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Voorwoord
Het afgelopen jaar zijn we steeds meer te weten gekomen
over de goede effecten van buikdansen. Buikdansdocenten
ervaren ze, hun leerlingen, jong en oud, merken het en ook
steeds meer wetenschappers vinden de effecten in hun
onderzoek.
In dit nummer van Raqs wa Risala opnieuw aandacht voor
het onderwerp. Marjan Kleinen struinde het internet af en
vond antwoorden op de vraag of buikdansen goed voor je
is. En Marika Tiggemann en haar collega’s vonden dat
sommige dansvormen wel en andere juist niet goed zijn
voor een positief zelfbeeld bij vrouwen.
Uiteraard hebben we ook nu weer een mooi interview met
een ervaren danseres. Roos Belinfante experimenteert er
vrolijk op los en blijft daarbij toch zichzelf.
Is er een leeftijdsgrens voor buikdans? Peter Verzijl was er
nieuwsgierig naar en vroeg het aan docenten Linda Kerker
en Rebecca van Veen en hun leerlingen van dertig tot
drieënzeventig jaar.
En dan is er nog tarab. Een belangrijke ervaring, een
belangrijk begrip in de oriëntaalse dans. Peter Verzijl
interviewde docentes Sena en Karin van der Knoop over
hun gespecialiseerde trainingen. Karin gaat er in haar
naschrift bij het interview nog dieper op in.

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.

Karin van der Knoop
Karin van der Knoop, als danseres bekend onder de naam Lady Moonlight,
verdiept zich sinds 1985 in de oriëntaalse dans. Ze houdt van vernieuwing
en experimenten, Ze bestudeert tradities tot in détail, zoals de elegante
dans uit de egyptische zwart-witfilms van de jaren '40 en '50 of de
ghawazee dans (egyptische zigeunerdans) die ze leerde van Karam
Maazin uit Luxor. Karin maakt theaterproducties met collega’s uit diverse
disciplines, met leerlingen of solo. Meer informatie over haar lessen,
dansreizen en voorstelllingen is te vinden op www.kerndansacademie.nl.

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.

Raqs wa Risala, nummer 49, juli 2016, blz. 2

n Buikdans geeft ruimte en vrijheid m
Roos Belinfante loopt al een hele tijd mee in het Nederlandse buikdanswereldje en in haar dans
vallen vooral haar creativiteit en muzikaliteit op. Ze improviseert als de beste, is ritmevast,
hoort diverse lagen in de muziek, durft buiten de gebaande paden te treden, maakt spannende
groepschoreografieën en is volkomen zichzelf. Hoog tijd om deze danseres eens voor het
voetlicht te halen
figuur (klein en stevig) geen belemmering is.
Hierdoor ging ik me mooi, sexy en zekerder
van mezelf voelen. Bovendien is buikdans een
solodansvorm, waardoor ik geen last had van
partners die geen maat konden houden, geen
leiding konden geven (niet dat ik me gemakkelijk liet leiden…) of de passen niet onthielden.
Het mooiste vond ik (en vind ik nog steeds),
dat ik leerde mijn eigen dans te maken,
afhankelijk van hoe ik me voelde op dát
moment, met díe muziek, in déze situatie. Dat
geeft me veel ruimte en vrijheid om mezelf erin
kwijt te kunnen en dat werkt bijna verslavend.

Wie of wat waren je inspiratiebronnen?

Wanneer ben je met buikdans in aanraking gekomen?
Ik maakte in 1986 kennis met buikdansen, toen
ik 14 was. Ik was verhuisd van een klein dorpje
in Brabant naar Bussum en ging naar school in
Amsterdam. Ik raakte bevriend met een meisje
van wie de moeder buikdanseres was (en nog
steeds is). Als ik bij hen logeerde vergaapte ik
me aan de kostuums, de muziek, de elpeehoezen. Ik vond het geweldig, maar ook een
beetje eng. Vijf jaar later vertelde mijn tante dat
ze op buikdansles zat en dat het zo ontzettend
leuk was. Ik studeerde toen in Amsterdam en
zo kwam ik terecht bij Jeanine Korrelboom. Zij
heeft me met haar vrolijkheid, enthousiasme
en leuke lessen besmet met het buikdansvirus.

Wat vond je er zo fascinerend aan?
Ik houd van dansen, mijn hele leven al. Ik heb
verschillende dansvormen beoefend, waaronder dansexpressie, stijldansen en volksdansen. Buikdans is een dansvorm waarbij mijn

Mijn eerste inspiratie was natuurlijk Rebecca
(buikdanseres Apolonia), de moeder van mijn
vriendin en misschien ook een beetje mijn
buikdansmoeder. Ik voel me nog steeds blij en
trots als ze naar een optreden komt kijken.
Daarna ben ik bijna verliefd geraakt op
Jeanine, vond haar helemaal geweldig, en
hoewel ik haar nu nauwelijks meer zie, denk ik
met veel warmte terug aan haar aanstekelijke
enthousiasme in de lessen. Naarmate ik meer
leerde over verschillende danseressen, werd
Suheir Zaki een voorbeeld voor me, vooral
omdat ze zo’n ontzettend lieve, zachte, maar
ook sterke uitstraling heeft. Paula Marissink
had die uitstraling ook, vond ik, en bovendien
is ze Nederlands, dus dichter bij huis. Zij
vertelde ooit in de Navel dat ze graag gezien
zou willen worden als grootmoeder van de
buikdans... dat werd op een gegeven moment
ook een beetje míjn droom. Daarnaast zijn alle
docenten van wie ik les heb gehad mijn
inspiratiebron.

