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Voorwoord
Buikdansen is goed voor lichaam en geest. Ook mensen
met psychiatrische problemen kunnen er baat bij hebben.
Peter Verzijl sprak hierover met de gespecialiseerde
docente Ilona Hol en enkele van haar cursisten.
Onszelf beter voordoen dan we zijn. We hebben allemaal
wel eens die neiging. Van tijd tot tijd leidt dat tot hilarische
resultaten.
In dit nummer besteden we weer eens aandacht aan
buikdanskostuums. Met een pleidooi voor meer
kleurbewustzijn onder danseressen. Verder heeft de
redactie van Raqs wa Risala het plan opgevat om
interessante websites over het zelf maken van kostuums te
onderzoeken. In dit nummer de eerste aflevering van een
nieuwe serie.
We sluiten af met het derde en laatste deel van het
buikdansfeuilleton “Goud of geluk”. Wat zal het worden
voor de danseressen Elisa en Natalya?

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.

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 www.trancemissie.eu. Kijk ook eens naar
www.facebook.com/omgaan.met.emoties en geef me een like-je als het je
aanspreekt.

Judith Scheepstra
Judith Scheepstra heeft sinds 1997 haar hart verpand aan de oriëntaalse
dans. Als amateur danseres is zij soms nog te zien op het podium en op
locatie. In 2002 startte ze met de buikdans startpagina, die uiteindelijk meer
dan 3000 links bevatte naar buikdansinformatie over de hele wereld, maar
nu is opgeheven. Daarnaast is Judith al ruim 25 jaar journalist en
redacteur. Momenteel is zij vooral geïntrigeerd door de geschiedenis en
beeldvorming van de oriëntaalse dans.
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n Alsof er een vogel uit mijn lichaam vliegt m
Buikdansles aan mensen met psychiatrische problemen
Al heel vroeg nadat ik ermee was begonnen ontdekte ik dat buikdans niet alleen erg leuk was,
maar ook goed uitwerkte in mijn hele welbevinden. Ik hoorde deze ervaring ook om me heen.
Dat bracht me op de gedachte dat buikdans ook voor mensen met psychische problemen
helend zou kunnen werken. Uit mijn gesprekken met de Utrechtse docente Ilona Hol en enkele
van haar cursisten blijkt dat dit inderdaad het geval is.

Enik is een recovery college onder de vleugels
van Lister, een organisatie in Utrecht die
begeleiding en huisvesting biedt aan mensen
met psychiatrische- of verslavingsproblemen.
Enik, officieel geopend in mei 2015, biedt een
leeromgeving voor mensen die persoonlijke
ervaring hebben met één of meer van deze
problemen. Er wordt onder andere door middel
van cursussen aan het eigen herstel gewerkt
zonder tussenkomst van GGZ-hulpverlening.
De cursussen en trainingen worden gegeven
door ervaringsdeskundige professionals die
zelf een herstelproces hebben meegemaakt op
het psychische of verslavingsvlak. De bedoeling van het recovery college is om mensen
steun te bieden bij het herkennen van hun
eigen talenten en vaardigheden en bij het
vormgeven van hun eigen leven en het betekenis geven aan wat hen is overkomen.

Er zijn cursussen in persoonlijke ontwikkeling
en in welbevinden. Een onderdeel van het
aanbod in de cursussen welbevinden is
behalve mindfulness en yoga ook buikdans,
die in de vorm van losse workshops en
lessenseries wordt gegeven door de talentvolle
Utrechtse Ilona Hol, zelf ervaringsdeskundige.
Zij geeft sinds 2012 bij Zinnenprikkels (een
zijtak van Lister) workshops en sinds
september 2014 bij Enik. Hieronder vertelt zij
meer over haar lessen en er komen ook
leerlingen van haar aan het woord.

Geef je doorlopende lessen?
Ilona: het zijn lessenseries van acht lessen,
een soort mini-cursussen eigenlijk en ik geef
eens per maand een open workshop. De
lessen en workshops zijn toegankelijk voor
vrouwen en mannen met of zonder een
psychiatrische achtergrond. Ik geef de lessen
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nu vier jaar. Gemiddeld zijn er zo’n zes mensen in de les. Sommige cursisten komen al
drie jaar en komen steeds weer terug. Verder
is er natuurlijk zoals in gewone lessen een
organisch verloop.

Heb je een bepaalde aanpak, doe je
bepaalde dingen juist wel of niet?
Ilona: ik leer de cursisten geen choreografie
aan. Pasjes vinden ze wel vaak leuk, omdat
het veilig is; zo hoeven ze zelf niets te verzinnen. Toch doe ik veel oefeningen om ze ‘uit
hun hoofd’ te krijgen. Het gaat er mij niet om
dat ze de techniek ‘goed’ doen; ik leg erg de
nadruk op “waar komt de beweging uit je
lichaam vandaan en hoe voelt dat?”. Zo kom je
een laag dieper in je lichaam en blijf je niet in
je hoofd zitten. De cursisten zijn zich zo ook
meer gewaar van de beweging. Ik doe veel
aan houdingcorrecties en ik ga in op hoe je
erbij staat als je somber bent, bijvoorbeeld en
hoe je er bijstaat als je veel energie hebt. Of
een oefening: hoe denk je dat iemand erbij
staat die angstig is of niet goed in haar vel zit?
Zo kunnen ze ook een koppeling maken met
het dagelijks leven. Ze weten dan bijvoorbeeld:
“Zo sta ik erbij als ik somber ben, zo kom ik
over”. Ze hebben handvaten gekregen om bij
zichzelf naar binnen te kijken en dit te veranderen. We oefenen weleens een binnenkomst.
Hoe kom je binnen en wat gebeurt er dan met
je? Door deze oefeningen zie ik de cursisten
groeien. Soms doe ik ook korte combinaties.
De nadruk ligt altijd op de kwaliteit van de
beweging; ik ga mijn cursisten niet veel
bewegingen aanleren om hun repertoire te
verbreden. Een oefening is bijvoorbeeld om
van twee bewegingen een combinatie te
maken.
Bij Enik wordt de nadruk gelegd op herstel:
hoe sta je in het leven en wat doe je ermee?
Het heeft altijd met voelen te maken. De
buikdansles levert ontspanning op, uit het
hoofd gaan, zoals ik net al zei, en hij is
ondersteunend in het algemeen. Daarnaast zie
je dat mensen er sociale contacten opdoen en
er zijn zelfs vriendschappen ontstaan. En je
ziet mensen genieten van het dansen. Ze leren
dat hun lichaam ook een bron kan zijn van
vreugde en plezier.
Het dansen verschuift de focus van de cursisten, weg van hun psychiatrische klachten.
Vaak hebben de cursisten een negatief
zelfbeeld. Ook daarom werk ik niet met een
spiegel. Het ontbreken van een spiegel in de
zaal is geen gemis. Het in een kring dansen of
kriskras door elkaar biedt juist mogelijkheden

om met jezelf en met anderen in contact te
komen.

Is het echt een andere doelgroep om les aan
te geven?
Ilona: De mensen zijn niet veel anders dan de
mensen in mijn gewone lessen, want als je
danst dan dans je, dan zie je helemaal niet of
iemand borderliner is of angstig. Wel denk ik
dat het bij Enik veiliger is te lessen, omdat voor
een aantal mensen de stap naar reguliere
lessen te groot is.

Levert het jou ook veel plezier op?
Ilona: heel veel. Zoals bij het meisje dat in haar
jeugd seksueel misbruikt was. Eerst vond ze
het eng, was ze zenuwachtig en was haar
begeleidster er ook bij in de les. Nu zegt ze “Ik
ben vrij in mijn buik”. Of de Irakese vrouw met
angststoornissen die zegt: “Als ik dans is het
alsof er een vogel uit mijn lichaam vliegt”.
Zulke reacties dáár doe ik het voor! Ik ben zelf
ook ervaringsdeskundige en kan op grond van
mijn eigen ervaringen dicht bij de cursisten
aansluiten; ik kan in het lesgeven alle klachten
en competenties gebruiken, omdat ik het zelf
mee heb gemaakt.
Naar mijn mening zou de maatschappij anders
moeten omgaan met psychiatrische klachten.
Psychiatrische klachten zijn niets anders dan
klachten die iedereen wel eens heeft, variërend van angst tot somberheid en noem maar
op. Alleen zijn deze emoties honderd keer
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groter. Iedereen zal deze klachten kunnen
herkennen. Alleen als je ermee vastloopt in
meerdere levensgebieden, kun je het een
stoornis noemen. Het werken met de cursisten
betekent veel voor mij. En voor mijzelf is
buikdans niets minder dan een
levensbehoefte.

