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Voorwoord
Voor danseres Agnes zijn leven en dans één geheel. In
Raqs wa Risala 46 een interview met deze danseres, die
eerst haar grote droom in duigen zag vallen, maar
uiteindelijk toch kon laten uitkomen. Over haar
balletachtergrond en haar toekomstplannen. De
Rotterdamse Buikdansroute is al gestart.
Else Kok heeft een prachtig Frans boek ontdekt, waarin
wordt verteld over iedereen die in de jaren 1930-1970 in
het Midden-Oosten maar enigszins bekend is geweest op
het gebied van kunst of politiek. Vooral de illustraties zijn
een lust voor het oog. De buikdanseressen worden
vertegenwoordigd door Taheya Carioca en Samia Gamal.
In de vorige Raqs wa Risala konden we zien wat het
betekent om een buikdanseres te zijn van het
‘gefragmenteerde’ of het ‘behoeftige’ type. Nu komen het
opgetilde, het samengedrukte en het rigide type aan bod.
Hoe herken je zo’n type bij jezelf en wat kun je met die
kennis bij de dans?
In de beklemmende film "Go With Peace, Jamil" speelt
‘danseres Yasmina’ maar een kleine rol. Jammer voor ons,
maar de film is de moeite waard.
Af en toe verschijnt er in Raqs wa Risala een recensie van
een Engelse roman over een buikdanseres. Nu blijkt ook
Nederland te beschikken over talent voor het schrijven van
buikdansromans. In deze Raqs wa Risala het eerste deel
van een oriëntalistische fantasie over een ondernemende
vrouw in een oosters avontuur.
Ook fotograaf Ronnos is van de partij met een selectie uit
de reportage die hij schoot tijdens het festival “From Cairo
with Love” van afgelopen oktober. Zijn foto’s zijn voor de
gelegenheid door het fantasieverhaal heen geweven.
Mooie feestdagen en veel dansplezier in het nieuwe jaar

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

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

Roelien Reinders
Ik dans, mediteer, doe aan Kundalini Yoga en schrijf proza en poëzie. Door
mijn meditatie ben ik tot de conclusie gekomen dat het de ultieme taak van
een artiest of kunstenaar is om de lezer of toeschouwer te verheffen, te
inspireren. Zo wil ik het voortaan doen. Daarom hoop ik dat de lezers een
warm gevoel overhouden aan mijn verhaal Goud of Geluk. Meer verhalen
van mijn hand zijn te vinden via http://about.me/roelien.reinders. Kijk ook
eens naar www.facebook.com/omgaan.met.emoties en geef me een ‘like'je
als het je aanspreekt.

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

Ron Hey (fotograaf Ronnos)
“Na verschillende banen (filmoperateur, bij een architectenbureau, etc.) en
vele wegen in diverse muzen bewandeld te hebben (tekenen, schilderen,
pianospel, het schrijven van literaire verhalen en poëzie) ben ik, na ooit met
portretfotografie te zijn begonnen, in 2010 aangeland in de wondere wereld
van de oriëntaalse dans, de tribal fusion en meer. Sindsdien heb ik getracht
alle grote gala’s in Amsterdam en omstreken zo kunstzinnig mogelijk vast
te leggen. Ook design ik graag op de pc. Websites:
www.facebook.com/ron.hey.587 en www.youtube.com/TheRonnos ”.
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n Ze noemen het dans, ik noem het leven m
Agnes van Naamen uit Spijkenisse zoekt geen bekendheid en treedt niet op de voorgrond.
Toch heeft ze een bijzondere danskwaliteit met haar mooie, aardse, afgewerkte bewegingen en
vrouwelijke energie. Praatte het publiek op het festival van Sena en Kaylah, in juli in Hoogvliet,
nogal eens door de optredens heen, bij de prachtige baladi die Agnes neerzette, was het
doodstil en werd het meegezogen in de hypnotiserende dans van deze danseres. Hoog tijd om
de spot eens op haar te richten.

Hoe lang buikdans je al?
Ik dans mijn hele leven eigenlijk al, maar ik ben
een jaar of veertien geleden met buikdans
begonnen.

Hoe ben je er mee in aanraking gekomen?
Mijn jeugddroom was om balletdanseres te
worden, maar bij mijn opleiding bleek ik goed
te zijn in folkloredans, die je naast de moderne
dans en het klassiek ballet leerde. Helaas heb
ik mijn dansdroom door persoonlijke omstandigheden moeten afsluiten. Ik had nooit
gedacht dat ik later in het leven een tweede
kans zou krijgen.
Muziek uit andere landen heeft me altijd
geïnteresseerd en na de geboorte van mijn
twee dochters kreeg ik toch weer de danskriebels. Op zoek naar mijn passie in het
dansen zocht ik en vond ik Sena met een
advertentie in de krant voor buikdanslessen. Ik
bedacht dat ik de Arabische-Egyptische kant
van de muziek en de dans nog niet kende en ik
gaf me op voor een proefles. Ik was meteen
gegrepen door de buikdans en het heeft me
niet meer losgelaten.

Wat heb je uit de moderne dans en het
klassieke ballet meegenomen?
Door mijn opleiding ben ik getraind om op
lichaamshouding te letten, zoals borst op, de
armen en het hoofd, jezelf lang maken en je
bewegingen afmaken. Ik heb discipline geleerd
qua trainen, maar ook hoe je een muziekstuk
kunt ontleden, maten kunt tellen en een
verhaal in de muziek kunt zien en horen.
Ik denk dat ballet en moderne dans hebben
geholpen om mijn niveau als danseres
omhoog te brengen. Als ik kijk naar andere
dansers en danseressen dan pik ik degene die
ballet hebben gedaan er zo uit. Bij moderne
dans leer je expressie, waardoor je naar
binnen moet keren en moet voelen, wat
bijdraagt aan het beter kunnen uitdragen van
je dans. Dus volgens mij is het een voordeel
om andere dansen te hebben gedaan.

Wat fascineert je in de buikdans dat je er
mee door bent gegaan?
Wat mij er zo in fascineert is dat buikdans zo
rijk en breed is aan cultuur en geschiedenis.
De muziek is zo divers: het gaat van pop tot
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folklore en je hebt schitterende arrangementen
van de jaren ’40 tot nu. Ik kan geraakt worden
door een prachtig lied of een danseres die de
muziek vertolkt met haar lichaam.

Als ik een choreografie maak voor mezelf op
een lied is het een uitdaging het lied zo te
vertalen met bewegingen dat het klopt voor mij
en ik er optimaal van geniet om te dansen. Een
muziekstuk kruipt dan onder mijn huid en
neemt me mee. Het is super de reis te maken
en in de loop van de jaren te ontdekken wat
mijn persoonlijke dansstijl is. Je bent nooit
uitgeleerd of uit ontwikkeld vind ik. Verder is
het enorm leuk om les te geven en anderen te
leren wat mij zelf zo enthousiast maakt.
Hoewel lesgeven en zelf dansen twee totaal
verschillende disciplines zijn is ook het
lesgeven een enorme uitdaging, waar ik hoop
nog een aantal jaren in te mogen groeien.

Welke stijlen van buikdans vind je mooi?
Ik vind eigenlijk alle stijlen leuk, of het nu
saaidi, shaabi, khaleegy, meleya lef, dansen
met een sluier of baladi is. Elke dansvorm
vraagt zijn eigen beheersing en vraagt training
met de bijbehorende muziek en kleding en
rekwisieten. Wel zijn er dansstijlen die mij
persoonlijk het meest liggen, zoals saaidi,
baladi en Egyptische pop.

Je hebt je ook toegelegd op fusion
Fusion heb ik geleerd bij een andere collega,
Nadiya, die ook mijn docent is geweest. Zij
heeft mij laten proeven van de fusion
bellydance wereld, die ook weer een eigen
ontstaansgeschiedenis heeft met eigen
muziek, een eigen kledingstijl en een eigen
dansvocabulaire. Mijn hart blijft bij de
Egyptische stijlen, maar in de toekomst zal ik
zeker ook uitstapjes blijven maken naar de
fusion stijlen.

Wie waren en zijn je inspiratiebronnen?
Dat is een moeilijke vraag omdat ik er zoveel
heb. Toen ik begon met dansen keek ik veel
naar video’s van Souheir Saki, Fifi Abdo, Mona
el Said en Lucy. Souheir Saki vond ik net een
koningin; haar energie zat heel hoog in haar
lichaam, ze was statig en elegant en rustig qua
energie. Fifi Abdo daarentegen was vrouwelijk,
aards ondeugend, meer volks. Mona el Said
was statig ingetogen (alsof ze altijd een
geheim had, zo keek ze voor mij), elegant en
folkloristisch. Een meesteres in het afdoen van
een onderdeel van haar kostuum zoals een
hoofdbedekking, en daar alleen al een dans
van maken… geweldig.
Mijn inspiratiebronnen van nu zijn Orit Maftsir,
Mohamed Shahin en mijn dans collega Nadiya.
Orit Maftsir omdat ze een danseres is waar ik
altijd vrolijk van word als ik naar haar kijk. Ze is
elegant, supervrouwelijk en zelfs toen ze
zwanger was danste ze de sterren van de
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hemel. Mohamed Shahin is mijn nieuwste
ontdekking als danser. Hij is jong en fris en
een super choreograaf, vind ik. Nadiya Natali
is een prachtige danseres, een lieve vriendin
en collega die ik nu een aantal jaren ken. Ze
trekt als docent hoge kwaliteit dansers aan,
maakt prachtige producties en is een perfectionist in alles wat ze doet. Heel inspirerend.