Wie of wat zijn nu je inspiratiebronnen?
Ik heb bewondering voor danseressen die
emotie kunnen overbrengen, die me kunnen
laten lachen met hun dans of me meenemen in
hun verhaal. Zoals Leana, Harlemin, Iris en
Leila. Ook heb ik veel bewondering voor
danseressen die zich met 100% inzetten voor
de dans, zoals Sena, Laudie, Aisa Lafour en
Laetana. Ieder van hen inspireert me en maakt
dat ik zoveel van deze dans en de mensen die
haar beoefenen houd.
Maar de meeste inspiratie krijg ik van mijn
leerlingen, die me steeds weer het beste uit
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mezelf laten halen, en mijn collega’s van
Sense of Bellydance. Zeven prachtige, heel
verschillende vrouwen, ieder met haar eigen
unieke kennis, ervaringen en vaardigheden.
We brainstormen samen over lesprogramma’s,
bedenken voorstellingen en choreografieën,
geven kennis door aan elkaar en feedback. We
helpen elkaar en trekken elkaar vlot als we
vastzitten door mee te denken en ervaringen te
delen. We bestaan ondertussen zeven jaar en
hebben elkaar door heel wat moeilijke periodes
heen getrokken, zowel op zakelijk als op
persoonlijk vlak. De liefde voor de dans
verbindt ons en maakt dat we een sterk team
zijn. Daarbij heeft iedereen de ruimte om ook
andere projecten aan te gaan of tijdelijk wat
minder betrokken te zijn, als de persoonlijke
omstandigheden dat vragen. We hebben geen
grote ambities, zijn geen concurrenten van
elkaar; we willen gewoon lekker dansen samen
en stimuleren elkaar in ieders persoonlijke
groeiproces. Bij alles wat we doen, zijn de
sfeer, het plezier en het gevoel dat we
overbrengen belangrijker dan het plaatje. We
hebben samen een hoop plezier in het dansen
en dat willen we delen. Dat is onze kracht en
voor mij persoonlijk een onuitputtelijke
inspiratiebron.

van Uden (Karim) kwamen met het idee voor
de Buikdansbond en vroegen of er mensen
waren die daar iets in zagen en die zouden
kunnen helpen. Ik was één van de weinigen
die belangstelling hadden en voor ik het wist
was ik bestuurslid.

Hoe zou je je eigen dansstijl omschrijven?
Voornamelijk Egyptisch, met een beetje van
mezelf, muzikaal, soms grappig, ontspannen,
ik moet zeggen dat ik me er niet zo mee bezig
houd. Ik doe eigenlijk vooral gewoon wat ik
lekker vind om te doen

Zijn er dansstijlen die jou het beste liggen?
Ik denk dat baladi en saaidi mij het beste
liggen, ik heb een aardse, lage energie.

Eén van je sterke punten is theater
De afgelopen jaren was ik een aantal keer
betrokken bij het maken en uitvoeren van
theatrale voorstellingen. Het samen bedenken
van een verhaal, het uitwerken ervan en zien
hoe het uiteindelijk allemaal samenkomt in één
geheel, vind ik ontzettend leuk. Ik ben dan
vaak degene die in de gaten houdt of het een
‘rond’ verhaal is, waar een kop en een staart
aan zit en dat voor het publiek begrijpelijk is.

Je was ooit één van de grondleggers van de
Buikdansbond
Ik heb de Buikdansbond niet opgericht, maar
was er wel vanaf een vroeg stadium bij
betrokken. Marieke van Beek (Na’ima) en Ari

De BBN (BuikdansBond Nederland) zou een
landelijke organisatie worden die een aantal
zaken gedaan zou kunnen krijgen, zoals een
gunstige regeling met de Sena (de organisatie
die de rechten van muzikanten en producenten
regelt) en de Kamer van Koophandel. We
wilden van de BBN een centraal punt maken,
waar allerlei informatie te vinden zou zijn, van
docenten in Nederland tot knipselmappen, van
artikelen over verschillende stijlen tot informatie over belastingzaken. We wilden deskundigheidsbevordering bieden door middel van
studiedagen, waarbij werd ingegaan op zowel
vakinhoudelijke als organisatorische zaken.
Ook wilden we een stagebureau opzetten waar
beginnende en ervaren docenten aan elkaar
gekoppeld zouden kunnen worden. Daarnaast
wilden we regionale overleggroepjes in het
leven roepen, waar je je als docent bij aan kon
sluiten en ook hadden we ideeën voor een
landelijk afgestemde agenda zodat men met
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de organisatie van feesten en workshops niet
in elkaars vaarwater zou geraken.

Wat zou je wensen voor buikdansend
Nederland?

We hadden veel ambitieuze plannen, maar
veel te weinig menskracht om daadwerkelijk
alles op de rit te krijgen. Gelukkig hadden we
wel een denktank om ons heen die meedacht
en hielp waar mogelijk, maar de kar was
helaas te zwaar om te trekken. Daarbij was het
2009. De crisis greep om zich heen en we
hadden het allemaal moeilijk om ons hoofd
boven water te houden. Na twee jaar ploeteren
besloten we de stichting zacht in te laten
slapen. Officieel bestaat ze nog, voor het geval
er mensen komen die de draad weer willen
oppakken en zich ervoor willen inzetten.

Ik zou wensen dat de crisis voorbij is en
docenten weer volle lesgroepen hebben, dat
performers weer genoeg optredens kunnen
doen en dat er weer ruimte is voor verbinding
en verzachting. Ik heb het idee dat ons wereldje een stuk kleiner en smaller is geworden. We
doen hard ons best om mee te komen in de
snelle hapsnap cultuur, de So you think you
can dance/X-Factorcultuur, de mooie plaatjes
cultuur, de ‘overal-is-een-wedstrijd-voor’cultuur. Ik zou ook willen dat er weer meer
ruimte komt voor de ‘kale’ buikdans, zonder
cross-over invloeden, zonder tandpasta-smile
en zonder allerlei rekwisieten waardoor je de
dans niet meer ziet.