Ervaringen van cursisten
Hoe vind je de buikdanslessen bij Enik?
Els: Leuk en gezellig.
Liesbeth: Heel leuk.

Christina: Vooral hoe het echt is om ‘in’ mezelf
te zijn. Hoe ik tegenover anderen ben, hoe ik
(letterlijk) sta. Het dansen geeft me een extra
uitlaatklep en geeft me handvaten om me beter
uit te drukken.

Levert het buikdansen je iets op? Merk je
verschil in je lichaam, je houding of je
gevoel?
Els: Het is voor mij inspanning en ontspanning.
Liesbeth: Ontspanning en plezier en mijn
lichaam wordt soepeler.
Anna: Het leidt mij af van de ziekte die ik heb
dus ja, het is positief.

Anna: Leuk, te gek.
Marianne: Heel leuk, er is een goede opbouw
en uitleg van de bewegingen.
Astrid: Als je je een keer (psychisch) niet goed
voelt, mag het er zijn. Dat wordt begrepen.
Voor mensen met een kleine portemonnee is
de drempel laag. De drempel is sowieso laag,
want er is geen spiegel. Zo word ik niet met
mezelf geconfronteerd.

Marianne: Fysieke bewustwording, aarding,
meer in mijn vrouwelijke energie komen. En ik
heb een betere houding gekregen en zit beter
in mijn bekkengebied, schouders en nek.
Astrid: Ik ben even niet in mijn hoofd, maar in
mijn lijf. Even een afleiding. Even lekker
dansen.

Liesbeth: Ik vind het fijn om te dansen en
steeds iets bij te leren.

Christina: Mijn houding. Voordat ik aan
buikdansen deed viel het me niet op dat ik
‘verkeerd’ stond (holle rug). Het maakt veel
gevoel los, oude emoties, kwetsbaarheid en
hoe ik daar tegenover sta. Dat het moeilijk is
om je ok te voelen, dat ik snel het gevoel krijg
dat ik het niet goed doe. Het is uitdagend voor
mij, maar ik voel dat ik ook beter kritiek kan
ontvangen. In mijn lichaam kan ik nog niet
aanwijzen hoe ik het precies anders ervaar,
maar ik mérk het wel, anders zou ik niet zijn
blijven buikdansen.

Anna: Ik beleef het dansen als een leuke
dagbesteding.

(de namen van de cursisten zijn uit privacyoogpunt veranderd.)

Marianne: Als een mooie combinatie van
inspanning en ontspanning.

Peter Verzijl
(Sfeerfoto © Peter Reuben)

Christina: Ik vind het leuk en leerzaam. De
bewegingen zijn leuk om te doen. Ik leer heel
veel maar het voelt niet klassikaal.

Wat heb je ervaren tijdens het dansen?
Els: Ontspanning en plezier.

Astrid: Voor de rest merk ik niet veel verschil
met de ‘gewone’ buikdanslessen. Of misschien
toch wel, omdat we vaak vrij dansen en één
beweging uitdiepen in plaats van heel veel
bewegingen te leren.

Raqs wa Risala, nummer 48, mei 2016, blz. 5

n Jezelf beter voordoen m
In een interview in de Volkskrant van 25 februari van dit jaar zegt cabaretier Martijn Kardol: “Mijn
shows gaan over mijn generatie, die naar mijn idee onder een extreme prestatiedwang lijdt. Wij
hebben het gevoel dat we nooit mogen falen, dat alles altijd goed moet gaan. En daardoor zijn wij
constant bezig met slim en succesvol overkomen, terwijl niemand dat kan. Toen ik vorige week het
Leidse cabaretfestival won dacht ik ook: dat ga ik lekker op Facebook zetten. Zodat anderen denken
die gast is lekker bezig. Dat is natuurlijk triest maar het is wel zo”. Deze uitspraken passen binnen ons
prestatiegevoelige tijdperk. Maar is er iets nieuws onder de zon?
De 18e-eeuwse Franse schrijfster MarieJeanne Riccoboni zei het al: “Men bloost vaker
uit eigenliefde dan uit bescheidenheid”. Ach,
we doen het allemaal weleens: onszelf beter
voordoen dan we zijn. Maar misschien wel
eerder om onze eigen onzekerheid te
maskeren dan uit eigenliefde. En je komt het
nogal eens tegen in de buikdanswereld.
•

•

•

•

•
Rosanne Pouw schreef een aantal jaren
geleden ook over dit onderwerp; wellicht
overlappen onze bevindingen elkaar, maar ik
vind het fenomeen opmerkelijk genoeg om nog
eens aan te stippen.

•

Hier een kleine opsomming van gedrag, dat
me is opgevallen:
• Je hebt in het restaurant gedanst en toevallig zit een bekende Nederlander of een
‘internationale beroemdheid’ in het restaurant. Die is daar gewoon om wat te eten,
maar jij zegt later dat je voor beroemdheid
X hebt opgetreden, suggererend dat X je

•

zelf heeft uitgenodigd om daar voor hem of
haar te dansen. Ik heb op feesten waar ik
zelf danste ook wel ‘beroemdheden’ of BNers gespot in het publiek maar had geen
moment de illusie dat ze voor mij kwamen,
ze kregen mij er eerder ongevraagd bij.
Maar je “optredens voor de beroemdheden” staan wel leuk op je cv.
Je zegt dat je hebt opgetreden in het
buitenland. Klopt, maar dat internationale
optreden was wel op de Bonte Avond op
de Hollandse camping in Torremolinos en
dat optreden in Nice was tijdens je afscheidsfeest als au-pair, want de kinderen
waar je voor zorgde waren toch wel
benieuwd naar die exotische hobby van
jou.
Je beweert dat de bekende choreograaf Y
voor jou een dans heeft gechoreografeerd.
Is inderdaad waar, maar hij heeft dezelfde
dans ook aan 10 andere danseressen
verkocht. Voor evenveel geld trouwens.
Je hebt met internationale sterren
hetzelfde podium gedeeld. Dat klopt.
Alleen ben je vergeten te melden dat dat
podium het open podium was en niet de
gala-avond.
Als we het toch over gala’s hebben: je zegt
dat je op internationale festivals hebt
opgetreden. Is geen woord van gelogen,
maar wordt tegenwoordig niet bijna ieder
buikdansfeestje opgeklopt tot festival?
Iedereen moet weten dat je derde bent
geworden bij de Nederlandse Kampioenschappen Buikdans. Yes indeed, alleen
waren er in jouw categorie slechts drie
deelnemers.
Je beweert dat je les hebt gehad van
beroemde docenten uit het buitenland. Wil
ik graag geloven, maar ben je je eigen
lerares die net zo goed was, waar je een
paar jaar wekelijks op les zat en die jou de
liefde voor de dans heeft bijgebracht, niet
vergeten te vermelden op je website?
Er bestaan opnames van een optreden
van jou met ergens in de hoek een bord
“Luxor”. Je houdt vol dat je danste in de
stad Luxor in Egypte. In werkelijkheid was
het Hotel Luxor in Arnhem. Toch ietsje
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•