Er staat een mooie spreuk op je website:
They call it dance, I call it life. Waarom
staat die spreuk daar?
Het betekent voor mij zoiets als: leven en dans
zijn één. Ik kan mij geen leven zonder dans
voorstellen. Dans en het leven zijn met elkaar
verweven en het is het uitdrukken van vreugde
en verdriet. De dans heeft me door moeilijke
momenten van mijn leven geholpen en geeft
me enorm veel vreugde. Een mens heeft gevoelens die niet uit te leggen zijn met woorden.
Dans biedt mij de ruimte dat wel te doen en dat
geeft kracht en energie. Dans is een platform
dat ruimte biedt voor zelfontwikkeling.

Wat doe je naast lesgeven en optreden nog
meer in het dagelijks leven?
Ik ben moeder met een uit de hand gelopen
hobby, die is uitgegroeid tot een parttime baan.
Mijn plan is om, nu mijn kinderen groter zijn, er
meer energie in te gaan steken en mijzelf neer
te gaan zetten, waar dit interview mij de
gelegenheid voor geeft.

Als je iets voor buikdansend Nederland zou
mogen wensen, wát zou je dan wensen?
Meer mannelijke dansers in Nederland. Omdat
ik vind dat mannelijke dansers hun specifieke
kwaliteiten hebben. Ik heb workshops en
lessen gevolgd bij mannelijke dansers als
Farouq, Alladin el Kholy, Hassan Khalil, Said el
Amir, Ali Sherif en Mahdy Emara en er altijd
enorm van genoten. Mannen zijn anders,
hebben een andere energie en je voelt je
meteen nog meer vrouw als je bij hen danst.
Verder zijn ze vaak geweldige choreografen en
hebben ze op een of andere manier meer
ruimtelijk inzicht. In Nederland zou het de
balans meer in evenwicht brengen.

Wat zijn je toekomstplannen?
Ik ben nu bezig mijn dansschool neer te zetten
onder mijn eigen naam "Agnes Oriental
Dance" in Rotterdam-IJsselmonde
(www.agnesorientaldance.nl).
Daarnaast werk ik samen met mijn collega
Nadiya. We hopen volgend jaar een aantal
unieke projecten te gaan doen, wat een echte
uitdaging is. Op 15 november van dit jaar zijn
we al gestart met “De Rotterdamse
Buikdansroute” (www.buikdansroute.nl), die als
doel heeft de verschillende buikdansstijlen in
Rotterdam op de kaart te zetten. Het is een
soort Rotterdam Pas voor (potentiële)
buikdansers, die bij aanschaf niet alleen recht
geeft op vier danslessen bij gerenommeerde
buikdansscholen, maar ook korting geeft op
allerlei leuke aanbiedingen in Rotterdam en
omstreken.
Peter Verzijl
(Foto’s Nadiya, Cindy Bijl, Studioshoots.nl)
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n Ŏ nuit, ŏ mes yeux m
Op 4 oktober 2015 verscheen in Parijs bij uitgeverij P.O.L een prachtig boek van Lamia Ziadė
met de titel “Ŏ nuit, ŏ mes yeux” en met als ondertitel: Le Caire / Beyrouth / Damas /
Jérusalem. Het is natuurlijk niet toevallig dat het boek nu verschijnt; dit jaar herdenken we
immers dat Oum Kalthoum veertig jaar geleden is overleden. Else Kok was onder de indruk.
Zelfs als Ziadé over de schandalen van
Asmahan vertelt, doet zij dit op een manier die
niet choqueert en mij af en toe een glimlach
ontlokt, of meer. Wie het boek uit heeft,
beschikt over een aardige kennis van het
Midden-Oosten in de eerste decennia van de
twintigste eeuw. Het Frans is zeer toegankelijk
en gemakkelijk leesbaar. Bovendien is het een
boek dat je niet achter elkaar kunt lezen,
vanwege de vele feiten.
De onbetwiste hoofdpersonen van deze
biografieën zijn Asmahan en Oum Kalthoum.
Asmahan, die eigenlijk Amal al-Atrash heette,
was van Syrische afkomst (Druzen). Zij werd
geboren op een boot in de Middellandse Zee
en het boek begint bij haar geboorte. Zij was
de zus van de beroemde zanger Farid alAtrash. Een andere broer was Fouad, die altijd
maar weer probeerde haar leven in wat
kalmere wateren te brengen, wat absoluut niet
lukte. De familie van de Asmahan woonde in
dezelfde straat in Beiroet als de familie Ziadé.

Lamia Ziadé is in Beiroet geboren, maar woont
sinds haar achttiende in Parijs. Ze is grafisch
ontwerpster, illustratrice en schrijfster.

Oum Kalthoum (Fatima Ibrahim) was de dochter van een imam in een klein dorpje in de Nijl
delta van Egypte. Zij begon al op jonge leeftijd
te zingen.

De Franse uitgever van het boek noemt het
een ‘roman graphique’, in het Engels is dat
graphic novel en in het Nederlands een
beeldroman. Met de term ‘roman’ ben ik het
helemaal niet eens. Roman impliceert fictie en
dat is dit werk van Ziadé juist niet. De term
‘beeld’ dekt ook de lading niet. Er is immers
nog een portie tekst, die ongeveer een vijfde
van het geheel vormt. Voor mij is het een rijk
geïllustreerd boek van 576 pagina’s met meer
dan 400 bijzondere en treffende illustraties.
Met een enkel kenmerk portretteert ze haar
mensen, zoals het wratje op Asmahans kin en
het zakdoekje en de zonnebril van Oum
Kalthoum. Iedereen is onmiddellijk te
herkennen, voorop gezet dat men wel eens
foto’s van hen heeft gezien.
De tekst bestaat uit biografieën van beroemde
zangeressen, zangers, musici, actrices en
acteurs, dichters, politici en staatshoofden.
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De beide dames worden heel beroemd, maar
men kan geen grotere tegenstelling tussen
twee vrouwen vinden. Asmahan, de wilde tante
die alle regels aan haar laars lapte, waarschijnlijk spionne was en door moord om het leven is
gekomen en Oum Kalthoum, die ongelofelijk
serieuze zangeres, die vaak als voorbereiding
voor een concert de hele dag in de Koran las.
Verder komen alle mensen aan bod die in de
jaren 1930-1970 maar enigszins bekend zijn
geweest op het gebied van zang, muziek,
literatuur, dans, cinema en ook bekende politici
en leden van het koningshuis. Om er enkele te
noemen: Mohamed Abdelwahab, Badia
Masabni, Mohamed el Qasabgi, Ahmad
Shawki, Taheya Carioca, Samia Gamal, Farid
al-Atrash, Koning Farouk en president Nasser.
Het was een tijd van grote bloei. Ook
nachtclubs, cabarets, oorlogen en conflicten
tussen de verschillende Arabische staten
komen aan bod. En de stichting van de staat
Israël en de opkomst van het radiostation Misr
en de film- en de grammofoonplatenindustrie.

en het overlijden van Quasabgi, Farid alAtrash, Abdel Halim Hafez en anderen. Of
zoals het hoofdstuk door de schrijfster is
genoemd: “Rideau” of “Het doek valt”.

Door de vele schandalen die sommige personen veroorzaken, waaronder het steeds weer
met een andere partner trouwen, lijkt het soms
wel Hollywood. Er is dus niets veranderd.
Lamia Ziadé is er in geslaagd van al deze
feiten een leesbaar geheel te maken. Ze heeft
de goede verteltoon gevonden en het is
absoluut geen geroddel, maar een nuchtere
kijk op de woelige wereld van toen.
Op de website van de uitgever staan onder
andere een bespreking van het boek, enkele
voorbeelden van pagina’s uit het boek en een
interview met de schrijfster, waarin ze vertelt
over het hoe en waarom van dit boek.