Wat wil je overbrengen aan je leerlingen?
Ik hoop dat ik mijn leerlingen mee kan geven
dat ze geweldig zijn, mooi zijn, perfect zijn
zoals ze zijn. Dat ze kunnen en mogen
genieten van hun lijf, van het dansen en
bewegen, dat ze lief en zacht mogen zijn tegen
zichzelf. Ik wil het plezier en de liefde die ik
voel overbrengen. Ik wil dat ze zich veilig
voelen in de les en zich lekker voelen in
zichzelf. En ik wil ze een gedegen (technische)
basiskennis meegeven waar ze verder de
buikdanswereld mee in kunnen stappen.

Wanneer vind jij een danseres ‘goed’?
Als ze me raakt en me meeneemt in haar
verhaal; als ik kan zien dat ze er plezier in
heeft of dat ze het fijn vindt om te doen; als ze
kan spelen met de muziek en het ritme zonder
dat het gekunsteld is; als ze de humor kan
inzien van wat ze doet.

Wat zijn je eigen toekomstplannen?
Ik wil graag nog lang met Sense of Bellydance
blijven samenwerken, voorstellingen maken,
samen dansen en elkaar inspireren en motiveren. Ik wil graag lessen blijven geven, daar
geniet ik echt heel erg van. Ik wil me blijven
verdiepen, blijven leren, blijven groeien. Momenteel ben ik bezig met de Tarab opleiding
van Sena en Karin van der Knoop, een
heerlijke cursus waar ik heel veel aan heb.
Vanaf september komt hier een vervolg op,
daar verheug ik me nu alweer op. En verder
droom ik van inloopkasten vol prachtige
kostuums met veel glitters en glimmers.
Dromen mag altijd...
Peter Verzijl
(Foto’s © Ton Goes, Martin Stevens, Marinde
Belinfante)

Raqs wa Risala, nummer 49, juli 2016, blz. 5

n Het gezamenlijke gevoel van eenheid m
Dit seizoen volgde ik de interessante jaartraining tarab met Sena en Karin van der Knoop (Lady
Moonlight) in de studio van Karin in Rijswijk. Beide leraressen hebben een brandende
hartstocht voor de oriëntaalse dans en zijn uitermate bedreven in hun vak: ze staan ver boven
de materie en spelen ermee met het grootste gemak. Het was een genot om mee te gaan in hun
passie en de lessen te volgen. En ik heb mooie dingen met mijn medecursisten zien gebeuren.
Na de laatste workshop had ik met Sena en Karin dit interview.

Hoe zijn jullie tot deze cursus gekomen?
Sena: We wilden al lang met elkaar samenwerken en hadden al eerder het plan een
jaartraining traditionele Egyptische dans te
geven maar daar kregen we te weinig
aanmeldingen voor.
Karin: De laatste jaren is er nauwelijks nog
instroom van nieuwe beginners. Ik kon niet
meer leven van de dans en werk nu mee in het
tuinonderhoudsbedrijf van mijn man. Het
aantal cursisten bleef teruglopen. Ik dacht het
is nu of nooit, er is niets meer te verliezen en
dat geeft vrijheid, ruimte. Een goed moment
om alleen maar dat door te gaan geven waar
je echt in gelooft, zonder terughoudendheid of
concessies. Enkele jaren terug ben ik een
cursus Tarab voor ver-gevorderden gaan
geven van tien lessen, op uitnodiging, met een
eindpresentatie. Alle genodigden kwamen op
één na en die ene kon op het lestijdstip echt
niet. Later hoorde ik dat Sena in dezelfde
periode enkele workshops over Tarab had
gegeven en ik heb haar gebeld om er samen
iets mee te gaan doen.
Sena: Ik vond het ook tijd om deze cursus aan
te bieden. Een paar keer had ik al workshops
over tarab gegeven en die zaten vol, dus er
was kennelijk behoefte aan. De tijd vond ik rijp
omdat ik veel onechte dingen zag op het
podium, veel show en weinig diepte in de
dans. Als danseressen echt de diepte in willen,
moeten ze vanuit hun innerlijk dansen, moeten
ze eenvoud in hun dans toelaten, waardoor er
meer ruimte komt voor het gevoel. Daar vorm
aan geven, daar wilde ik me samen met Karin
op gaan focussen.

Wat is tarab voor jullie?

Het is dus een verbinding en juist door die
verbinding krijg je die wisselwerking tussen de
danseres, de muziek en het publiek.
Karin: Het is een transformatieproces. Het
heeft te maken met het gezamenlijk ervaren
van een gevoel van eenheid. Dat heerlijke
gevoel dat je samen kunt delen: de danseres,
de muzikanten, de muziek en het publiek zoals
Sena zegt. Inderdaad, het verbindende element is belangrijk. Oum Kalthoum verbond de
Egyptenaren, liet hoop in hun harten stromen
toen Egypte nog niet onafhankelijk was.
Sena: En door haar muziek vergaten de
mensen hun zorgen, de honger en de kommer
en kwel van alle dag.

Is tarab dan alleen de muziek van Oum
Kalthoum?
Sena: Natuurlijk bestaat er naast de muziek
van Oum Kalthoum meer Egyptische muziek
die tarab is. En niet alleen de Egyptische
muziek kan tarab zijn. Nederlandse muziek
kan dat even zo goed in zich hebben. Alleen
zal de ene toehoorder geraakt worden door
bepaalde muziek terwijl het een andere
toehoorder nauwelijks iets doet.

Wat maakt muziek dan tarab?
Karin: Het zijn de subtiele nuances van gevoel,
juist die gevoelens die niet zo expliciet zijn
zoals blijheid of woede. Juist die nuances die
niet in woorden te vatten zijn zorgen voor
kippenvel. Ze maken iets los. Je gaat door
verschillende gevoelsstromen heen en ervaart
daarin troost en opwinding, dan rust, eenheid
en verbinding. Het is een vraag waar door het
ondefinieerbare van het begrip moeilijk op te
antwoorden is.