•

•

minder interessant om te melden.
Op je website of weblog schrijf je dat je net
terug bent van optredens met je eigen
orkest in Egypte. Dat klinkt best wel stoer.
De waarheid is dat je op je vakantie een
paar plaatselijke musici het hoofd gek hebt
gezeurd om een keer zonder betaling met
hen te mogen optreden.
“O, maar ik kan van het dansen leven
hoor”, is een uitspraak die ik meermalen
heb gehoord. Dat je ervan kunt leven betekent dat je al je huishoudelijke uitgaven
van het dansen kunt betalen. In werkelijkheid zijn er niet zoveel buikdanseressen
die van hun lessen of optredens kunnen
leven, zeker niet tijdens en na de economische crisis. Velen hebben een baan
ernaast of een partner die een flink deel
van het salaris binnenbrengt. Ja, op zo’n
manier kan ik ook van het dansen leven.
Je hebt de achtergrondinformatie die op de
site van een collega staat bijna letterlijk
overgenomen op je eigen website zonder

de bron te vermelden. Niet zo collegiaal,
maar hopelijk sta je niet met je mond vol
tanden als een leerling je vraagt wat de tet
is bij de Baladi of als iemand uit je lesgroep je vraagt om het verschil tussen
Egyptische en Turkse buikdans te laten
zien, want ja, daar had je toch iets over
geschreven op je site?
Zo, en nu ga ik me voorbereiden voor een
optreden in het theater vanavond. Daar is ook
geen woord over gelogen. Maar het is niet het
Circus Theater of Carré, het is gewoon in het
Torenlaan Theater in Zeist bij de jaarlijkse
voorstelling van de regiogroep Utrecht:
pretentieloos, geen concurrentiegedoe maar
juist betrokkenheid en vooral ook erg gezellig.
En dat is misschien wel belangrijker dan jezelf
zo geweldig vinden. Het is in ieder geval een
stuk prettiger.
Peter Verzijl
(Illustratie Léon Bakst)
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n Naima's naaitips voor buikdanskostuums m
Helemaal naar je eigen figuur en smaak een buikdanskostuum laten maken is een dure
aangelegenheid. Wie daarom besloten heeft om zelf aan de slag te gaan, kan op Internet veel
vinden aan informatie en handige tips. De komende nummers van Raqs wa Risala zullen we
enkele van de belangrijkste sites de revue laten passeren, te beginnen met de buikdansblog
van danseres Naima.

De Amerikaanse Naima begon in het jaar 2000
met dansen en sindsdien is, zoals geldt voor
zo velen van ons, buikdans voor haar een way
of life geworden. Zo te zien is ze in 2007 met
haar blog begonnen. Hoewel ze vertelt over al

haar belevenissen met de oriëntaalse dans, is
wat ze schrijft over kostuums het interessants:
het helemaal zelf maken van een buikdanskostuum of het passend maken van een gekocht
exemplaar.
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maar ik wil wedden dat lang niet iedereen deze
spullen bij een optreden meeneemt.

Samen aan de slag
Het eerste dat opvalt op de site is het tabblad
met de titel "Sew Along". Daarachter schuilt de
wordingsgeschiedenis van een tweedelig,
professioneel ogend buikdanskostuum, met als
basis twee doodgewone muntjessjaals. Het
hele proces van het maken van een kostuum
komt aan de orde, van het ontwerpen en het
inkopen van materiaal tot en met de afwerking.
Alles wat een mens maar nodig heeft om een
kostuum te maken, wordt opgesomd. Een hele
waslijst, maar voor wie al in het bezit is van
een goed gevulde naaidoos, zal dat geen
probleem zijn. Wie echt 'meenaait', heeft aan
het einde van de rit een aantrekkelijk, goed
zittend kostuum. Gezien de commentaren op
de individuele blogs lijkt het erop dat ten tijde
van het schrijven ook echt mensen hebben
meegedaan.
Deze "Sew Along" en andere delen van de
website geven een mooi beeld van wat er bij
het maken van een kostuum komt kijken - ook
uithalen en opnieuw beginnen horen erbij -,
met vooral veel aandacht voor de afwerking en
de versiering: de "Beading Tutorials", die ons
vertellen wat je allemaal kunt doen met kralen
en pailletten en hoe je dat doet.

LED lampjes
Geinig vind ik de instructie hoe je je buikdans
outfit kunt verfraaien met LED lampjes. En het
nood naaipakket voor buikdanseressen is
bijzonder handig: wat iedere danseres bij zich
moet hebben om ter plekke kostuumproblemen
te kunnen oplossen en hoe je die spullen het
beste mee kunt nemen: een pillenkokertje om
alles in te doen, stevig naaigaren - meestal
moet er een losgeschoten haak worden
vastgezet -, gewikkeld om paperclips of
plasticjes waarmee broodzakken worden
afgesloten, twee naalden geprikt op een stukje
papier, flink wat veiligheidsspelden, haakjes en
balkjes en een tornmesje. Het zijn allemaal
voor de hand liggende basisbenodigdheden,

Vreemd genoeg heb ik door deze weblog iets
belangrijks geleerd: hij heeft voor mij een
raadsel opgelost waar ik al jaren last van heb.
Bij de beschrijving van het maken van het
bovenstuk van het tweedelige kostuum leerde
ik dat voor grotere bh maten de rand onder
borsten extra stevig moet zijn. Anders zit het
kostuum nooit goed. En dat verklaart eindelijk
waarom ik in mijn kledingkast diverse dure bh's
heb liggen, nota bene gekocht in een gespecialiseerde grote maten winkel, die ik nooit
draag omdat ze rot zitten. De schouderbandjes
zijn breed genoeg om comfortabel enig
gewicht te kunnen dragen, maar het elastiek
onderaan is te slap en te dun. Dat snijdt zo erg
in mijn huid, dat ik al na enkele minuten de
behoefte krijg om het rotding uit te gooien.
Raadsel opgelost dus; nu nog op zoek naar
een goed exemplaar.

De schaar erin
Hoewel deze site lang niet 'compleet' kan
worden genoemd als het gaat om buikdanskostuums, vind ik hem bijzonder de moeite
waard. Ik krijgt bij het zien van de talloze
prachtige detailfoto's zin om zelf aan de slag te
gaan. Patronen voor bijvoorbeeld een bovenstuk, een rok of een harembroek zul je ergens
anders vandaan moeten halen; Naima heeft
een eenvoudigweg een gewone bh gekocht en
daar de schaar ingezet. En hoewel het
opnaaien van de versieringen uitgebreid wordt
besproken, leer je weinig over hoe je daarvoor
een flatteus ontwerp maakt. Hoe zit dat met
andere websites? Daarover in het volgende
nummer meer.
Judith Scheepstra
Bronnen
http://naimasbellydanceblog.blogspot.com
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n Ken je kleuren m
Hoe fantastisch mooi een buikdanskostuum ook is, de danseres die het draagt kan er prachtig,
maar ook matig in uitzien. Het is vaak de kleurencombinatie die het verschil maakt of ze hoort:
"Wat heb je een prachtig kostuum aan" of "Wat zie je er prachtig uit". Voor wie vaker het eerste
dan het laatste hoort, is dit artikel bedoeld.

"Welk seizoen ben jij? Een lente, een zomer
een herfst of een winter?" Voor sommige
danseressen is dit een heel normale vraag bij
het uitzoeken van een buikdanskostuum. Voor
anderen niet. En dat is jammer, want dit over
jezelf weten kan het shoppen een stuk gemakkelijker maken. En je kunt zelfs goedkoper uit
zijn, omdat je alle stukken in je garderobe kunt
combineren.

De eerste seizoenen
De Amerikaanse modeontwerpster Suzanne
Caygill (1911-1994) ontwierp in de jaren '40
van de vorige eeuw op basis van haar analyses van kleuren en kleurencombinaties de
"Caygill Method of Color Analysis". Vanaf 1945
maakte ze individuele stijlgidsen en kleurenpaletten voor cliënten en gaf ze seminars over
haar werk. Caygill had ook een eigen televisieprogramma over persoonlijke ontwikkeling,
mode en relaties "Living With Suzanne". In
1980 publiceerde ze "Color: the Essence of
You” en richtte “The Academy of Color" op. In
haar boek verdeelde Caygill haar klanten in
vier verschillende seizoenen, verder verdeeld

in een subgroepen als “Vroege Lente”, “Metallic Herfst” of “Dynamische Winter”, ieder met
een eigen set aan speciale karakteristieken.
Caygill geloofde in een vast verband tussen
iemands stijl, de kleuren van de huid, de ogen
en het haar en iemands persoonlijkheid.