Qua danseressen lezen we alleen over Taheya
Carioca en Samia Gamal. Hier miste ik toch
wel wat beroemde danseressen, zoals Mona
Saïd en Souheir Saki, maar misschien moet
daar maar een apart boek over komen. Sinds
de film “Leila” (1927) van Aziza Amir zit in alle
Egyptische films een buikdansnummer. En
sinds deze film werd Taheya Carioca al snel
een van de grootste vedettes van het Egyptische witte doek. Asmahan en Farid traden
ook in films op, net als Oum Kalthoum.
Ook Fairouz wordt natuurlijk uitvoerig besproken. In 1979 gaf zij een concert in Olympia, de
beroemde zaal in Parijs. Ook Oum Kalthoum
heeft daar opgetreden. Ziadé noemt ook de
Libanese zangeressen en actrices Sabah en
Nour el Hoda.
Het eind van het boek is heel droevig, met het
laatste concert van Oum Kalthoum, haar dood

Achter in het boek wordt de website
www.onuitomesyeux.com genoemd, die zeer
de moeite waard is. Bij alle personen die daar
worden genoemd zijn fragmenten van zang- en
dansnummers bijgevoegd. Het duurt wel even
voor je die allemaal hebt gezien, fantastisch.
Alles bij elkaar genomen vond ik dit boek zeer
lezenswaardig. Het is het geld meer dan
waard, als je geïnteresseerd bent in dit stuk
geschiedenis van het nabije Midden-Oosten.
Het enige minpuntje is dat het alleen nog maar
in het Frans te verkrijgen is. Het is onder
andere te koop bij Athenaeum Boekhandel.
Else Kok
Bronnen
Lamia Ziadė - ‘Ŏ nuit, ŏ mes yeux’. Le Caire /
Beyrout / Damas / Jérusalem, P.O.L éditeur, 2015,
Eerste editie, € 42,50, ISBN 978 2 8180 2067 8
www.pol-editeur.com
www.onuitomesyeux.com
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n Nog meer je vrije zelf worden in je dans, deel 2 m
Lichaamsgerichte psychotherapeuten menen dat het lichaam zo sprekend is, dat ze de
iemands geschiedenis kunnen aflezen aan de 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. Ook tijdens het buikdansen neem je jouw levensthema’s mee. Je
levensbagage draag je altijd bij je, omdat hij is vormgegeven in je lichaam. In dit artikel
aandacht voor het opgetilde type, het samengedrukte type en het terughoudende type.
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.
Karakter wordt, in de visie van Reich, gevormd
door omstandigheden en ervaringen in je
jeugd. Reich onderscheidt vijf karaktertypen
die ieder hun eigen lichamelijke vertaling
hebben:
• Het gefragmenteerde type;
• Het behoeftige type;
• Het opgetilde type;
• Het samengedrukte type;
• Het rigide type.
Iedereen heeft zijn eigen mix aan types. De
vorige keer besteedden we aandacht aan het
gefragmenteerde type en het behoeftige type.
Deze keer. Deze keer worden de laatste drie
types besproken.

wereld ontdekken; nieuwsgierigheid voert de
boventoon. Wel is belangrijk dat het kind kan
‘terugvallen’ op de ouders als de wereld iets
onprettigs oplevert. Op zijn pad kijkt het kind
ook regelmatig achterom om te zien of de
ouder er nog steeds is. Nu kan het zijn dat de
ouders te weinig aanwezig zijn om het kind bij
een nieuwe prestatie te ondersteunen. Of ze
zijn juist teveel aan het stimuleren en willen
graag dat het kind dingen doet waar het nog
niet aan toe is. Dan ontbreekt de afgestemde
steun. Het kind gaat zich flinker voordoen dan
het is. Volgens Reich ontstaat dan het
‘opgetilde’ karaktertype. De levensstrategie
wordt dan: "Ik doe het wel zonder hulp, ik doe
het wel alleen". De houding naar de ander en
naar de buitenwereld wordt gekenmerkt door
wantrouwen.
In de bouw en houding is te zien dat dit type
over meer energie beschikt dan het gefragmenteerde en het behoeftige type en deze
energie is geconcentreerd in het bovenlichaam. Zo is de borstkas wat verdikt,
opgeblazen, opgepompt en verhard. Uitademen en de borstkas ontspannen is voor deze
mensen lastig. Je ziet bij dit type weinig basis,
dat wil zeggen in verhouding tot het bovenlichaam minder ontwikkelde benen en smallere
heupen. Dit wordt dan weer gecompenseerd
met wijdbeens staan dat samengaat met het
op slot zetten van de knieën.

Het opgetilde type

Een variant in de bouw, namelijk die van een
zandloper model, is sterk te zien bij danseres
Sadie. Het ‘zich flinker voordoen’ vind je terug
bij optredens van de Bellydance Superstars.
Sommige dansgroepen, ik denk vooral aan
sommige tribal groepen, hechten veel waarde
aan serieus genomen worden. Zij doen dat met
mimiek, kleding en lichaamsbeheersing. Als
zo’n groep langsloopt op weg naar het podium,
stap ik als vanzelf opzij. Het intimiderende
hieraan hoort bij de opgetilde structuur.

Na het welkom geheten worden in de wereld
en het innemen van voldoende voeding breekt
in de gezonde ontwikkeling van een mens de
logische volgende fase aan: het kind heeft de
behoefte om de wereld in te gaan, deze te
bekijken, te ontdekken, te proeven (leeftijd 1
tot 2 jaar). Al kruipend en lopend wil het de

Als jij je als buikdanseres in dit type herkent,
dan vertrouw je meer op je bovenlijf dan op je
onderlijf. Je hebt daar meer ‘feeling’ mee. De
spanning in je middenrif en nek maken dat
bewegingen soms wat hoekig overkomen,
'mannelijk'. De smeuïgheid en losheid in je
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bewegingen zijn verminderd door een
gebrekkige basis. Je houdt van prikkelende
muziek waar je wat ‘mee kunt’, drumsolo’s en
afwisselende muziek die speciaal voor
optredens zijn gemaakt. Mogelijk dans je bij
tragere muziek vóór de maat, omdat je een
zeker ongeduld hebt. Je houdt waarschijnlijk
van dynamische bewegingen die te maken
hebben spektakel en effect: shimmy’s,
backbends, dubbele sluiers, waaiers, Isiswings.

met je gevoel meer in je bekken te komen,
waardoor je bovenlijf wat kunt ontspannen. Zie
je bekken als een kom waar je romp in kan
rusten. Contact met het bekken op gevoelsniveau kan beangstigend zijn, omdat dan de
beleving van het ontbreken van een basis naar
het bewustzijn komt. Zoek daarom je gevoel in
je bekken stapje voor stapje op, overhaast
niets. Daarnaast is aarden, het voelen van de
grond onder je en je gewicht eraan overgeven,
belangrijk voor je.
Help jezelf te gronden door over je benen te
strijken. Leer vertrouwen op je lichaam; je
benen en je bekken dragen je. Adem vooral
ook eens uit, voel je lijf van binnenuit en zoek
je zachtheid op en vertraag. Gebruik langzame
en geaarde muziek, baladimuziek is hiervoor
zeer geschikt. Voor jou is het handig om te
kiezen voor een docent die verbondenheid
tussen vrouwen belangrijk vindt. Verbinden
met anderen, anders dan vanuit prestatie, is
voor jou een aandachtspunt. Een goede
oefening voor jou is het bewegen op zachte
lyrische muziek met een lesgenootje achter je
die haar hand op je rug houdt en jou
ondersteunt. Het idee van leunen.

Het samengedrukte type

Optreden vind je leuk. Misschien herken je een
winnaarsmentaliteit: jou lukken veel dingen. Of
het nu het opzetten van een dansgroep is of
lesgenoten enthousiasmeren om buiten de les
om met elkaar af te spreken: jij doet het en je
hebt je woordje klaar. Je hebt de neiging om
andere danseressen in te delen in “die kunnen
het minder dan ik” en “die kunnen het beter
dan ik”. Voor lesgenoten die wat langzamer
zijn of minder energiek heb je, vanuit het
perspectief van dit karaktertype gezien, minder
respect. Betere danseressen beschouw je als
concurrenten of er komt faalangst bij je boven.
Mogelijk heb je een wat holle rug en herken je
in je lendenen zwakke plekken. Dat is de
lichamelijke vertaling van het missen van de
back-up in je verleden.

Heling door buikdans
Als je dit type in jezelf herkent, dan weet je wel
dat je je soms sterker voordoet dan je je diep
van binnen voelt. Buikdansen nodigt jou uit om

De volgende ontwikkelingsfase treedt in als het
kind weer iets ouder wordt, namelijk 2 tot 3
jaar. Het ontdekt dan de vrije wil, zelfbeschikking en -expressie. Deze fase levert weer hele
nieuwe kanten van het leven op om uit te
proberen: het kind zegt "nee" omdat het "nee"
kan zeggen. Tegen eten, tegen dingen doen,
tegen kleding die ze moeten dragen. Wordt de
expressie van het kind dan teveel beknot door
de ouders, dan vertaalt zich dit thema tot de
ontwikkeling van het ‘samengedrukte’
karaktertype.
De overtuiging is: "Ik ben niet vrij, ik moet me
inhouden". Naar anderen toe betekent dat de
houding van: "Als ik maar braaf en meegaand
ben, dan behoud ik de liefde van de mensen
om me heen". Mensen met dit type zijn
opofferend en vriendelijk, krachtig, bereid om
te werken. Ze neigen veel op de schouders te
nemen, zichzelf weg te cijferen en vergeten
zelf te genieten. De vrije expressie van ja en
nee blijft ook op latere leeftijd een moeilijk
punt. Dat leidt dan tot boosheid en wrok, maar
ook dat gevoel komt niet zomaar naar buiten,
want daar is schaamte over.
In het lichaam is terug te zien dat er veel
gedragen en ingehouden wordt. Het typische
beeld van iemand met dit type karakter is een
compacte bouw, een vierkante romp, een korte
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Een bekende danseres met kenmerken van dit
type is Suheir Zaki. Zij heeft fysieke kracht,
veel lichamelijke aanwezigheid en aarding. Ze
is bescheiden in haar bewegingen en ruimtegebruik. In haar bouw zie je de sterk gespierde
armen, fijne vingers en een vrij korte nek.