Sena: Dat is niet in één woord te vatten.

Hoe hebben jullie de lessen opgebouwd?
Karin: Het is de spirituele essentie van kunst,
het is balanceren tussen lichaam en geest, het
is de scheidslijn daartussen.
Sena: Het is de magische band tussen danseres, muzikanten, de muziek en het publiek. Het
zijn de emoties die je als danseres op dat moment voelt en die je wilt delen met je publiek.

Sena: Het is niet het idee van hier moet je op
duwen of daar aan trekken wil je tarab
oproepen. Kon je het maar neerzetten als punt
1 en dan punt 2 en dan punt 3 en dan krijg je
tarab, maar zo gaat het niet. In ieder geval
hebben we altijd overleg voor de les. We
zoeken dan een aantal thema’s uit en dan
kijken we verder wat er uit komt, want we
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stappen altijd deels van het plan af.
Karin: Ik kan me moeilijk aan plannen houden.
Je ziet op een gegeven moment iets gebeuren
bij de cursisten en daar ga je dan verder op in.
Dan pas je je plannen aan. Maar de plannen
zijn onder de oppervlakte wel als rode draad
aanwezig. Voor een goed gevoel heb je een
evenwicht nodig tussen structuur en houvast
en loslaten en spontaniteit.
Sena: Belangrijk is wat er in het moment
ontstaat. Vaak heeft dat dan met emotie te
maken die je dan ziet of voelt en waar je op dat
moment iets mee moet. Er ontstaat vaak iets
ter plekke, dus ook al heb je een plan, je komt
vaak op totaal iets anders uit.
Karin: De dansers die naar deze training
komen zijn gevorderd of professioneel en
hebben al een goede technische ondergrond.
Eerst is het van belang dat de cursisten hun
oordelen loslaten, over zichzelf en over hoe ze
wel of niet horen te dansen. Daardoor komt er
ruimte voor gelukservaring in dans en
verbinding in alle opzichten, bijvoorbeeld met
jezelf, met de muziek, met de anderen, met
creativiteit van binnenuit. Als dat vrijuit stroomt,
gaan we weer wat structuur inbrengen zoals
ritmes en muziekinterpretatie. Houvast is zeker
nodig om vrijkomende energie te kanaliseren,
anders kan je het gevoel krijgen in een
luchtledig te belanden. Maar als er geen
energie stroomt, valt er niets te kanaliseren.
Structuur en spontaniteit zorgen samen voor
een evenwicht tussen veiligheid en vrijheid.

Nederlandstalige muziek is net al genoemd.
Waarom hebben jullie de cursisten hierop
laten voordansen?
Sena: Ik ben op dat idee gekomen. De Arabische taal in de Arabische muziek waar wij als
westerse danseressen op dansen, zit niet als
vanzelf in je hart, waardoor je het gevoel en de
extase in de muziek niet zo vanzelfsprekend
voelt en kunt laten zien als een Egyptische
danseres dat kan. Je kunt in het slechtste
geval zelfs een vals sentiment creëren, doordat je danseressen ingestudeerde gebarentaal
ziet doen op het podium. Om het gevoel toegankelijker te maken hebben we Nederlandse
muziek bij de voordansopdracht gekozen. Bij
de reacties op deze dans hebben we meermalen gezien dat dit als tarab uitwerkt en mensen
raakt.

Wat hebben jullie met de cursisten zien
gebeuren gedurende het jaar?
Sena: Heel veel. Van ongeloof en hoe moet ik
dit doen en verbazing tot het zien groeien van
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het besef dat je dans mooier wordt als je durft
los te laten en dat je meer van je dans maakt
als je juist minder moves gebruikt. In het begin
was er nog vaak een gevoel van “ik heb nu vier
keer dit gedaan en wil nu een variatie, anders
wordt het saai”. Later was dit veel minder het
geval en zagen we de cursisten meer
vertrouwen in zichzelf hebben en hun dans
eenvoudiger én mooier worden.
Karin: Heel belangrijk inderdaad, het loslaten
en het dansen vanuit de eenvoud. Je zag een
thuiskomen in zichzelf, innerlijke rust en een
besef van “ik kan het”. Je ziet in iedereen het
potentieel, maar dat moet je opgraven. Ook als
iemand alleen voor de show danst, zelfs dan
zie je het potentieel, de bron waaruit iemand
danst en zo iemand zou deze bron kunnen
openen om tot zichzelf te komen.

Sena: Ik hoop ook dat de dans zal blijven
bestaan en niet verloren gaat en ik zie het als
een missie om van de daken te schreeuwen
hoe mooi deze dans is voor alle vrouwen.

Komt er een vervolgcursus?
Sena: In september komt er een vervolgcursus
voor diegenen die dit jaar hebben gedaan en
er komt een nieuwe cursus voor cursisten die
dit nog nooit hebben gedaan. We gaan dus
deze serie herhalen maar doen niet hetzelfde
omdat het andere cursisten zijn. Hoe de
vervolgcursus er uit gaat zien daar gaan we
nog over brainstormen.

Jullie geven een certificaat?
Sena: Het is géén diploma, zo van je hebt nu
dit of dat gepresteerd dus ben je geslaagd. Het
is veel meer een bewijs dat je hebt
deelgenomen, dat je ergens deel van hebt
uitgemaakt; het besef iets waardevols gedaan
en gedeeld te hebben met anderen.
Karin: We dachten dat de deelnemers daar blij
mee zouden zijn. Het geeft een soort rituele
afsluiting en onderstreept een waarde. Ik
geloof in de waarde van wat we hebben
gedeeld in deze cursus, en dat het cursisten
een laag dieper gebracht heeft. Er zit zoveel
schoonheid, wijsheid en diepte in deze dans.
Dat móet gewoon worden doorgegeven, wil het
in leven blijven; voordat het verdwijnt, want het
staat momenteel in Nederland op een griezelig
laag pitje.
Sena: Je ziet nu alleen maar robotjes die mooi
zijn en mooi, zelfs fantastisch, kunnen dansen,
maar de diepere laag wordt niet geraakt.
Daardoor voelen vrouwen zich uitgesloten
vanwege hun leeftijd en gewicht en door de
complexe technieken die je tegenwoordig ziet.
En dan denken ze dat ze niet goed genoeg zijn
en dat deze dans niet voor hen is weggelegd.