Veel verschillende systemen
Tegenwoordig zijn er talloze kleur- en stijladviseurs die gebruik maken van een eigen
versie van het systeem van Caygill. Ze werken
allemaal met de vier seizoenen, maar hebben
die vaak op hun eigen manier verder opgesplits in meer categorieën, tot wel 78
verschillende kleurgroepen aan toe.
De basis van alle systemen bestaat uit een
onderscheid tussen mensen met een 'koel'
huidtype, met een blauwachtige, roze ondertoon in hun huid, en een 'warm' huidtype, met
een gelige ondertoon in hun huid. Zomer- en
wintertypes zijn de koele types; wintertypes
hebben daarnaast een donkere uitstraling en
zomertypes een lichte. Herfst- en lentetypes
zijn de warme types. Hier is het herfsttype
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donkerder dan het lentetype. Winter- en herfsttypes zullen er het mooist uitzien in heldere,
diepe kleuren en lente- en zomertypes in
gemengde en gedempte kleuren. (De foto's bij
dit artikel geven voorbeelden van een 'koel' en
een overwegend 'warm' buikdansensemble.)

Advies van boeken en websites
Los van elk kleurensysteem is een eerste
goede indicatie van welke kleuren je het beste
staan, het antwoord op de vraag: "Welke kleur
hebben de kledingstukken waar ik altijd
complimentjes voor krijg als ik ze draag?" Voor
wie zijn of haar eigen beste kleurenpalet
verder wil verkennen, zijn er talloze boeken en
websites beschikbaar. Het lastige bij websites
is dat de afgebeelde kleuren per beeldscherm
sterk verschillen. Het drukwerk van de boeken
is wat dat betreft beter, maar laat je vaak
alsnog in verwarring achter.

Persoonlijke advies
Zelf heb ik een keer de stoute schoenen
aangetrokken en me samen met een goede
vriendin een middag laten pamperen door een
kleur- en stijladviseuse die het "Color Me
Beautiful" systeem hanteerde. En daar heb ik
nog steeds plezier van.
Wij kregen, zittend voor de spiegel in een
kamer met veel daglicht, om beurten gekleurde

doeken onder onze kin gedrapeerd en konden
zelf het effect zien van de verschillende
kleuren. Met de ene kleur fleurde ons gezicht
op en met de andere zagen we eruit alsof we
twee nachten niet hadden geslapen. Na enkele
uren experimenteren bleek dat mijn vriendin
een 'lichte zomer' was en ik een 'diepe herfst'.
We kregen daarna ook make-up advies en
vertrokken uiteindelijk met ieder een boekje
met 48 gekleurde lapjes en enkele persoonlijke
tips van onze adviseuse.

Veel geleerd over kleur
Van deze middag heb ik veel opgestoken over
kleuren in kleding. Bijvoorbeeld dat de uitspraak "Blauw staat me niet" veel te algemeen
is; iedereen kan er in blauw goed uitzien, als
het maar de juiste kleur blauw is. Hetzelfde
geldt voor alle andere kleuren. De indruk die ik
al jaren had, dat veel vrouwen zwart dragen,
die dat beter niet zouden kunnen doen, werd
bevestigd.
Voor mezelf heb ik onder andere geleerd dat ik
geen spierwitte bloesjes moet dragen. Alleen
mensen van het type 'winter' zien er goed uit in
spierwit. Maar gebroken wit en ivoor staan me
dan weer wel. Verder weet ik nu dat donkere
kleuren mij beter staan dan lichte - ik draag nu
bijvoorbeeld veel vaker zwart - en dat ik er met
contrast in mijn kleding beter uitzie, terwijl ik
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daar van nature niet voor zou kiezen. Ton sur
ton, het combineren van verschillende schakeringen van dezelfde kleur, had altijd mijn voorkeur, maar daar moest dus een contrasterend
element aan worden toegevoegd. En ik weet
nu ook dat er kleuren zijn die ik prachtig vind,
maar die mij niet goed zullen staan.

Truc met sjaals
Om te voorkomen dat we, gewapend met alle
nieuwe kennis, onze halve garderobe zouden
moeten weggooien, werd ons tot slot nog het
'geheim van sjaals' uitgelegd: heb je een
kledingstuk waaraan je gehecht bent, maar
waarvan je nu weet dat het een voor jou 'foute'
kleur heeft, dan kun je dat verbeteren door er
een sjaal in een 'goede' kleur overheen te
draperen. Want de kleur die het dichtst bij je
gezicht te zien is, bepaalt het totaalbeeld.

Investering
Door mijn eigen goede ervaringen met een
individuele kleuradvies ben ik geneigd om dat
aan te bevelen als een goede investering voor
buikdansprofessionals. Maar zoals gezegd:
lang niet iedereen zal het nodig hebben.
Judith Scheepstra
(Foto's © Geraint Rowland, Tiegeltuf, Tony
Hisgett)
Bronnen
Color analysis (art)
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_analysis_%28art
%29
www.styleconsulting.nl/
www.beauty-review.nl/
www.colormebeautiful.com/
https://styletrip.com/
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n Goud of geluk, deel 3 m
“Die komt straks op zijn knieën terug kruipen om jou om vergeving te vragen”, zei ze. “Maar jij
hebt dan een ander. Zijn verdiende loon!”
Elisa slikte. Natuurlijk was ze Aziz nog niet
vergeten. Maar het ergste was: hoe had ze
zich zo kunnen vergissen? Haar gevoel was zo
echt geweest, zo puur. Ze had nog nooit
zoveel liefde gevoeld als in die nacht. En nu?
Wat bleef daar van over? Ze voelde zich
bedrogen, niet alleen door hem, maar ook door
haar eigen gevoel. Maar gelukkig was Jabir er.
Zijn openlijke bewondering krikte haar gevoel
van eigenwaarde weer op. Zie je wel, dat zij
het waard was om van gehouden te worden?
Sjeik Jabir bin Said lag aan haar voeten! Ze
draaide aan de ring om haar ringvinger.
Natalya zag het en hield haar hand naast de
hare. Twee identieke ringen. Natalya zuchtte.
“Zie je dat? Ik houd van jou en ik houd van
hem en ik houd van zijn geld. We zullen zo
gelukkig zijn, darling”. Ze schrok even toen er
een gedachte bij haar op kwam. “Of wil je
alleen met hem trouwen, zonder mij?”
“Als ik met hem trouw, dan is het met jou erbij”,
stelde Elisa haar gerust.
“En geen andere vrouwen erbij, he?”
“Ik kan me niet herinneren dat ik al gevraagd
ben”, lachte Elisa.
“Wacht maar darling, tot op de boot. Wacht
maar!”
Het jacht van Jabir overtrof al Elisa’s verwachtingen. Natuurlijk had ze gehoord van de rijkdommen in de Emiraten en had ze wel eens
een stukje ervan op de televisie gezien. Maar
dat leek allemaal zo ontzettend ver weg. En nu
stond ze er zelf midden in. Natalya en zij
stapten de goudkleurige Jaguar uit, die Jabir
had gestuurd om hen op te halen. “Echt goud”,
zei Natalya terwijl ze met haar hand over de
lak streek.
“Wel nee, doe niet zo raar”. Elisa proestte het
uit.
“Deze auto is gecoat met bladgoud, Elisa!”.
Elisa sloeg van schrik haar hand tegen haar
mond, terwijl ze naar adem hapte. Natalya
daarentegen genoot met volle teugen. De
bedienden sjorden hun bagage uit de kofferbak en Natalya gaf ze instructies alsof ze niets
anders gewend was. Jabir kwam hen vanaf de
loopplank tegemoet.