Heling door buikdans
Vooral de elementen in het buikdansen die jou
je ruimte in laten nemen helpen je uit je
patstelling van vastzitten in jezelf. Vooral de
typische expressiekanalen, je armen, kun je
gebruiken om letterlijk meer ruimte in te
nemen.
Ik heb al een aantal oefeningen beschreven in
het eerste artikel over lijfwerk voor buikdanseressen in Raqs wa Risala 44, bijvoorbeeld het
'stoten met de ellenbogen'. Het werkt bij jou
vaak wel als je door de docent of een medeleerling over de drempel getrokken wordt om
eens gek te doen en gekke bekken te trekken.

stevige nek, gespierde schouders en armen,
een verkrampt bekken met aangespannen
billen en krachtige benen. Het geeft het beeld
van de staart tussen de benen houden. Het
gezicht staat vriendelijk, de handen en voeten
zijn fijn gevormd. De sterke rompspieren
vormen als het ware ook een pantser dat
spontane expressie tegenhoudt. Hoe dat
precies tot stand komt staat beschreven in het
artikel in de Raqs wa Risala nummer 44
“Lijfwerk voor buikdanseressen?”. De ademhaling kan zwaar zijn door de overmatige
bespiering.
Als buikdanseres zijn jouw bewegingen als
vanzelf geaard. Soms iets te, zó, dat je moeite
kan hebben met lichtere bewegingen, speciaal
van het bovenlijf en lyrische uitingen van
bovenlijf en armen. Ruimte innemen vind je
lastig, letterlijk en figuurlijk. Je hebt de neiging
om op je plaats te blijven staan als je improviseert, en je bewegingen zijn mogelijk kleiner
dan bij jouw ingehouden kracht past. Je armen
gebruik je niet of meestal maar dicht bij je
lichaam. Een stukje voordansen vind je moeilijk, omdat je dan jezelf laat zien, schaamte op
de loer ligt en je afkeuring vreest. Je leidt aan
zelfonderschatting. Vanuit dit type karakter doe
je aan een optreden mee vanuit plichtsgevoel
naar de anderen, maar genieten en echt
plezier ontbreekt omdat je eigenlijk liever niet
in de belangstelling staat. Je bent een
steunpilaar en je doet veel voor je dansgroep,
maar je zult niet met de eer gaan strijken.

Ga voor je expressie! Zoek in je dans
aansluiting bij mensen die minder moeite met
zelfexpressie hebben en laat je door hen
inspireren. Het werkt bevrijdend voor jou als je
je realiseert dat je best eens ‘maling ergens
aan mag hebben’ als er weer een klusje moet
worden gedaan. Dansen waarbij je je
verplaatst, op een lekker malfouf ritme
bijvoorbeeld, of ruimtelijk werken met sluiers
doet je goed. Laat je ook horen! Oefen de
Marokkaanse vreugdekreet, dans met zills of
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met trommels. Doe maar, het zal blijken dat je
het goed kunt! Laat positieve reacties van
anderen hierop maar goed tot je doordringen.
Stiekem ben je namelijk bang dat je verlaten
wordt als jij ruimte inneemt.

stralende ogen zijn een kenmerk. Ze trekken
daarmee de aandacht naar zich toe.

Het rigide type
Met het doorlopen van de fasen en door groei
wint het kind aan kracht en gevoel in het
lichaam. Het lichaam is wat je noemt energetisch geladen. De logische volgende stap is
vanuit deze energie uitreiken naar een ander
individu en het delen van oprechte liefdevolle
intimiteit: de kleuterpuberteit. Het kind zal
uitreiken vanuit zijn of haar sensualiteit; dat wil
zeggen met een natuurlijke verbinding tussen
het hart en de seksualiteit in het bekken. Het
zal zich in eerste instantie richten op de ouder
van het andere geslacht en die willen
knuffelen, bij in de buurt willen zijn en het kan
zich verliefd gedragen. Er bestaat een kans dat
de ouder ambivalent of afwijzend reageert op
deze toenadering, vooral in reactie op het
seksuele deel. Is dat zo dan kan het kind dat
als een diepe afwijzing ervaren en zich
gekwetst voelen. Er kan zich dan volgens
Reich het rigide karaktertype ontwikkelen. Hij
of zij wordt voorzichtig met zich overgeven aan
een ander en gaat zich terughouden, in het
hart of in de seksualiteit. De volheid van de
overgave komt hiermee onder controle te
staan. De persoon kan gaan leven volgens
rolpatronen die algemeen geaccepteerd
worden, om de kans op afwijzing tot het
minimum te beperken.
Het lichaam van de typisch rigide persoon is
goed geproportioneerd, sterk en rechtop, met
soms een wat strenge houding die respect
afdwingt. Soms kunnen rigide mensen ook
arrogant en trots overkomen. Rigide mensen
verzorgen hun lichaam en kleding goed; het
zijn vaak mooie mensen om te zien. Mogelijk
zit het gebied rond het hart, evenals de
schouders, vast. Een gespannen middenrif
zorgt voor een splitsing tussen het hart en
bekken. Als het terughouden in de volheid
vooral de seksuele energie betreft dan kan de
onderrug hol zijn door het terughouden van het
bekken. Deze mensen kampen daardoor vaak
met pijn in de onderrug. Betreft het terughouden vooral het hart, dan is dat ook letterlijk te
zien in de houding (zie de tekeningen). Als je
naar die persoon kijkt dan zie je het verleidelijke subtype: de aandacht wordt naar het
bekken getrokken. Hier is sensualiteit
vervangen door seksualiteit.
Soms vindt bij rigide mensen de ingetoomde
levensenergie een uitweg naar de ogen,

Een beroemde danseres met rigide kenmerken
is Samia Gamal. Door haar charmante, meisjesachtige glimlach zorgt ze dat niemand haar
kan afwijzen. In haar lichaam zie je zowel wat
terughouden van het hart als een holle onderrug. Als je haar van de zijkant ziet, staan haar
bekken en hart ook niet vaak boven elkaar, wat
de energiedoorstroming bemoeilijkt.
Als rigide buikdanseres heb je veel potentie. Je
hebt je zaakjes goed voor elkaar: je uiterlijke
verzorging, kleding en kostuums zitten goed en
hierin klopt alles. De rol van gastvrouw of
docente speel je goed en je denkt aan alle
details: alles is precies in orde. Je hebt ook wat
te brengen: je bent attent en denkt mee.
In de dans staat stilering voorop. Je danst
vooral zo mooi mogelijk met aandacht voor de
vorm van je dans, een mooie afwerking
bijvoorbeeld met de armen erbij. Je echte
spontaniteit ontbreekt; het is door je gesloten,
gekwetste hart een beetje kil. Losse bewegingen met het bovenlijf kunnen door de
spanning lastig blijven. Je hebt mogelijk een
voorkeur voor de chique klassieke dansstijl en
-muziek.
In het samen dansen, op feesten bijvoorbeeld,
en zeker als er mannen bij zijn, is seksualiteit
een thema. Naar andere vrouwen toe speelt er
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concurrentie mee die je je bewust bent of juist
afdekt door overdreven vriendschappelijkheid.
Door mannen wil je leuk gevonden worden. Je
gedrag kan echter verschillende kanten opgaan: je vermijdt mannen, gebruikt je seksuele
aantrekkingskracht om door mannen gezien te
worden of je maakt juist alleen vriendschappelijk contact. Maar als een man interesse
krijgt en dichterbij komt dan neem je weer
afstand. Vergelijk het rigide type ook eens met
de typen danseressen die Peter Verzijl
beschreef in de vorige aflevering van Raqs wa
Risala: de sensuele danseres versus de sexy
danseres in het artikel “De buikdanseres als
erotisch kijkobject?”.

te geven voor jouw dansgroep. Of kom naar de
lezing over menselijke karakters op 15 februari
bij de Volksuniversiteit in Den Bosch.

Heling door buikdans
Waarschijnlijk ben jij gaan buikdansen omdat
het bekken expliciet een erkenning heeft in
deze dansvorm. Je zoekt al naar contact met
je bekken en je wil dit integreren in je lichaam
en in jezelf. Dat doe je dus al goed! Houd
hierbij vooral ook contact met je hart door in dit
gebied te ontspannen. Je kunt met je vingers
je borstkas wat losmaken door je tussenribspieren te masseren. Stel je een verbinding
tussen je hartsgebied en je bekken voor, leg je
handen op die plekken en probeer je middenrif
te ontspannen, zodat je in je lijf de verbinding
kunt voelen. Laat je raken door deze
bevestiging van jezelf, het is een intiem thema.
In de les kun je een lesgenoot, terwijl je danst,
een hand op je bovenrug laten leggen, dat stuk
waar je hart zich heeft verschanst. Laat dan de
warmte van de aanraking binnenkomen.
Verder kun je ook wat stevigere lijfwerkoefeningen aan. Zo heb ik het ‘chaotisch
ademen’ beschreven in mijn artikel “Lijfwerk
voor buikdanseressen?”. Met deze oefening
móet je wel een stukje van de controle loslaten. Je kunt de controle ook uitdagen door
bepaalde stijlen binnen de oriëntaalse dans:
Marokkaanse Berberdans met de stevige
shimmy’s, handen uitschudden en haarzwiepen bijvoorbeeld. Ook diverse zigeunerdanssoorten maken dat jij de rol van prima
ballerina kunt loslaten. Laat je inspireren door
Arabische vrouwen die bij feesten met alleen
vrouwen elkaars sensualiteit en seksualiteit
niet veroordelen maar aanmoedigen.