Sena: In ieder geval willen we iets met
muziekanalyse doen en verder de diepte
ingaan.
Karin: En we gaan het dansen vanuit de
organen uitbouwen. Elke les een orgaan
belichten. Organen zijn verbonden met
specifieke emoties of gevoelens die je kunt
communiceren in beweging, muziek en
liedtekst.
Sena: En we zullen we net zoals in dit jaar tijd
te kort hebben!
Peter Verzijl

Karin: Maar buikdans is juist voor iedere vrouw
en is van nature voor iedereen toegankelijk.
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n Naschrift Karin van der Knoop over tarab m
Het duurde even voor ik het interview durfde te lezen. Tarab is zo groot, zo eindeloos groot en
zo diep.
Mijn gevoel bij het thema is zo sterk dat ik een
paar dagen afstand nodig had na het interview.
En dan die machteloosheid, woorden die het
enigszins benaderen bestaan gewoonweg niet.
Daarom bestaat er muziek en dans. Alleen in
de muziek en de dans zelf kan ik het uitdrukken, en dan nog alleen op die momenten dat
er echt 'tarab is'.
Het kippenvel, die huivering is er ook vaak
tijdens het lesgeven over tarab. Als energie vrij
komt in een danser, als er een glans over
iemand heen valt, als je letterlijk ziet dat de
rimpels op iemands gezicht glad worden, dat
een verdrietig of zelfkritisch trekje in iemands
gezicht spoorloos verdwijnt, dat iemand in de
free-flow durft te stappen, dat de energie in de
ruimte gaat sidderen. Alleen al het invoelen in
en het denken aan tarab geeft kippenvel.
Tijdens een interview weet ik geen antwoord
op de vraag: wat is tarab voor jou? Maar
tijdens de lessen gebeurt er iets anders: door
te kijken naar de dansers, te zien en te voelen
hoe de energie stroomt, komen er vanzelf
woorden. Later zijn zulke woorden niet meer
terug te halen. Ze ontstaan in het moment. In
omtrekkende bewegingen benaderen ze het
onderwerp. Ze zijn minder concreet, maar
laten iets gebeuren. Die woorden hebben een
eigen leven: ze zijn niet van mij, geen weergave van iets wat ik heb bedacht. Ze zijn net zo
goed van de aanwezige dansers zelf. Het is de
energie in de dansers die zich in mijn geest op
het moment zelf in woorden vertaalt. Dus wie
spreekt er dan? De danser? Ik? De muziek?
De ziel van tarab zelf? Iets wat boven het
persoonlijke of individuele uitstijgt? Ik kan me
intens gelukkig voelen tijdens het delen van
deze liefde met andere dansers tijdens de
tarab-trainingen.
Onze prachtige dans is zo oud, zo oeroud en
zo wijs. De grote waarden uit mystieke tradities
liggen er in verborgen. Naast de dans verdiep
ik me al geruime tijd in yoga. En echt: de
wijsheid, levensessentie, de mystiek, de
potentie tot energietransformatie, tot opwekken
van energie, liefde, gezondheid, geluk, die je in
yoga vindt kun je ook in tarab-dans en -muziek
vinden. Neem bijvoorbeeld de yama's en
niyama's (ethische principes) uit de yoga. Voor
een tarab musicus bestaan er ook ethische
principes. Natuurlijk! Want alleen een
sympathieke artiest, met het hart op de goede
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plaats, kan die hartstrilling opwekken bij het
publiek. Net als in yoga werk je jarenlang aan
lichamelijke en mentale technieken om je
energie in banen te leiden, te kanaliseren. Je
traint je lichaam, zenuwgestel en geest om stil,
krachtig, gezond en evenwichtig genoeg te
worden om een sterk energieveld door te laten,
op te wekken, te dragen, te delen. Gronding en
de juiste balans tussen zelfbeheersing en
loslaten zijn daarbij een must. Dat leidt tot het
vermogen om ontspannener in de zorgen van
alledag te staan, tot fysieke gezondheid, tot
eenheid, tot liefde en uiteindelijk tot extase.
Dan is er specifiek aan muziek en dans, aan
tarab, dat troostende gevoel. Het gevoel dat je
menselijke kwetsbaarheid en feilbaarheid er
mogen zijn. Dat juist onze onvolkomenheden
ons volkomen maken. De schoonheid van de
kosmos manifesteert zich volmaakt en onze
onvolkomenheden bestaan alleen door het
oordeel tussen onze oren. Muziek en dans
smelten en troosten vastzittende emotie en
gevoel. Mystieke tradities en religies die liefde
en medemenselijkheid begrepen hebben
omarmen muziek en dans. Veel tarab-zangers
kwamen uit soefi families. De soefi muziektradities zijn doordrongen van tarab.

crisis. Tot er op dansgebied weinig meer te
verliezen was, was ik te verlegen om de
spirituele en energetische aspecten van onze
dans te benoemen: spiritualiteit benoemen
ontaardt snel in kermis, handel en interessant
doenerij. Onze liefdesrelatie met de kosmos is
iets intiems, iets waar je niet gemakkelijk over
praat. Maar het is toch al een collectief
geheim. Dat we dansen om die verbinding te
voelen weten wij, de dancing diehards die er
alles voor over hebben om door te dringen in
de geheimen van de oriëntaalse dans, eigenlijk
allemaal. En ook de beginner weet het, die
zich al in de eerste les als door de bliksem
getroffen voelt en weet dat dit een blijvende
liefde zal zijn. Het is de natuur zelf die ons
beweegt. In de tarab-training lees ik vaak
opluchting door herkenning in iemands gezicht.
De wonderlijk mooie binnenkant van de dans
openbaart zich stap voor stap gedurende
jarenlang onderzoek en ervaring om gedeeld
te worden. Het breekt op een dag gewoon door
iedere innerlijke weerstand heen naar buiten.