“Wat heb ik nu gezegd? Ik heb gezegd dat
jullie niets mee mochten nemen!”
“We moeten ons toch af en toe verkleden”, riep
Natalya verontwaardigd.
Jabir glimlachte en nam ze beiden bij de hand.
Op het bovendek stond een gouden straatlantaarn in de vorm van een palmboon met
daar omheen lage, witte tafeltjes en witte,
zachtleren banken. Jabir liet ze plaatsnemen
en klapte in zijn handen. Er verscheen onmiddellijk een bediende. “Laat Karl komen”,
gebood hij. “Stijlvol, maar niet opzichtig, daar
houd ik van”, zei hij als verklaring.
Natalya zat op het puntje van de bank en
stootte Elisa aan. Die keek met open mond toe
toen Karl Lagerfeld hen tegemoet kwam. Hij
strekte zijn gehandschoende hand naar hen
uit.
“Het is mij een eer zulke mooie dames te
kleden”. Hij gaf Jabir een kort knikje en wenkte
de bediendes om verder te komen. Deze duwden vijf rekken naar voren, vol met de nieuwste
couture van de ontwerper. Op een vingerknip
van hem kwamen er twee coupeuses aansnellen, allebei met een maatlint om de hals.
“Deze dame eerst”, zei Karl en hij strekte zijn
hand uit naar Natalya. Ademloos keek Elisa
toe hoe Karl door de rekken ging en af en toe
een kledingstuk aan Natalya overhandigde. Dit
werd dan goed- of afgekeurd en als het goedgekeurd werd, gingen de coupeuses meteen
aan het werk met spelden en krijtjes. Het zou
dezelfde dag nog perfect passend gemaakt
worden. Zijzelf was ook gauw aan de beurt en
het was alsof ze in een droom verkeerde, zo
naast deze wereldberoemde persoonlijkheid,
die zo vriendelijk en voorkomend tegen haar
was. Ze stond in het middelpunt, nu eens niet
in een show, maar gewoon als zichzelf en ze
werd omringd door mensen die jurken en
ensembles aandroegen van handgemaakte
kant en streelzachte zijde. Ze keek naar Jabir;
ze was zo overweldigd dat ze tranen in haar
ogen had. Jabir lachte vrolijk terug, wetend dat
hij een onvergetelijke indruk op haar had
gemaakt.
“Jullie delen samen één hut”, zei hij, “dan hoef
je niet bang te zijn dat je wordt lastiggevallen”.
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Elisa bloosde. Het incident in de club was al zo
lang geleden en Jabir had zoveel spijt betuigd,
dat het niet eens in haar opgekomen was, dat
er iets dergelijks zou kunnen gebeuren. “Dank
je, Jabir”, zei ze “Ik vertrouw je”. Ze legde haar
hand in de zijne en keek hem recht in de ogen.
“En bedankt voor de kleren. Ik heb nog nooit
zoveel moois gehad”.
“Jij bedankt”, zei hij. Hij drukte haar hand
tussen beide handen. “Ik ben blij dat je het van
me aan wil nemen. Ik was even bang dat je
mijn geschenk zou weigeren”. Hij draaide zich
om naar Natalya. “Maar dan had je wel ruzie
gekregen met Natalya, denk ik!”
“Zeker weten!”. riep die uit, terwijl ze de
bedienden gebaarde hen met de nieuw
verworven kleding te volgen naar hun hut.
Hun hut was een complete suite. Hij was
minstens vier keer zo groot als hun hotelkamer. Aan drie kanten hadden ze patrijspoorten - grote ronde ramen - en er was een
deurtje met een trapje buitenom naar een
dakterras op hun hut. Natalya trok de koelkast
open, die vol stond met flessen champagne en
bronwater van de meest exclusieve oorsprong.
Maar ze meende dat ze zich toch beter konden
laten bedienen en belde naar de bar om twee
Manhattan Blues te laten komen.
“Heb je spijt dat je gekomen bent?”. vroeg ze
even later.
“Natuurlijk niet”, antwoordde Elisa, maar ze
voelde op hetzelfde moment een steek door
zich heen gaan. Had Natalya nu maar niets
gevraagd. Ze was het bijna vergeten. Maar

door Natalya’s simpele vraag zag ze opeens
Aziz weer voor zich en ze herinnerde zich hoe
ze tegen hem had gezegd dat ze van hem
hield. Wat als hij haar mobiele nummer was
kwijtgeraakt en zou proberen haar in het hotel
te bereiken?
“Je denkt toch niet aan je muzikant, he?” vroeg
Natalya toen ze de bedrukte uitdrukking op
Elisa’s gezicht zag. “Het is meer dan tien
dagen geleden en hij heeft nog helemaal niets
van zich laten horen. Hij is je niet waard”.
“Misschien is er een verklaring”. Elisa keek
Natalya hoopvol aan.
“Nog even en ik ga je slaan, darling!”. Het zag
er niet naar uit dat Natalya een grapje maakte.
“Je zit hier op een luxe jacht met sjeik Jabir bin
Said aan je voeten en jij verlangt naar een
trouweloze, arme darbuka speler?” Ze draaide
zich om. “Jouw vriendje heeft allang een
ander, hoor je me!”
Elisa zuchtte en slikte een paar tranen weg.
Natalya was wreed, maar ze had waarschijnlijk
gelijk.
“Dit is je kans, Elisa, grijp hem! Kijk om je
heen!”
“Ja, je hebt gelijk”. Elisa stond op om het bad
vol te laten lopen. Er lagen dikke handdoeken
en badjassen klaar en in de kastjes stonden de
kostbaarste parfums en crèmes. Toen ze uit
bad kwam, was het schip al van wal gestoken.
Samen bekeken ze vanaf hun dakterras hoe
ze door de Dubai Creek dwars door de stad
voeren en hoe daarna de torenhoge flats van
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Dubai langzaam uit het zicht verdwenen. Ze
voeren naar het zuiden, langs de kust van de
Perzische Golf. Naar Palm Eiland, dacht
Natalya, of misschien naar Abu Dhabi.
Niets was nog zeker, verklaarde Jabir toen ze
even later met hem lunchten. Het belangrijkste
was dat zij het naar hun zin hadden en hierbij
keek hij Elisa veelbetekenend aan.
Er was bijna twintig man personeel op het
jacht. De meesten werkten in de bediening,
maar er waren uiteraard ook technici, die
moesten zorgen voor de besturing van het
schip en die zo vlug mogelijk eventuele
storingen moesten verhelpen. Na de lunch
bracht Jabir hen naar het zonnedek, waar ook
een groot zwembad was. Bedienden brachten
zwemkleding, handdoeken en cocktails. Jabir
wees hen het belletje waarmee ze de
bedienden konden roepen in geval het hen
aan iets mocht ontbreken.
“Ik trek me nu even terug in mijn studeerkamer”, zei hij. “Het lijkt misschien alsof ik niets
te doen heb, maar ik heb veel verantwoordelijkheden”.
Natalya knikte wijs. “Je moet je personeel
aansturen, natuurlijk”.
Jabir lachte. “Uiteraard en niet alleen hier. Ook
op de werf en in mijn fabrieken. Maar jullie
hoeven alleen maar te genieten”.

Natalya schopte haar onder tafel. Elisa hapte
naar adem.
“Of wil je me niet? Zeg het maar, ik word niet
boos”.
Elisa kon nog steeds geen woord uitbrengen,
ook al kreeg ze opnieuw een schop onder
tafel.
“Jawel, ze wil wel!”. riep Natalya ten slotte
maar uit. “Alleen…”
“Wat is het probleem? Zeg het maar”.
“Ze wil alleen trouwen met mij erbij”, zei
Natalya.
“Is dat alles?”. Jabir klonk opgewekt. Hij keek
naar Elisa, die knikte. Ja, dat was alles.
“Maar dat is toch geen probleem”, riep Jabir
uit. “Dat had ik moeten weten - twee zulke
goede vriendinnen! Alleen…”. Zijn blik versomberde. “Ik heb maar één verlovingsring bij me”.
“Dat kan morgen toch”, opperde Natalya.
“Dat is dan afgesproken”, zei Jabir en hij pakte
over tafel van allebei de handen vast. Elisa
glimlachte dapper en Natalya wierp zich in
haar armen en overdekte haar met kussen. De
tranen stonden in haar ogen, maar Elisa zelf
voelde niet zoveel, behalve dan dat ze blij was
dat Natalya zo gelukkig was.