Informatie over deze activiteiten is te vinden op
www.lijfwerk.info en www.bewustlangstraat.nl.
Ook zijn er boeken volgeschreven over
karaktertyperingen. Daarin komen meer
nuanceringen en details naar voren dan in dit
artikel mogelijk is. Zie ook hieronder bij de
bronvermeldingen.
Hester de Vries
(Illustraties Ella Klinge)
Bronnen
A. Rank - Je lichaam als spiegel, Uitgeverij VBK
media, 1996, ISBN13 9789063254896
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
Opleiding ‘energetic integration therapeut’ bij
Bodymind Opleiding te Rotterdam

Verder verkennen
Vind je dit onderwerp interessant? Nodig
Hester dan uit om een workshop of een lezing
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n Geen vrede voor Jamil m
In de beklemmende film "Go With Peace, Jamil" speelt danseres Yasmina een bijrol. Haar dans
is maar heel kort te zien in de film. Hoewel dat voor ons natuurlijk jammer is, bleek de film de
moeite waard om meer dan eens te bekijken.
recensenten zeggen dat het Kopenhagen is,
maar het zou net zo goed iedere andere grote
Europese stad kunnen zijn. Of een stad in het
Midden-Oosten. We horen veel Arabisch praten, soms met Deens er doorheen gehusseld.
En we zijn er getuige van hoe soennieten en
sjiieten over elkaar denken en praten, en over
berbers en Egyptenaren. Een parallelle wereld
die zich geheel onttrekt aan de Westerse blik.
Wat er ook gebeurt, op straat of bijvoorbeeld in
een parkeergarage, het lijkt alsof alleen
mensen van Arabische origine er weet van
hebben.

Als je zoals ik een liefhebber bent van film en
dat combineert met een obsessie voor oriëntaalse dans, dan ontwikkel je vanzelf een neus
voor 'buikdansfilms': aan de titel van de film
kun je al zien dat daar waarschijnlijk minstens
één buikdansscene in voorkomt. En zo maak
je kennis met films waar je normaliter niet naar
had omgekeken.
"Go With Peace, Jamil" ("Ma salama Jamil",
2008) van regisseur Omar Shargawi is zo'n
film. Jamil, gespeeld door Dar Salim, de
Deense acteur die sommigen van jullie misschien zullen herkennen als de sympathieke
love interest van Dicte uit de gelijknamige
televisieserie, zit in de problemen. Dat blijkt al
gauw overduidelijk als we zien hoe hij onder de
kraan bloed afspoelt van zijn steekmes. De
familie en vrienden van zijn slachtoffer zinnen
op wraak.

Parallelle wereld
Gaande de film wordt duidelijk waarom Jamil
deed wat hij heeft gedaan, in een wereld van
familiebanden, vriendschap en verraad in een
niet nader benoemde Deense stad. Andere

De vader van Jamil (gespeeld door Munir
Shargawi, de vader van de regisseur) probeert
de spiraal van bloed en wraak te doorbreken
met zijn wijze woorden en levenservaring. Hij
doet daarbij een beroep op het geloof dat alle
partijen gemeen hebben. "Je hebt een vrije
keuze en bent verantwoordelijk voor je eigen
daden". Hij zet Jamil een bord met braadworst
voor, overduidelijk van varkensvlees. Jamil
haalt zijn neus ervoor op; het is immers haram
voor een moslim om varkensvlees te eten. De
vader grijpt dat aan om hem de hypocrisie van
zijn keuzes duidelijk te maken: "En je vrouw
iedere nacht met haar lichaam laten draaien
als een slang, is dat geen zonde? Zijn moord
en doodslag dan geen zonde?"
Ondanks de moord die Jamil zelf heeft
begaan, probeert ook hij uiteindelijk het tij te
keren; hij krijgt de kans om één van zijn
'vijanden' neer te schieten, maar doet het niet.
En dat maakt indruk. De één is nijdig dat hij
zo'n kans heeft laten lopen, maar een ander
probeert deze daad met gelijke munt terug te
betalen. Is de neerwaartse spiraal nog te
stoppen?

Danseres van beroep
Zoals gezegd speelt Yasmina (gespeeld door
Amira Helene Larsen) geen erg prominente rol
in deze film. Zij is de vrouw van Jamil, maar
het huwelijk staat op losse schroeven. Yasmina begrijpt niet precies waar Jamil mee bezig
is, maar heeft wel bange vermoedens. Ze
verdient haar brood als buikdanseres. We zien
haar dansen in een Arabisch café, waar Jamil
haar komt opzoeken. De dans is alleen in
close-ups gefilmd, die erop lijken gericht om
vooral sensualiteit uit te drukken, maar het is
wel echte buikdans. Natuurlijk was het leuker
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geweest om meer dans te zien, maar hier
wordt in elk geval een vrouw verbeeld met een
gewoon beroep, ook al heeft haar schoonvader
daar dus zo zijn mening over. Hoe onze Jamil
denkt over het beroep van zijn geliefde wordt
niet echt duidelijk.
En dan betuigt Jamil Yasmina opnieuw zijn
liefde: "Jij bent mijn ziel en mijn leven". Hij
probeert haar over te halen met hem naar
Libanon te gaan, samen met hun zoontje
Adam.
Meer zal ik over het verhaal niet verklappen.
Een sterke film vind ik het, met mooie, maar
vooral beklemmende beelden, die eindigt met
een citaat uit de Koran: "Wie een mens doodt,
het zal zijn alsof hij de hele mensheid heeft
gedood". In een interview naar aanleiding van
het feit dat de film een Hivos Tiger Award heeft
gewonnen op het International Film Festival
Rotterdam (2008), gaat de regisseur op dat
thema in. Het type moorden dat in zijn film te
zien is "... gebeurt niet elke dag. In
Denemarken gaan de meeste moorden over
jaloezie en wraak en er zijn vooral Deense
mensen bij betrokken; drinkmaten die vechten

om een oude vriendin... Mijn film speelt zich
toevallig af in een Arabische omgeving. Mijn
halve leven speelt zich af in een Arabische
omgeving, dus voor mij is dat logisch. En ik
ben altijd geïnteresseerd geweest in het
religieuze aspect. Hoe kunnen mensen iemand
haten omdat ze geen goede moslim zijn als ze
zelf niet leven zoals ze zouden moeten leven?"
De film is op YouTube te vinden, maar de dvd
kost ook niet zoveel. Wie alleen het dansen wil
zien, moet daar bijna een uur op wachten. Dan
zie je daarna ook een scene met een vage
danseres met serpentines. Wordt hier een
soort van droomtoestand uitgebeeld? Heel
vreemd, maar de film is beslist de moeite
waard.
Judith Scheepstra
Bronnen
www.youtube.com/user/MaSalamaJamil/playlists
Boyd van Hoeij - Interview: Omar Shargawi, Director
http://cineuropa.org/ff.aspx?t=ffocusinterview&lang=
en&treeID=1564&documentID=84443
https://da.wikipedia.org/wiki/G%C3%A5_med_fred,_
Jamil
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n Goud of geluk m
Vastberaden klapte Elisa haar laptop open. Links van haar lag een grote stapel rekeningen. Al
weken lang probeerde ze die te negeren, maar ze was slim genoeg om te weten dat deze
struisvogelpolitiek niet eeuwig zou blijven werken. Het werd nu tijd voor actie.
Prrrt, prrrt, prrrt. Niks. Doodse stilte. Ontzet
keek ze naar het apparaat. Nee, he! Zat het
snoer er goed in? Ja. Brandde het lampje?
Nee. Opnieuw drukte ze de knop in. Ditmaal
iets langer vasthouden. De vorige keren had
dat gewerkt - al die vorige keren dat de
computer moeizaam opgestart was. Het
duurde gewoon even. Ditmaal niks. Hij deed
echt helemaal niks meer.

En nu? Nu kon ze niet eens haar danslessen
meer betalen. Het was al meer dan een jaar
geleden dat ze haar docente gesproken had.

Elisa sloeg haar handen voor haar gezicht.
Kalm blijven nu. Niet in paniek raken. Kalm
blijven. Het zou zich vanzelf oplossen. Zo ging
dat nu eenmaal met computers. Als ze
eventjes wachtte had het apparaat zichzelf
gerepareerd. Zo werkte dat met techniek. Bijna
wenste ze dat Jack er nog was. Jack, die ze
een half jaar geleden haar huis had uitgezet.
Jack, die haar had achtergelaten met enorme
schulden.

Gelukkig had ze de Gouden Gids nog ergens
liggen, bedacht ze. Bijna had ze het dikke boek
weggegooid toen ze steeds meer op internet
ging doen, maar nu was ze blij dat ze het nog
had. Kostuums, kostuumverhuur, dit was het.