Overigens heeft tarab twee betekenissen in de
Arabische wereld. Aan de ene kant verwijst het
naar dat wonderlijke tarab gevoel, en aan de
andere kant is het de naam voor een bepaald
klassiek muziek genre, waarbinnen de intensiteit zich opbouwt door gevarieerde herhaling.

Bij sommige mensen gaan de haren overeind
staan bij het woord spiritualiteit, bij mij ook wel
eens. Het kan associaties opwekken met
zweverigheid, overdreven braafheid, steriliteit,
emotionele armoede, schijnheiligheid. Maar die
essentie die tarab wordt genoemd is
warmbloedig en menselijk.

Oosterse danseressen zijn heldinnen die de
maatschappelijke conventies trotseren om hun
hart te volgen. Misschien dat juist die weerstand je karakter sterkt door je op de proef te
stellen. Hoeveel moed, passie, geloof en
vertrouwen in wat je doet, heb je niet nodig om
door die weerstand heen te komen. Alleen
vanuit een intense verbinding met je innerlijke
bron houd je zoiets vol. Het beroep staat laag
aangeschreven in de landen van oorsprong.
Maar weerspreekt dat een spirituele kern?
Ging niet zelfs Jezus liever om met tollenaars
en prostituees dan met Schriftgeleerden, de
zogenaamde goede mensen in de wereld? Je
gezicht, ofwel maatschappelijk aanzien verliezen kan weer andere rijkdom opleveren.
Conventies loslaten, met alle gevolgen van
dien, is een voorwaarde om het pad naar
binnen te kunnen betreden, het pad naar
innerlijke waarachtigheid en vrijheid, naar de
kosmos binnenin jezelf en om je heen.
Een aantal jaren terug raakte buikdansen
plotseling uit de mode. Daarna volgde de

Je zou kunnen zeggen dat tarab de spirituele
essentie van kunst is. Het verheft ons
bewustzijn en daarmee ons bestaan.

Iedere danseres danst niet alleen met haar
lichaam, maar ook met haar geest, of eigenlijk
is dat één. Oosterse spirituele tradities hebben
in het algemeen een fysieke component.
Gedachten beïnvloeden emoties en gevoelens
en andersom. Emotie en gevoel is zowel
lichamelijk als geestelijk: iedere emotionele- of
gevoelsbeweging gaat samen met een stroom
van bijbehorende hormonen, met chemische
reacties in je lichaam. Uit bepaalde gevoelens
en mentale keuzes kan beweging ontstaan.
Omgekeerd kan beweging of de combinatie
van beweging en muziek chemische reacties in
je lichaam opwekken waar die gevoelens uit
ontstaan. Daarom heeft dans zoveel impact.
De gevoelens die je als danseres in jezelf en in
anderen kunt wekken, maken deel uit van je
vakvrouwschap. Je kunt er een natuurlijke
aanleg voor hebben en je kunt het ontwikkelen.
Het wonder van de grote Egyptische diva's is
dat je je gelukkig voelt op het moment dat ze
op het podium of in een filmbeeld verschijnen.
Karin van der Knoop
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n Sociale contacten, gezelligheid en beweging m
Over buikdansles voor ouderen
Als ik mezelf al iets heb voorgenomen is dat om nog heel lang te blijven dansen, het liefst tot
mijn laatste snik. Temeer daar ik heb ondervonden dat buikdans, mits je geen al te heftige
bewegingen doet, een milde vorm van lichaamsbeweging is die me nog nooit één blessure
heeft opgeleverd en die je in principe je hele leven lang kunt blijven doen. Dit maakt
nieuwsgierig naar de vraag hoe je als oudere buikdansles ervaart en hoe het is om les te geven
aan ouderen. Linda Kerker geeft sinds twee jaar les aan ouderen, toen ze tijdelijk een groep
van Rebecca van Veen overnam. Linda, Rebecca en de cursisten vertellen erover.

Hoe ben je ertoe gekomen om les te gaan
geven aan ouderen?
Linda: Acht jaar geleden volgde ik buikdanslessen bij verschillende docenten in Amsterdam
en omdat mijn vriend uit IJmuiden komt ben ik
daar ook de lessen bij Rebecca van Veen
gaan volgen. Rebecca gaf deze groep dames
al een aantal jaren les. Als zij verhinderd was
nam ik de les waar. Afgelopen twee jaar heb ik
de lessen waargenomen, omdat Rebecca die
wegens persoonlijke omstandigheden niet kon
geven. Dus eigenlijk ben ik er ingerold. Voor
een betere ondergrond ben ik daarom gestart
met de Buikdansopleiding.

Wat is de variatie in leeftijd?
Linda: Er zijn vier dames van 70 tot 73, drie
dames van rond de 55 tot 60, van wie er één
fibromyalgie (een reumatische aandoening)

heeft. De jongste is 30; zij heeft evenwichtsproblemen.