Er volgde een luie middag waarin ze wat
zwommen en op de dekstoelen naast het
zwembad lagen. Elisa viel in slaap onder de
parasol en Natalya bladerde wat door de
glossy’s die op de tafeltjes lagen.
Voor de avond had Jabir een club afgehuurd in
Abu Dhabi, speciaal voor hen alleen. Vijf
bedienden stonden naast hun tafeltje te
wachten toen ze aan het eten waren, maar
Elisa begon er al aan te wennen. Ze negeerde
ze, net als Jabir en Natalya dat deden. Dat
waren ze gewend, ze zaten heus niet te
wachten op een prettig gesprek. Per slot van
rekening werden ze betaald, ze kwamen niet
voor de gezelligheid. Na het eten legde Jabir
zijn servet neer en keek haar ernstig aan.
“Ik wil je wat vragen”, zei hij. Hij leek nerveus.
“Ik… je weet hoe ik je bewonder en hoe ik je
respecteer”, zei hij tegen Elisa, die vuurrood
werd. Dit gaf Jabir juist meer vertrouwen om
door te gaan. Over tafel greep hij haar hand.
“Wil je met me trouwen?”

Jabir had nog een verrassing voor hen. Hij had
een traditioneel gezelschap ingehuurd om voor
hen op te treden. Elisa voelde zich verstijven
toen ze een aantal dansers en muzikanten
herkende van haar avond in het Bedoeïenen
kamp. Een kort, angstig en hoopvol, moment
dacht ze dat ze Aziz herkende, maar hij was er
niet bij. Gelukkig, dacht ze.
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Jammer, dacht Natalya, maar toen ze Elisa’s
ontzetting voelde, greep ze onder tafel haar
hand.
“Je leert wel van hem houden”, zei ze, terug op
de boot, tegen haar. “De dankbaarheid voor
het leven dat hij je geeft, groeit vanzelf uit tot
liefde”.
Elisa knikte en nam het kopje thee aan dat
Natalya voor haar gemaakt had. Er hing een
zoete geur in de kamer, veroorzaakt door de
bakjes met bloemblaadjes die overal waren
neergezet. Het licht van de maan viel door het
raam naar binnen. Het leven kon gewoon niet
beter, vertelde ze zichzelf. Ze moest gelukkig
zijn. Ze waren intussen weer gaan varen, maar
het water was zo kalm dat ze zonder enige
moeite tussen hun satijnen lakens in slaap
vielen.
Een heftig gekraak van splinterend hout en
deuren die uit hun voegen braken deed hen
wakker schrikken. Het was stikdonker en het
lichtknopje naast bed deed het niet meer en
toen Elisa uit bed wilde stappen om het grote
licht aan te doen, schudde het schip zo heftig,
dat ze met een bons op de grond viel. Ze gilde.
“Blijf rustig!”. riep Natalya, die haar op de tast
wist te bereiken. “Houd mijn hand vast”, riep
ze. Samen kropen ze naar de deur, want lopen
lukte niet meer, zo heftig schudde de boot.
“Nee, niet zo”, gilde Natalya, “zo komen we op
de gang uit!”
Ze kropen de hele weg door de kamer terug,
naar de uitgang naar het dakterras. Er begon
een sirene te loeien en een stem riep iets om
in het Arabisch. Op het dek en in de gangen
klonk paniekerig geschreeuw. De buitendeur
was ontwricht, maar Natalya gooide er haar
hele gewicht tegenaan zodat hij openbrak. Buiten zagen ze een immense donkere schaduw
tegen de boot aan liggen, die hemelhoog
boven hen uit torende.
“We hebben een aanvaring gehad!”. Vanuit het
andere schip werden touwladders naar beneden gelaten. Een man klom naar beneden en
snelde op hen af. “Kom vlug mee, jullie boot
maakt water”. Ze renden met hem mee maar
net toen Elisa halverwege de ladder was,
hoorden ze om hulp roepen.
“Ik kom zo”, riep Natalya en ze rende ervan
door. “Haal haar terug”, gilde Elisa in paniek
tegen hun redder, maar die schudde laconiek
zijn hoofd. Eerst moest zij veilig boven zijn.

“Jabir!” Natalya rende naar de reling waar het
hulpgeroep vandaan kwam. “Houd vol!”
Jabir hing met zijn hoofd en zijn arm over de
reling. De sjaal om zijn hoofd was half om de
reling, half om zijn hals gewikkeld. Zijn been
lag in een vreemde bocht. Natalya greep zijn
arm, zette zich af tegen de reling en trok hem
binnenboord, terwijl ze tegelijkertijd een hand
aan de sjaal hield, om te voorkomen dat Jabir
erdoor verstikt werd. Toen hij eenmaal in
veiligheid was, maakte ze de sjaal los. Met een
blauw aangelopen gezicht hapte Jabir naar
adem, het hoofd in haar schoot.
“Snel, hulp!”. Natalya schreeuwde en gebaarde
wild. “Ik heb een dokter nodig!”. Binnen de
kortste keren stonden er een paar flinke kerels
om hen heen. Jabir werd door drie man
weggesleept en de touwladder op gesleurd en
geduwd. Natalya volgde hen buiten adem, het
andere jacht op. Want dat was het - een jacht
nog groter en luxueuzer dan het hunne. Jabir
werd onmiddellijk naar de ziekenboeg gebracht
en zij ging er achter aan. Wat moest ze
anders? Ze zou Elisa toch niet kunnen vinden
in de chaos. Dat kwam later wel.
Elisa was goed opgevangen en zat met een
dekentje over zich heen in een kamer met een
paar andere vrouwen. Ze kende geen van de
vrouwen - het waren waarschijnlijk bedienden,
want hun Engels was zeer gebrekkig. Een
vrouw bracht wat kleren en Elisa zocht wat
simpele stukken uit en ontdeed zich van haar
nachtkleding. Waar zouden Jabir en Natalya
zijn? Ze moest zo snel mogelijk zekerheid
hebben! Van de vrouw werd ze niets wijzer,
dus ze liep naar de uitgang, waar de vrouw
haar druk gebarend wilde stoppen.
“Laat me erlangs, ik moet naar mijn vrienden”,
hijgde Elisa en duwde de vrouw opzij. Ze
raakte in paniek. Nu pas. Ze rende over het
dek, hier en daar mensen opzij duwend.
Verderop zag ze een man die op Jabir leek,
maar hij was het niet. Ze rende verder tot,
plotsklaps, ze tegen iemand aanliep die haar
niet liet gaan. Hij had haar pols vastgepakt.
“Elisa”, zei hij.
Elisa keek op en voelde het bloed uit haar
gezicht wegtrekken. Nee, dat was niet
mogelijk. Zo rijk gekleed alsof hij de eigenaar
van het jacht was, nee, dat kon niet mogelijk
zijn. “Elisa, doe rustig. Ik ben het”.
Elisa trok woest haar pols los en begon op
hem in te slaan, terwijl de tranen van woede,
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vreugde en ontzetting over haar wangen
stroomden. “Ga weg, ga weg, laat me met
rust!”. Het kon hem niet zijn. Het kon niet en
als hij het wel was, dan wilde ze hem niet zien.
Ze haatte hem! “Kom”, zei hij en hij trok haar
mee naar een leegstaande suite, waarvan hij
de sleutel had.

stem, deed haar voornemen wankelen. Maar
nee, hij had haar zoveel verdriet gedaan door
niets van zich te laten horen. Waarom?
Waaraan had ze dat verdiend? En bovenal
gunde ze het hem niet, dat hij haar verdriet zou
zien.
“Betekende onze nacht samen dan zo weinig
voor je dat je nu niet eens meer met me wil
praten?”. vroeg hij bitter.
“Wat? Hoe durf je!” De tranen sprongen Elisa
nu in de ogen. “Voor jou betekende het niets,
ik was voor jou de zoveelste verovering, de
zoveelste danseres die je meenam naar die
Bedoeïenentent. Of niet soms?”
“Nee, nee!”