Elisa liep het huis door. Was er nog iets dat ze
kon verkopen? Ze opende haar kledingkast en
staarde naar haar buikdanskostuums. Prachtige kostuums met patronen geborduurd met
pailletten in goud en rood. Een kostuum van
zwart glanzende slangenstof, dat strak aansloot op haar lichaam en dat al haar bewegingen accentueerde. Ze had het gedragen toen
ze een solo optreden gehad had op het grote
buikdansfestival in Amsterdam. Het publiek
was dol enthousiast geweest over haar. “Je
bent een ster”, had iemand gezegd. “Laat
foto’s maken, dan zet ik je op mijn website”.
Even droomde ze weg toen ze aan het applaus
dacht en hoe het publiek haar een staande
ovatie had gegeven. Oh, als dat toch mogelijk
zou zijn; dansen voor je beroep! Maar niet één
restaurant eigenaar in Amsterdam en
omstreken had thuis gegeven toen ze de
weken erna om een optreden had gevraagd.
Sorry, geen plek. We hebben onze vaste
danseressen. Er was eenvoudigweg teveel
concurrentie hier. Nee, niet helemaal waar.
Eén restaurant eigenaar had haar een aanbod
gedaan. Voor € 35 kon ze komen dansen,
maar daarvoor moest ze dan helemaal met de
bus naar Hoofddorp en midden in de nacht met
de nachtbus weer terug. Bovendien had hij
haar ook nog eens een vette knipoog gegeven.
Ze wilde er niet eens over nadenken wat dat te
betekenen had.

Met haar hand ging ze door de kostuums. Ze
hadden haar echt duizenden euro’s gekocht.
Hoeveel zou ze ervoor kunnen krijgen? En hoe
moest ze ze op Marktplaats zetten nu haar
computer kapot was?

Ze pakte twee van haar mooiste kostuums in
en deed ze in haar fietstas. Met dubbele
gevoelens fietste ze naar de winkel. Zulke
mooie kostuums en dan nooit meer dansen,
nooit meer schitteren op het podium. Maar
meer dan ooit had ze het geld nodig.
Een bescheiden belletje kondigde haar komst
aan in het souterrain. Hoewel het bij een
majestueus grachtenpand hoorde, was het
plafond hier laag en kwam er nauwelijks
zonlicht. In vroegere tijden had dit souterrain
waarschijnlijk gediend als opslagruimte, of als
woonruimte voor de vele bedienden, of - als je
maar ver genoeg terug ging - misschien zelfs
wel voor slaven! Toch was het erg sfeervol.
Tegen beide wanden hingen rekken met niet
alleen showkleding, maar ook met deftige
pakken voor gelegenheden waar je maar een
paar keer in je leven naar toe ging.
“Waarmee kan ik je helpen?”
Elise schrok op. Ongemerkt was er een frêle
vrouw naast haar komen staan. Het was
duidelijk dat ze al ouder was, maar ze had de
houding van een prima donna. Zilverwit haar
tot op haar heupen omlijstte een lief gezichtje
dat oprecht belangstellend naar haar opkeek.
Uit haar ogen straalde zoveel sympathie dat
het Elise plotseling teveel werd. Ze kreeg de
tranen in haar ogen toen ze naar haar tassen
wees en kon geen woord meer uitbrengen.
“Meisje toch”, zei de verkoopster en trok haar
mee naar een zitje vlak naast de kassa. Ze
duwde Elise in een stoel en pakte de
thermosfles die op het tafeltje stond. Ze
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overhandigde Elise een kopje thee en pakte
haar tassen uit. “Wat een mooie kostuums”, zei
ze en keek Elise aan. “Kom je die verkopen?”.
Elise beantwoordde haar blik en begon heftig
ja te knikken, terwijl ze in luid snikken
uitbarstte. Ze schokschouderde nu zo erg dat
de verkoopster haar hand op haar schouder
legde om haar te kalmeren. “Je wil ze
helemaal niet verkopen, niet?”
Tussen haar tranen door schudde Elise nu
heftig haar hoofd. Ze kon nog steeds niet
praten. “Rustig maar. Ik weet misschien een
oplossing. Drink eerst maar even je kopje thee
leeg”.
Ze stond op en liep naar voor in de winkel,
waar een andere klant was binnen gekomen.
Toen ze de klant had geholpen was Elise
gekalmeerd en keek dapper naar haar op. De
vrouw ging weer zitten en trok Elise even naar
zich toe. “Zo’n mooie meid en zulke mooie
kostuums! Die moet op het podium staan!”.
Een melancholieke glimlach gleed over haar
gezicht. “Weet je dat ik vroeger de halve
wereld afgereisd heb om te dansen?”.
Elise was nog steeds sprakeloos, maar nu van
bewondering. Oh, wat een droom! “Jij kunt ook
furore maken, meisje!”. “Maar niemand in de
stad heeft een buikdanseres nodig”, stamelde
Elise. “Amsterdam, Amsterdam! Je denkt toch
niet echt dat Amsterdam een wereldstad is?”.
Elise lachte door haar tranen heen.
“Ik bel mijn oude agentuur op. Daar kunnen ze
vast wel een contract voor je regelen. Heb je
foto’s?”. “Nee”. Elise sloeg haar ogen neer. “Ik
zit aan de grond”. “Ja, logisch. Anders was je
niet hier. Maar kun je reizen?”. “Heb je een
vriend?” vervolgde ze toen ze Elisa’s aarzeling
zag, maar toen Elise daarna bijna weer in
tranen uitbarstte, begreep ze het.
“Oké, vertel mij niks over mannen. Ik heb mijn
portie wel gehad. Geef mij maar een kat. Oh, is
dat het?” zei ze. Elise knikte. “Nou, dat
probleem is dan gauw opgelost. Je kat kun je
bij mij brengen. Ik heb juist vreselijke last van
muizen. Ik moet er niet aan denken dat die aan
mijn dure kostuums gaan knagen!”.
Angela, zo heette de eigenaresse van de
winkel, pakte Elise bij de schouders en keek
haar recht in de ogen. “Alles komt goed,
meisje. Jij gaat furore maken en dan wil ik
uitgenodigd worden voor een fantastische
show in een 7-sterren hotel!”.

Angela zette er flink de vaart in. Binnen twee
weken was alles geregeld. Zelfs het probleem
dat Elise geen geld had voor de foto’s en voor
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Elisa pakte haar kostuums en zomerkleding in
en zette poes Mickey af bij Angela, die haar op
Schiphol uitzwaaide. Op weg naar het
avontuur. Op weg naar Dubai.

nm
In het vliegtuig zat ze tussen twee
zakenmannen ingeklemd, die demonstratief
hun papieren en laptop hadden uitgestald en
zo wijdbeens zaten, dat Elise nauwelijks ruimte
had. Ze vond het niet erg, integendeel, van
opwinding kon ze niet anders doen dan alles
geweldig vinden wat ze zag. De stewardessen
met hun rode hoedjes en het flesje
mineraalwater dat ze kreeg aangereikt - het
was allemaal geweldig en fantastisch!
Het plafond van de aankomsthal in Dubai was
immens hoog en zo vol met ronde bogen dat
het wel een kathedraal leek. Langs de
automatische loopbanden - waarop je gewoon
stil kon blijven staan - stonden hoge lantaarns
in de vorm van palmen en verderop stond zelfs
een winkeleilandje met een torenhoge gouden
palm in het midden. Elisa durfde niet te kijken
naar de prijzen. En die grote palm? Zou die
van echt goud zijn?
Ze hoefde nauwelijks te wachten op haar
koffers en toen ze die op een karretje wilde
sleuren rende er meteen iemand op haar af om
haar te helpen. Overal liep personeel rond. Dit
waren duidelijk gastarbeiders, want de
Emirati’s zelf liepen allemaal rond in
traditionele kleding.
Na de douane werd ze opgewacht door een
chauffeur die haar naar het hotel bracht. Hier
was de nachtclub waar ze zou dansen en ze
had er ook een kamertje. Maar waar was de
baas? Wat moest ze doen? De chauffeur had
haar gedropt bij de receptie en haar naam
genoemd bij de receptie. De receptioniste
overhandigde haar vriendelijk glimlachend een
kamersleutel en liet een bediende met haar
meegaan om haar koffers naar boven te
brengen. Moest ze nu een fooi geven? Maar
ze had geen geld! In plaats daarvan bedankte
ze hem met een glimlach en duwde de deur
open.
“Hey! You new girl?”. Een struise brunette
keek op van een van de twee bedden in de
kamer. “What’s your name?”.
de reis werd naadloos opgelost. De agentuur
schoot het voor en zou het verrekenen door de
eerste maanden een groter percentage van
haar gage te nemen.