Wat doe je juist wel en juist niet in de les?
Linda: In de les probeer ik zoveel mogelijk
rekening te houden met de lichamelijke
moeilijkheden en de bewegingen daarop aan
te passen. Ik doe veel zachte, ronde bewegingen. Ook vinden de cursisten dansen met
rekwisieten (wings, fanveils en poi) leuk, zodat
de les afwisselend blijft. We draaien en
springen niet te vaak. Tijdens de les melden de
cursisten het vaak zelf als ze een beweging
niet kunnen. Dan probeer ik de beweging aan
te passen waardoor het wel gaat. En als het
dan nog niet lukt dan gaan we (of zij) iets
anders doen. De problemen van de cursisten
zijn divers: problemen met de voeten, handen,
schouders en draaien komen voor. Bij het
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maken van een choreografie - de groep is
gewend met een choreografie te werken houd ik rekening met de mogelijkheden en
onmogelijkheden. Het tempo is soms
aangepast, maar problemen met het tempo
zijn geen reden om het wat hogere tempo te
vermijden. Als we een choreografie instuderen
splits ik de groep soms en laat ik de dames die
dat kunnen draaien en springen.
Rebecca: Het onthouden van choreografieën
zorgt voor een mentale training, waardoor de
hersenhelften beter gaan samenwerken.

Rebecca: Je moet altijd blijven buikdansen.
Het gaat er niet om dat je een perfect lichaam
hebt, maar wat je ermee doet en hoe je het zelf
waardeert.
Linda: Oudere of forsere vrouwen (ikzelf)
mogen waardering voor hun eigen lichaam
hebben en buikdans helpt om je vrouwelijk te
voelen. Alle reden dus voor ons om ons in de
les mooi te kleden.

Merk je veranderingen in welzijn en
welbevinden bij de cursisten?
Linda: De dames van in de zeventig zijn nog
steeds lichamelijk erg actief en we vormen een
hechte en sociale groep. Het is niet alleen
lichaamsbeweging, maar ook een wekelijks
sociaal uitje. Soms wordt er naar mijn smaak
iets te veel gekletst, maar het is altijd gezellig
in de les. Als er dames door ziekte of
problemen uitvallen is er veel belangstelling
(persoonlijke belangstelling, een kaartje sturen,
enzovoort). De onderlinge betrokkenheid is erg
groot. Vaak wordt gemeld dat dit veel steun
geeft in moeilijke tijden. Iemand stelde deze
week voor om onze groep een naam te geven.
Daarbij werd onder andere geopperd dat
eenheid en vriendinnen in het Arabisch leuk
zou zijn en dat zegt voor mij genoeg.

Hoe is het om les te geven aan deze groep?
Heel dankbaar en gezellig, het is een warm
bad.

Reacties cursisten Ditta (73), Ada (70),
Marjan (55), Rosa (30)
Hoe ervaart u de buikdanslessen?

Zou je buikdans aanraden als een goede
manier van bewegen voor ouderen?
Linda: Zeker wel. Het is bewezen dat de houding, de balans, de loop-kwaliteit en de lenigheid verbetert en dat het lichaam soepeler
wordt. Ook versterkt buikdans de spieren. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de bekkenbodemspieren, waardoor de kans op incontinentie
minder wordt. Ook heeft het dansen een
positieve invloed op de geest; je wordt er blijer
van - op de foto’s is dit wel te zien - en het
verbetert de nachtrust en de concentratie.
Bepaalde bewegingen zijn goed tegen
bijvoorbeeld fibromyalgie. Dansen is gewoon
heel leuk en gezond!

Ditta: Ik volg de lessen met veel plezier. Voor
mij is het een goed begin van de week. Het
prettige ervan is dat we eerst kleine stukjes
leren dansen en dat als dat stuk er in zit, we
met het volgende gedeelte beginnen totdat we
de hele choreografie onder de knie hebben.
Gezien onze leeftijd is het ook plezierig dat we
op papier krijgen wat en hoe vaak we iets
moeten doen. We werken altijd naar iets toe.
Wanneer we de hele dans hebben geleerd,
wordt het gefilmd en naar ons toegestuurd
zodat we zelf ook kunnen zien wat er wel en
niet goed gaat. En we kunnen thuis en op de
les oefenen totdat we het geheel moeten
uitvoeren, zoals op het Regenboogfeest in
Zeist afgelopen april.
Ada: Erg prettig dankzij onze lerares Linda.
Marjan: Ik ervaar het als ontspanning.
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Rosa: Het is uitdagend en het verlegt je
grenzen.

Marjan: Zolang mijn lijf het volhoudt.
Rosa: Wat mij betreft tot ik in de kist lig.

Wat is het allerleukste in de les?
Ditta: De onderlinge sfeer is goed en iedereen
heeft belangstelling voor de ander. We lachen
ook veel met elkaar onder het dansen. We
leren elke keer weer iets bij om de bewegingen
net ietsje anders te doen en vooral te letten op
de uitvoering van de beweging.
Ada: De sociale contacten en de mogelijkheid
om verschillende buikdanstechnieken te leren.
Marjan: De sociale contacten.
Rosa: Dat je ergens naar toe werkt, de gezelligheid en dat je meer zelfvertrouwen krijgt.

Raadt u andere ouderen aan om ook te
gaan buikdansen?
Ditta: Ja, ik raad het anderen aan. Een enkele
keer komt dan iemand een proefles doen,
maar die ervaart dat dan als “dat is eigenlijk
niets voor mij”, wat ik jammer vind. Je moet het
toch wat langer doen om te ervaren dat het
steeds wat gemakkelijker en daarom ook
leuker wordt om te doen. Ik vertel ze wel dat ik
zelf ook begonnen ben toen ik de zestig was
gepasseerd en dat ik in het begin dacht dat ik
het nooit zou leren. Het is leuk en alles gebeurt
in een goede sfeer.