“Maar…”. Elisa begreep niet wat er aan de
hand was. Hoe kwam hij aan de sleutels van
dit dure schip?
“Dit is het jacht van mijn vader”, zei Aziz, want
hij was het wel degelijk, “en ik geloof dat ik je
wat uitleg verschuldigd ben”.
Elisa was tot rust gekomen en zat nu stil en
uiterlijk onbewogen, kaarsrecht, op een zwart
fluwelen fauteuil. Van binnen voelde ze niets
meer. Ze had de draaikolk van emoties alleen
kunnen stoppen door zich helemaal van haar
gevoel af te sluiten. “Ik geloof niet dat ik
behoefte heb aan je smoezen”, sprak ze koud
en hief het hoofd naar hem op. “Vertel me
liever waar Jabir en Natalya zijn”.
Aziz slikte. “Ik heb het verdiend dat je niets
meer van me wilt weten, ik weet het”.

“Maar waarom dan? Waarom kon je mij niet
bellen? Waarom moest ik me voelen als een
stuk afgedankt vuil?”. Haar stem sloeg over en
haar haar lag in klamme lokken langs haar
gezicht. Toch keek Aziz nog steeds met
onverholen bewondering naar haar, vlak
voordat hij zijn handen voor zijn ogen hield en
zijn ellenbogen op zijn knieën liet zakken.
“Vergeef me”, zei hij, “Ik kon niet anders.
Tenminste…”. Hij keek haar aan. ”Nu twijfel ik
weer. Ik dacht dat ik niet anders kon. Mijn
vader… ”
“Ja, jouw vader. Hoe komt jouw vader aan
deze boot?”
“Ja, ik…”
“Je bent toch een muzikant, een artiest zoals
ik?”
“Uh…”. Aziz keek naar zijn handen. “Eigenlijk
niet”.
“Wat?”. Elisa sprong op. “Zeg me dat je liegt!”

“Waar zijn Jabir en Natalya?”. vroeg Elisa
opnieuw, op hoge toon.
“Ze zijn in de ziekenboeg”, antwoordde Aziz.
“Jabir is gewond, maar hij komt er wel weer
bovenop. Natalya mankeert niets. Maar ze
slapen nu beiden”, vervolgde hij toen hij zag
dat Elisa aanstalten maakte om naar hen toe
te gaan. “Laat ze maar even”.
“Juist”, zei Elisa, “ik weet genoeg” en ze stond
op om de kamer te verlaten.
“Elisa, alsjeblieft. Geef me de kans om het uit
te leggen. Alsjeblieft!” Hij keek haar smekend
aan en die blik, samen met de klank van zijn

“Ik heb hierover voortdurend ruzie met mijn
vader. Muziek is mijn passie, maar hij wil dat ik
zijn zaken waarneem. Hij is emir van Palm
Islands”.
“Maar je bent zo’n goede muzikant!”. Haar
gevoel sloop langzaam terug.
“Mijn vader is onverbiddelijk. Ook over jou”.
“Wat? Hij weet van mij?”
“Hij weet van jou en heeft gedreigd mij te
onterven als ik met jou verder zou gaan”. Aziz
zuchtte. “Maar nu ik jou weer zie, heb ik spijt”.
Hij schoof naar haar toe en greep haar
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handen. Elisa was te ontzet om ze terug te
trekken, te verward en ongewild ook te blij dat
hij weer zo dicht bij haar was. “Dus jij hebt me
laten gaan voor je erfenis?”. vroeg ze. “Zonder
mij iets te laten weten?”
“Hoe kon ik spreken van een erfenis als jij
dacht dat ik een arme artiest was?”. sprak hij.
“Ik moest bijna huilen toen ik die honderd
dirham vond die je in mijn zak had gestopt”.
“Je had me in moeten lichten”. Elisa’s gezicht
stond strak en ze probeerde dat uit alle macht
zo te houden. Hoe was het mogelijk dat dat
gevoel weer door haar heen ging, dat sterke
gevoel dat haar zo erg bedrogen had? Ze wilde zich tegen hem aan werpen, hem kussen
en hem bovenop zich trekken. Ze sloeg haar
ogen neer omdat ze bang was dat daar liefde
en verlangen uit spraken.
“Jij was niet bang voor armoede”, zei hij. “Ik
had gewoon mijn vader moeten trotseren en
met jou verder moeten gaan”.
“We hadden kunnen leven als artiest”, zei Elisa
zacht. “Ik had dat wel aangedurfd”.
“Maar ik niet“, sprak Aziz beschaamd “en nu is
het te laat”. Hij bracht zijn hand naar haar
gezicht, zodat hij haar aan kon kijken, om haar
te laten zien dat zijn spijt echt gemeend was,
maar in plaats daarvan zag hij de liefde in haar
ogen en zijn adem stokte. “Of niet?” vroeg hij
en zonder haar antwoord af te wachten kuste
hij haar vol op de mond. Elisa bracht haar
handen naar zijn haar en trok hem naar zich
toe. “Laat mijn vader het maar bekijken”, zei
hij, “hij mag zijn erfenis houden. We gaan
trouwen en we zien wel waarvan we leven”.
“Ja”, zei Elisa, “ja”. Alle spanning van de
afgelopen weken kwam eruit. Kon ze Aziz
vergeven? Was dat nog een vraag? Haar
lichaam en haar gevoel spraken een andere
taal dan haar verstand. Ze liet zich achterover
zakken terwijl Aziz haar bedolf over kussen en
liefkozingen. “We gaan op tournee”, zei Elisa,
“En als we een baby krijgen kan die gewoon in
een wiegje in de kleedkamer”.

Ze verborg haar gezicht in haar handen.
“Wat?” Aziz kwam overeind. “Je gaat trouwen?
Met iemand anders?”
“Met Jabir, samen met Natalya”. Ze bracht de
hand met de ring naar haar voorhoofd. “Ik
dacht dat ik nooit meer van je zou horen”.
Aziz zweeg. “Ik heb geen recht van spreken, ik
weet het”, zei hij ten slotte. “Betekent dit dat je
meer van Jabir houdt dan van mij?”
“Het betekent dat ik mijn woord niet wil
breken”, zei ze met neergeslagen ogen, “en
dat ik hem niet zoveel pijn wil doen als jij mij
gedaan hebt”. Ze keek hem kort aan. “Dat
wens ik niemand toe”, zei ze zacht. Ze legde
haar hand op zijn arm. “Maar ik ben blij dat we
dit uit hebben kunnen praten, Aziz”. Ze kuste
hem licht op de wang. “Ik zal altijd van je
blijven houden”.
Hij greep haar weer vast en drukte haar voor
de laatste keer tegen zich aan. “Ik begrijp het.
Ik zal je naar Natalya en Jabir brengen”.
Natalya zat naast het bed van Jabir en hield
zijn hand vast. Ze had een zachte uitdrukking
op haar gezicht, zachter dan Elisa ooit gezien
had. “Ik dacht dat we hem kwijt waren”,
verklaarde ze. “Die angst gaf me de kracht en
snelheid om op tijd te zijn. En het vreemde was
dat ik niet eens aan zijn geld dacht, alleen aan
zijn goedheid”.
Jabir probeerde wat te zeggen, maar hij kon
alleen maar gekreun uitbrengen. Hij trok een
scheve glimlach vanachter zijn verband en
wilde een hand uitstrekken naar Elisa, maar
bedacht zich toen en hield die van Natalya
weer wat steviger vast.
“Misschien ben ik niet zo slecht als ik zelf
denk”, zei deze terwijl ze zijn blik vasthield.
Aziz liep naar het bed en keek stuurs neer op
Jabir. Hij knikte kort. “Hier is je bruid”, zei hij,
waarna hij uit de ziekenboeg verdween.
“Was dat…?” vroeg Natalya.