Elisa zuchtte van opluchting. Gelukkig sprak
bijna iedereen hier Engels. En hoewel ze niet
verwacht had dat ze een kamergenote zou
hebben, besefte ze dat het een gelukje was.
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Ze had zelf immers geen flauw idee wat ze nu
moest doen. Vastbesloten om vrienden te
maken stelde ze zich voor. Natalya, haar
kamergenote, wees haar haar kast en
inspecteerde haar kostuums. “Het is hier
geweldig! Mijn contract is al weer voor de
vierde keer verlengd!”. Ze sprong enthousiast
op. “Ik ben niet jaloers op je, hoor. Er is hier
genoeg voor iedereen. De mensen zijn hier zo
rijk!”. Elisa knikte beleefd.
“Heb je een vriend thuis? Nee? Goed! Dan
gaan we samen uit met een rijke sjeik hier.
Maakt niet uit met wie, want iedereen is rijk”.
“Ik kom hier gewoon om te dansen, hoor”. “Je
wilt toch wel wat verdienen, girl?”. Natalya
greep haar vast. “Jij komt vanavond met mij
mee, dan zal ik je precies laten zien hoe we
dat aan gaan pakken. De klanten zijn dol op
nieuwe meisjes”. “Ik ben geen meisje, ik ben
een danseres, Natalya!”
“Ja ja, wacht maar af”. Natalya liet zich
achterover op haar bed zakken en gebaarde
dat ze met rust gelaten wilde worden. Het was
de dag ervoor laat geworden en ze wilde nog
wat slapen voordat ze weer moest optreden.
Elise besloot haar voorbeeld te volgen. Ze was
dolgraag naar buiten gegaan om de omgeving
te verkennen, maar ze durfde niet. Mocht ze
als vrouw wel alleen over straat in dit land?
In de dagen die volgden werd duidelijk wat
Natalya allemaal had bedoeld. Er waren
ontelbare mogelijkheden om geld te verdienen.
Allereerst met de show. Elisa moest drie keer
per avond optreden op het podium dat midden
tussen de tafeltjes in de club stond. Dit was
waar ze contractueel voor betaald werd. Maar
ze kreeg ook vaak fooi. Het gebeurde
regelmatig dat een gast naar voren kwam en
handen vol dirhams over een danser
uitstrooide. Datzelfde gebeurde als de meisjes
een paar keer per avond, zogenaamd
spontaan, tussen de tafeltjes door gingen
dansen. Bankbiljetten werden dan tussen hun
BH-bandjes geschoven. Maar het meeste geld
kon je verdienen met drinken. Je moest
klanten verleiden champagne voor je te kopen
en daar kreeg je dan een bepaald percentage
voor. Elise vond dat niet prettig, want de klant
dacht dat dat hem het recht gaf om aan je te
gaan zitten frummelen. Dat voelde niet goed,
ze voelde zich daardoor goedkoop. Maar
Natalya zei dat ze zich niet aan moest stellen.
Natalya, die de eerste nacht na sluitingstijd
was verdwenen om pas vlak voor zonsopgang
naar de kamer terug te komen met een grote
stapel bankbiljetten. “Easy money, darling,
makkelijk verdiend!”.

Oké, wat Natalya deed moest ze zelf weten.
Maar zelf zou ze zich niet zo verlagen.
Ondanks alles geloofde ze nog steeds in echte
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voetstuk zou plaatsen als zijn koningin. Door
hun liefde zouden ze samen de wereld kunnen
regeren.

nm
"Elisa, kom snel!”. Natalya gebaarde wild. Het
was zaterdagavond laat en een lange man in
traditioneel gewaad kwam de club binnen,
omringd door vijf vrienden. Van alle kanten
kwam er personeel op hem afstuiven. Ook
Natalya hing al gauw aan zijn arm. Elisa wuifde
haar vanuit de verte weg. Bedankt. Ze ging
zich zeker niet aan de voeten werpen van de
eerste de beste oliesjeik, ook al was hij lang en
knap en bewoog hij zich als een luipaard door
de jungle, en…
Bovendien stond haar show als volgende op
het programma. Ze was al laat, dus ze rende
naar haar kamer om zich te verkleden. Ze koos
haar gouden kostuum, dat van zo'n elastische
stof gemaakt was, dat het als vloeibaar goud
om haar lichaam sloot. De subtielste beweging
werd er duizendvoudig door weerspiegeld en
de gouden vonken vlogen alle kanten op. Toen
ze langs de tafeltjes naar het podium liep,
voelde ze van alle kanten de bewonderende
blikken op zich gericht. Dit versterkte haar
concentratie.
Tot haar grote plezier zag dat er drie mannen
op krukjes op het podium zat. Muzikanten!
Normaal speelde er gewoon een CD met haar
show muziek, maar het dansen met echte
muzikanten was van een heel andere orde. Als
je eenmaal goed op elkaar ingespeeld was,
voelde je een onzichtbaar lijntje tussen elkaar.
Je wist van te voren wat de volgende noot, het
volgende ritme van de muzikant zou zijn en hij
wist van te voren welke beweging jij ging
maken. Het was pure magie, die je optreden
een andere dimensie gaf, want het publiek liet
zich dan ook meeslepen door de chemie en
klapte en stampvoette enthousiast mee.
"Jalla!”. hoorde ze nu al roepen van een
tafeltje. "Kom op! Laat wat zien!"

liefde. Een man met wie ze samen zou blijven
tot aan de dood. Een man die zij zou
aanbidden als haar koning en die haar op een

Gloeiend van opwinding beklom Elisa het
podium. Vlug stelde ze zich voor aan de
mannen. De blik van Aziz, de darbuka speler,
bracht haar even van haar stuk. Die diep
donkerbruine ogen! Hij ging even verzitten en
klemde zijn kleine trommel stevig tussen zijn
knieën. Met beide handen begon hij de intro te
trommelen en de andere spelers zetten in.
Langzaam begon Elisa met haar improvisatie.
Ze strekte een arm uit, bewoog hem naar
boven en maakte een subtiele golfbeweging
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met haar pols. Een kleine beweging met haar
heup en daarna een pauze. Nooit te snel
beginnen, had ze geleerd. Altijd even wachten,
de spanning opbouwen. Ze kon bijna voelen
dat het publiek de adem inhield. Aziz
glimlachte naar haar en hield zijn hand stil
boven de darbuka terwijl hij haar een kort
hoofdknikje gaf. Elisa begreep zijn signaal
onmiddellijk en toen hij het volgende ritme
inzette, danste ze snel en gewichtsloos over
het podium heen. Door de fluit even later
verstilde haar dans weer, om via allerlei
variaties toe te werken naar de finale. Die was
tussen Aziz en haar. De andere instrumenten
waren stilgevallen en alleen de darbuka klonk
nog, in een opzwepend ritme. De drumsolo
was het uitgelezen moment voor een danseres
om alles te laten zien wat ze in huis had. Was
haar techniek goed? Was ze lenig? Was ze
muzikaal en kon ze de muziek goed
interpreteren? En het belangrijkste: kon ze
zichzelf laten zien in al haar emotie en kon ze
het publiek hiermee in vervoering brengen?
Ze stond nu vlak voor Aziz. Ze moest hem
voelen, zijn bewegingen opvangen. Wanneer
zijn hand de trommel raakte, moest haar
lichaam hierop reageren. Alsof zijn hand niet
de trommel bespeelde, maar rechtstreeks haar
lichaam. Zo moest het zijn, zo moest het
voelen. Ze gloeide van opwinding en van
inspanning, hij ging maar door en door en door
en zij kon niet ophouden, zij moest doorgaan.
Maar vermoeidheid kende ze niet. Ze wist dat
haar gezicht rood en bezweet was, maar het
kon haar niet schelen. Ze voelde alleen nog
maar de drum door haar lichaam gaan. Ze
keek hem aan, licht hijgend, en hij begon zijn
trommel nog sneller te bespelen. Haar lichaam
reageerde hierop met een shimmy:
bewegingen, trillingen die zo snel en subtiel
door haar lichaam gingen, dat ze van top tot
teen trilde, precies op de maat van de muziek
en haar kostuum gouden vonken in alle
richtingen liet spatten. Aziz keek haar aan,
versnelde zijn tempo nog meer. Zij hield zijn
blik nu nog langer vast, liet zich vallen in zijn
ogen, terwijl haar lichaam nog sneller en
uitbundiger trilde. Het publiek begon te juichen,
te applaudisseren en aanmoedigingen te
schreeuwen. Aziz seinde haar met zijn ogen:
Kom, kom, kom! Elisa draaide om haar as,
steeds opnieuw, terwijl haar lange haren wild
om haar heen zwaaiden. Ze werd meegevoerd
in totale extase, totdat ze eensklaps stopte en
haar arm boven haar hoofd hief, precies op het
moment dat Aziz zijn slotakkoord had
geslagen. Hoe had ze het voorvoeld?
Het publiek was nu als één man opgestaan en

juichte en stampvoette uitzinnig. Elise boog zo
diep dat haar haar de grond raakte en gooide
het weer naar achteren toen ze overeind kwam
met een handkus naar het publiek. Met haar
hand op haar hart gaf ze nog een kort knikje
om vervolgens te gebaren naar de muzikanten,
zodat die ook het applaus in ontvangst konden
nemen. Haar kostuum plakte aan haar lichaam
van het zweet en haar haren hingen in pieken
langs haar gezicht en hoogstwaarschijnlijk zat
haar make-up ook niet meer perfect, maar ze
straalde van geluk, van extase, van… Aziz was
opgestaan en had haar vastgegrepen, duwde
haar weer naar voren en applaudisseerde zelf
voor haar, als een teken voor het publiek om
nog meer, nog luider te juichen en te roepen.
“Je ben subliem, ik houd van je”, hoorde ze
hem zeggen terwijl ze van het podium stapte
en langs de mensen heen naar haar kamer
liep. Iedereen, mannen en vrouwen, wilden
haar aanraken en door haar haren strijken
terwijl ze zoete woordjes zeiden die ze niet
verstond. Uit haar ooghoeken zag ze Natalya
staan met haar sjeik en zijn gevolg. Natalya
stak haar duim naar haar op en lachte.

