in Waalwijk.
Deelname is gratis. Aansluitend volgt een
cursus over Karakter en eigenheid. Informatie
over deze activiteiten vind je op
www.lijfwerk.info. Er komt ook een workshop
Karakter en buikdans in samenwerking met
Badra Falak te Breda. Houd hiervoor de
website van Lijfwerk in de gaten.

Wat valt er te winnen? Bewegen is goed voor
je vanwege het opwekken van energie en de
mogelijkheid om je aarding te verbeteren. Je
uitdaging ligt in het vasthouden van je energie
en je adem vrij naar binnen laten stromen. Je
mooie ronde bewegingen kun je krachtiger
maken door iets meer spankracht onderin je
buik, zonder te overdrijven. Het is goed om het
overdrachtelijke ‘lek in het mandje’ te helpen
dichten door je bekkenbodem iets aan te
trekken, waardoor je letterlijk je bodem voelt.
Train jezelf in krachtiger worden met behoud
van zachtheid. Dans op stevige drumsolo’s,
aardende saïdi of baladimuziek. Blijf ademen
en als je daardoor duizelig wordt, ga je dan
weer terug met je aandacht naar je voeten, je
benen, je aarding. Laad jezelf op in de dans en
wen aan het vreemde gevoel van energie in je
lichaam.
Oefen bij optredens en samen dansen met
complimentjes en warmte binnen te laten
komen en te laten landen in jezelf, zonder het
gevoel dat je meteen iets terug hoeft te doen.
Ontspan je gezicht tijdens het ontvangen van

Volgende keer meer over het opgetilde type,
het samengedrukte type en het ingehouden
type. Doe alvast een test om te zien welke
karaktertypes je hebt:
www.nelettavanheuven.nl/karaktertest

Hester de Vries
(Illustraties Ella Klinge)
Bronnen
Ansgar en Dietlinde Rank - Je lichaam als spiegel,
Uitgeverij VBK media, 1996, ISBN13
9789063254896
Opleiding ‘energetic integration therapeut’ bij
Bodymind Opleiding te Rotterdam
Verder lezen over karakters
A. Lowen - Bio-energetica, Uitgeverij Servire, 1994,
ISBN 90-6235-274-9
W. Veenbaas et al. - De maskermaker, Uitgegeven
door Phoenix Opleidingen, 2011, ISBN 978 90
78395 010
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