Aziz kuste haar in haar hals en liet zijn handen
afglijden langs haar lichaam. Hij streelde haar
naakte rug onder haar jurk en Elisa gaf zich
over aan zijn liefkozingen totdat…

Elisa knikte. Natalya legde Jabirs hand voorzichtig langs zijn zij, knikte hem bemoedigend
toe en trok Elisa mee naar buiten. Elisa vertelde bijna emotieloos wat er was gebeurd.

“Nee!” riep ze plotseling uit en ze schoot
overeind. “Ik kan helemaal niet met je trouwen,
want ik ben al verloofd!” Ze rukte zich los uit
zijn armen. “Nou ben ik bijna vreemd gegaan!”

“Wat een rotzak!” riep Natalya uit.
“Nee!” riep Elisa.
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“Pardon?”
“Hij wil met me trouwen, ook al onterft zijn
vader hem”.
“Je hebt hopelijk toch nee gezegd?”
Elisa keek naar de grond.
“Oh nee, he!”
Elisa zweeg.
“Ben je weer verliefd op hem? Echt verliefd?”
“Ja”.

Natalya zuchtte. “Zo wil ik het ook niet. Dat jij
je hele leven spijt hebt van een verkeerde
keus”. Ze ging de ziekenboeg weer binnen en
vertelde Elisa te wachten. Elisa drentelde meer
dan een uur heen en weer voor de deur. De
rust leek te zijn teruggekeerd. Iedereen was
van Jabirs jacht gehaald en het schip zelf werd
weggesleept. Zelf voelde ze zich echter verre
van rustig en ze was blij toen Natalya haar
hoofd om de deur stak.
“Jabir vraagt of je binnen komt”, zei ze. Jabir
was niet boos. Hij mompelde iets wat Natalya
vertaalde als: “Ik ben vandaag van de dood
gered en ik besef eens te meer hoe kostbaar
het leven is. Doe wat je hart je ingeeft, ik laat je
vrij”.

“Wil je met hem trouwen?”
“Ja”. Ze keek Natalya recht aan. “Mijn gevoel
was weer zo sterk en toen wist ik het. Niet mijn
gevoel had me bedrogen, maar de omstandigheden. Ik vind het niet erg om arm te zijn en
Aziz ook niet meer. Samen met mij kan hij het
aan, zegt hij. Maar het kan niet”.
“Omdat?”
“Omdat ik met Jabir ga trouwen. Ik wil zijn hart
niet breken. Ik wil niet trouweloos zijn, dan zou
ik niet meer met mezelf kunnen leven”.
“Oké, ik zal voorzichtig met Jabir spreken”.

Elisa sloeg haar ogen neer en kuste zijn hand.
“Dank je”, zei ze eenvoudigweg. Ze liep kalm
de deur uit, maar eenmaal buiten stormde ze
het dek over om Aziz te zoeken. Zou alles nu
toch nog goed komen?
Ze vond hem op de brug. Hij keek haar ernstig
en berustend aan, maar toen hij haar opwinding zag, kwam er een sprankje hoop in zijn
ogen.
“Ik ben vrij!” riep ze uit. “Jabir laat me gaan”.
Ze greep zijn handen en keek in zijn ogen,
waar plotseling licht als van duizend zonnen uit
leek te komen. “Zullen we… Oh nee, jij moet
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het vragen!”
“Wil je met me trouwen?” vroeg Aziz terwijl hij
haar dicht tegen zich aan klemde, een hand op
haar achterhoofd in haar haar en een andere
hand om haar billen. Ze knikte en kuste hem.
Minutenlang stonden ze daar, ademloos in
elkaars armen.
“Wat moet dat?” Hun droom werd wreed
verstoord door een harde stem. Aziz maakte
zich kalm los uit haar omhelzing. “Dit is mijn
toekomstige vrouw, vader”.
“Ik waarschuw je: je bent mijn zoon niet meer
als je dit doorzet”. De vader klonk kwaad en
onbeheerst.
“Dat heb je me duidelijk genoeg verteld, vader.
Mijn besluit staat vast!” Hij keek zijn vader
onverschrokken aan en drukte Elisa, die trilde
van schrik en vernedering, stevig tegen zich
aan. “Ik laat je niet meer gaan”, fluisterde hij in
haar oor. “Bij de eerstvolgende haven gaan we
van boord”. Hij was bleek maar volkomen
beheerst. “Maar eerst zeggen we je vrienden
gedag”. Elisa knikte en klemde zich aan Aziz
vast. Ze begreep nu waarom Aziz zich aanvankelijk zo had laten imponeren. De oude man
was werkelijk intimiderend.

“Optreden, optreden? Jij gaat nooit meer
optreden!”. De deur werd opengesmeten en
daar stond Aziz’ vader. Elisa en Aziz verstijfden, maar Natalya was niet onder de
indruk. “Ahmed!” riep ze blij verrast, terwijl ze
naar hem toeliep. De man deinsde terug, maar
Natalya nam de oude man bij de arm en
duwde hem naar buiten. Een half uur later
stonden ze beiden weer binnen.
“Het is allemaal een misverstand”, legde
Natalya uit. “Het kwam gewoon een beetje
onverwacht, nietwaar Ahmed?” De oude man
mompelde iets.
“Jullie kunnen gewoon trouwen, jullie hebben
zijn toestemming, nietwaar Ahmed?”. De oude
man knikte, maar richtte zijn blik op de grond.
Elisa en Aziz waren stomverbaasd door deze
plotselinge omslag, maar Natalya vertelde
later, alleen aan Elisa, de ware reden. Ahmed
was een goede klant van haar geweest, die
haar minstens tien keer betaald had om met
hem de nacht door te brengen. En daar konden ze maar beter discreet over zijn, nietwaar?

“Laat het me weten als je werk nodig hebt”, zei
Jabir even later tegen Aziz.

Aziz’ vader deed vanaf dat moment net alsof
hij nooit tegen het voorgenomen huwelijk was
geweest en zij lieten het maar zo, want hij
spaarde kosten noch moeite voor de bruiloft. Al
Elisa’s vrienden werden opgehaald met een
privévliegtuig en natuurlijk kreeg Angela een
ereplaats aan de tafel.

“Wij gaan samen optreden”, antwoordde Aziz
trots, “jullie zullen nog veel van ons horen!”

“Op Angela”, toastte Elisa, “want zonder
Angela was ik hier nooit terecht gekomen”.

Natalya klapte in haar handen en Jabir lachte
zo goed en zo kwaad als het kon. Aziz en Elisa
keken elkaar diep in de ogen. Ze zouden het
wel redden, samen. Ze zouden van hotel naar
hotel reizen en zorgen dat ze zo’n goede show
hadden dat ze het hele jaar volgeboekt waren.

“Nee, op Jack”, riposteerde Angela. “Als hij je
niet achtergelaten had met zoveel schulden,
was je nooit bij mij terecht gekomen”.

“Maar jullie dan?” Elisa schrok plotseling op.
Ze was zelfzuchtig geweest, had alleen aan
haar eigen geluk gedacht. Maar Natalya pakte
Jabirs hand vast en zei: “Jabir wil nog steeds
met me trouwen, ook zonder jou”.

“Het laatste dat ik van hem hoorde, was dat hij
in de Koepel in Haarlem zat”, zei een oude
vriendin van Elisa.

“Je hebt een goede invloed op haar, Elisa”, zei
Jabir. “Ze is veranderd sinds jij er bent”.

“De gevangenis”, verklaarde Elisa, waarop nu
álle gasten in lachen uitbarstten. Aziz keek
opgelucht. De gevangenis leek hem een prima
plek voor iemand die zijn vrouw zo slecht had
behandeld.

“Ik geloof weer in de liefde”, zei Natalya en
keek al haar vrienden beurtelings aan.
“Dan komen we optreden op jullie bruiloft”, riep
Elisa blij uit en Aziz knikte instemmend.

Een paar gasten lachten, maar Aziz keek
duister. “Waar is deze Jack nu?”

“De Koepel?” Aziz keek haar vragend aan.

Roelien Reinders
(Foto’s © Per Egevad, Lisa, Brian Jeffery
Beggerly, Laura Lynn)
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