Natalya was toch wel lief en sportief, bedacht
ze toen ze haar kostuum van zich afstroopte
op hun kamer. Ze had dit niet verwacht, toen
ze in het begin hier kwam. Maar toch - haar
stemming daalde nu een paar graden - het
was niet allemaal in de haak wat ze deed.
Maar wie weet kon ze haar helpen dit in te
zien, bedacht ze met een glimlach. Natalya
had een goed hart. Dat had ze net laten zien
door haar alle succes van de wereld te gunnen
en helemaal niet jaloers te zijn.
Een luid gebonk op de deur deed haar uit haar
gepeins opschrikken. “Je moet onmiddellijk
naar beneden komen!”. Mohammed, een van
de Libanese obers, stond voor de deur. “Sjeik
Jabir bin Said wil champagne met je drinken”.
Elisa kreunde. “Zeg hem dat ik bezet ben,
vandaag”. “Uitgesloten! Sjeik Jabir weigeren is
hetzelfde als je contract verscheuren. Denk
daar maar eens over na!”. Mohammed bleef
staan. “En ik krijg zelf ook een probleem als ik
jou niet mee terug neem”. Elise zuchtte en
koos opzettelijk een zedige, lange jurk uit haar
kast. Hooggesloten en met lange mouwen. Ze
schoof de pumps aan haar voeten en liep met
Mohammed mee naar beneden, naar het
hoekje waar Sjeik Jabir en Natalya zaten.
Natalya sprong overeind en omhelsde haar,
terwijl ze in haar oor fluisterde: “Darling, hij is
dol op je. We gaan drinken. Weet je hoeveel
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geld hij heeft? We gaan drinken en we gaan
fooi vragen. En dan…“. Elisa draaide met haar
ogen, maar wel zo dat de sjeik het niet zag.
Zo’n belangrijke gast beledigen zou vrijwel
zeker haar ontslag betekenen. Ze moest
trouwens toegeven dat hij er goed uitzag. Hij
was opgestaan en torende hoog boven haar
uit. Zijn lange gewaad stond hem goed - best
sexy eigenlijk. Zijn baard was kort getrimd en
zijn ogen diep bruin. Hij keek haar
doordringend aan, toen hij haar hand pakte,
maar het voelde niet bedreigend. Integendeel,
ze voelde juist een soort veiligheid, een soort
bescherming. Ze zou haar hoofd tegen zijn
schouder kunnen leggen terwijl hij met zijn
hand door haar haar ging.
Maar nee, dat zou ze niet doen. Zo goedkoop
was ze niet. Bovendien had ze een hekel aan
mensen die dachten dat alles voor geld te
koop was. En dat dacht hij, want anders had hij
haar niet zo op laten draven. Hij wist dat ze
onmogelijk kon weigeren. De sjeik liet meteen
een paar magnums Dom Pérignon aanrukken.
Of had ze liever Crystal, vroeg hij nog. Elise
glimlachte beleefd. Ze proefde het verschil niet
tussen de ene en de andere luxe champagne.
Het was allemaal geldverspilling in haar ogen.
Natalya kneep in haar arm en boog zich naar
haar toe. “Enjoy darling, doe niet zo preuts. We
leven maar een keer. Maak plezier, je bent een
ster. Je bent beroemd!” Elisa knikte. Tuurlijk
had Natalya gelijk. Ze ontspande zich een
beetje. Ze zat nu naast Jabir op een rode
fluwelen bank. Natalya was door hem naar het
tafeltje verderop gedirigeerd, waar ze met zijn
vrienden zes flessen aan het legen was. Ze
lachten en gebaarden druk en Natalya was
opgestaan om ook een paar moves te laten
zien. Jabir besteedde daar geen enkele
aandacht aan, maar schoof nog wat dichter
naar Elisa toe. “You were great”, zei hij, “Ik heb
nog nooit een Westerse danseres gezien die
zo goed was”. Elisa bloosde. “Echt, je bent zo
goed als Mona Said, als Fifi Abdo, als Dinah!”.
“Dat is niet mogelijk”. Zulke grote sterren, daar
durfde ze zichzelf echt niet mee te vergelijken.
Jabir greep haar handen en hield ze vast.
“Geloof me op mijn woord, duifje. Ik heb heel
wat danseressen gezien en jij bent de beste”.
Elisa sloeg haar ogen neer en voelde de
adrenaline door haar lichaam jagen. Ja, ja, dit
wilde ze toch? Ze wilde toch dansen en geld
verdienen? Dat was toch haar droom? Maar nu
het aan het uitkomen was, voelde het
ongemakkelijk. Waarschijnlijk moest ze
gewoon nog even wennen. Ze was het niet

gewend om een ster te zijn. Over een tijdje zou
het net zo normaal zijn als ademhalen.
Jabir wenkte nu een ober en overlegde kort
met hem in het Arabisch. De man knikte
gehoorzaam en verdween weer. Even later
keerde hij terug en gebaarde hen hem te
volgen. Hij bracht hen naar een hoekje
achteraf, waar een grote, donkerrode bank met
kussens erop tegen de muur stond. Het leek
wel bijna een bed! Ervoor stond een klein
tafeltje met een magnum champagne, een fles
van twee en halve liter, en twee glazen. Een
blad, vol met zoete en hartige hapjes, stond
ernaast. Jabir pakte haar bij haar ellenboog en
begeleidde haar naar de bank, waar hij zelf
ook op plaatsnam. Aan het plafond liep een
reling, rondom de tafel en de bank en de ober
begon nu de zware, roodfluwelen gordijnen
dicht te schuiven zodat ze voor de rest van het
gezelschap in de club uit het zicht waren
verdwenen. Dit was nu de beruchte séparé,
waar Natalya al over had verteld. Voor Elisa
was het de allereerste keer dat ze hier zat en
ze verstijfde van schrik. Ze kromp ineen toen
Jabir weer haar handen pakte en zei: “Ik moest
eenvoudigweg even met je alleen zijn” en toen
hij zag hoe Elisa naar adem hapte: “Wees niet
bang, ik doe je niets”. Hij liet haar handen los
en boog zich over naar het tafeltje. De ober
was discreet weggegaan. Jabir schonk de
glazen vol en overhandigde haar een glas
champagne. “Op de toekomst!”
Nu hij haar los gelaten had, begon haar hart
weer rustiger te kloppen. Per slot van rekening
waren ze nog gewoon in de club. Wat kon er
gebeuren? Iedereen zou alles kunnen horen!
Ze glimlachte en toastte met hem. “Ik moet nog
wel dansen, zo meteen”. Ze keek blij naar hem
op. “Nee, dat hoeft niet. Jij hebt hard genoeg
gewerkt voor vandaag”.
Elisa slikte teleurgesteld. Ze had zich zo verheugd op nog een sessie met de muzikanten,
maar dat ging nu dus niet door. Ze dronk haar
glas leeg en Jabir schonk haar bij. En nog een
keer en nog een keer. Ze voelde zich licht in
haar hoofd. Eerst de opwinding en de inspanning van de dans en nu de champagne, het
was logisch dat dit haar allemaal naar haar
hoofd was gestegen. Jabir streek met zijn hand
door haar haar, nam met zijn andere hand het
lege glas uit haar hand en zette het op het
tafeltje. Toen nam hij haar gezicht tussen zijn
handen, trok haar naar zich toe en drukte zijn
lippen op haar mond. Zijn lippen voelden
zachter dan ze had verwacht en zijn korte
baard streelde haar wangen. Hij bracht zijn
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zijn lenige, gespierde lichaam, liet ze zich
gaan. Toen schrok ze op en met al de kracht in
haar lichaam kwam ze overeind en duwde hem
met beide armen van zich af. “Hoe durf je! Blijf
van me af!”. Ze keek hem vol afschuw aan.
“Lieveling, sorry, ik…“. Hij wilde zijn hand op
haar schouder leggen om haar te kalmeren,
maar die sloeg ze van zich af. Ze barstte nu in
snikken uit en sloeg haar handen voor haar
gezicht en toen Jabir opstond, stond ze ook op
en sloeg hem in zijn gezicht. “Ik ben niet te
koop, hoor je dat!”. Ze trok de gordijnen open
en vluchtte de séparé uit. De hele club was nu
stilgevallen en iedereen keek alleen nog maar
naar haar, hoe ze met de tranen over de
wangen langs de tafeltjes rende, de club uit,
boven naar haar kamer. Huilend liet ze zich op
bed vallen. Ze draaide de deur op slot en
reageerde niet op het gebons en geroep dat
zeker een uur aanhield. Dus dit was het nu,
haar avontuur. Afgelopen. Want dat dit haar
niet in dank afgenomen zou worden, dat was
wel duidelijk.

nm
Wordt vervolgd…
rechterhand nu naar beneden, naar haar rug,
om haar dichter, steviger tegen zich aan te
drukken. Hij duwde haar naar achteren,
ruggelings op de bank, terwijl hij met zijn tong
haar mond binnendrong. Een kort moment,
bedwelmd door de alcohol en de sensatie van

Roelien Reinders
(Foto’s © Ronnos)
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