Wat zijn de positieve effecten van
buikdansen ‘op leeftijd’?
Ditta: Ik blijf lekker in beweging en het dansen
is zowel inspannend als ontspannend. Mijn
hele lijf en vooral mijn gewrichten blijven zo
redelijk soepel en ik krijg er geen spierpijn van.
Ada: Soepelheid en élégance.
Marjan: Het is goed tegen mijn fybromyalgie
(reuma in de weke delen).
Rosa: Ik heb een betere balans (ik heb last van
evenwichtsstoornissen), krijg meer zelfvertrouwen. Anderen letten op je hoe het met je gaat.

Ada: Jazeker, omdat je nooit te oud bent om te
leren.

Zijn er ook negatieve effecten?

Marjan: Jazeker, al was het alleen maar voor
de gezelligheid.

Ditta: Nee, ik ervaar alleen positieve effecten.
Ik kan niet bouncen of stampen met de voeten,
maar dat wordt noch door mij noch door de
lerares als negatief ervaren. Dat hoort een
beetje bij de leeftijd.
Ada: Geen idee.

Rosa: Het is goed voor je motoriek en je
evenwicht.
Peter Verzijl
(Foto’s zelfontspanner, Djinnypics, José
Schoor)

Marjan: Ik kan geen negatieve effecten
verzinnen.
Rosa: Soms ben ik onzeker over dingen in de
dans die niet zo goed gaan, zoals snelle
passen of draaien.

Hoe lang bent nog van plan om te blijven
dansen?
Ditta: Ik blijf buikdansen zolang er les wordt
gegeven bij mij in de buurt.

Bronnen
Al dansend je fysiotherapeutische doelen behalen
www.psychfysio.nl/al-dansend-jefysiotherapeutische-doelen-behalen
Buikdansen gegeven door fysiotherapeuten helpt bij
fibromyalgie
www.psychfysio.nl/buikdansen-gegeven-doorfysiotherapeuten-helpt-bij-fibromyalgie

Ada: Totdat het fysiek niet meer mogelijk is.
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n Is buikdansen goed voor je? m
Waar wordt zoal over gepraat in buikdansland? Marjan Kleinen struinde het internet af op
interessante blogs en discussies. In deze aflevering antwoord op de vraag: is buikdansen goed
voor je?
Intuïtief weten we al dat dansen goed voor ons
is, maar het is leuk als de wetenschap dat ook
bevestigt. Op de website van Dansmagazine
lezen
we
over
een
wetenschappelijk
onderzoek naar de effecten van buikdans, dat
werd uitgevoerd bij Bureau Jeugdzorg
Agglomeratie Amsterdam: “Een workshop
oriëntaalse buikdans verhoogt de energie,
zorgt voor (geestelijke) ontspanning en heeft
een positief effect op de fysieke gesteldheid
van de deelnemers”. De deelnemers hadden
onderling veel plezier en er ontstond een
groepsgevoel: “Naarmate de deelnemers
langere tijd met elkaar de workshops volgden
kregen
zij
onderling
meer
vertrouwen. Vooral het samen
bewegen bracht veel energie in de
groep”. Het buikdansen werd
zowel door jong als door oud op
prijs gesteld: “De oudere deelnemers (45+) waardeerden vooral de
bewustwording van hun lichaam
en de ontspanning. De jongere
deelnemers waardeerden juist het
effect op de fysieke conditie”.
http://dansmagazine.nl/reportage/o
ri%C3%ABntaalse-buikdansdraagt-bij-aan-persoonlijkevitaliteit
Niet alleen je lichaam en je humeur varen wel bij buikdansen.
Ook de hersens profiteren van een
regelmatige workout. Op de website van Isis
Zahara staat een Ted-talk door Peter Lovatt.
Deze ex-danser, psycholoog en oprichter van
het Dance Psychology Lab bestudeert de
effecten van dans op het brein. In het filmpje
legt hij uit dat er twee soorten denken bestaan:
het convergente denken dat wij inzetten bij
vragen waar slechts één antwoord op mogelijk
is, zoals “hoeveel is 15+3?” en het divergente
denken dat wij gebruiken bij vragen waarbij
diverse antwoorden mogelijk zijn zoals: “verzin
zoveel mogelijk toepassingen met een
baksteen”. Gestructureerd dansen - het dansen van een choreografie - bevordert het
convergente denken, terwijl vrije improvisatie
juist creativiteit en divergent denken stimuleert.
In het filmpje legt Lovatt ook uit waarom
isolaties sexy worden gevonden, een echte
aanrader dus.
www.isiszaharabellydance.com/?p=1562

Bij buikdanseres Sabouschka draait alles om
authenticiteit. Dansen is niet het zielloos
reproduceren van pasjes, maar uitdrukken wat
er in je leeft, of het nu negatieve of positieve
gevoelens zijn. In haar blogpost “Buikdansen
tegen liefdesverdriet?” Vertelt ze hoe ze jarenlang viel op foute mannen en hoe buikdansen
geholpen heeft om haar gebroken hart te
helen. “Liefdesverdriet is pijnlijk voor diegene
die het ervaart. Liefdesverdriet kun je ook
voelen als je niet erbij hoort of zo verlegen
bent dat je geen contact durft te maken. Kun je
dat nou verzachten door te buikdansen?”
Zeker weten! “Wanneer je onaangename
emoties non-verbaal uit, bijvoorbeeld met dans en muziek, dan
zorg je voor beweging van deze
emotie. De emotie beweegt dan
door je heen en verlaat je daarna
ook veel sneller weer. Zo werkt
ook buikdansen tegen liefdesverdriet”.
http://purebellydance.nl/buikdanse
n-tegen-liefdesverdriet/
“Bellydance at any size” is een
buitengewoon sympathiek initiatief
van danseres Andelee tegen
discriminatie
op
grond
van
heersende
schoonheidsidealen.
Op de site staan behalve tips ook
verhalen
van
vrouwen
die
worstelen met hun zelfbeeld.
Heather Jayne heeft een psychiatrisch verleden en is door de medicijnen flink in omvang
toegenomen: “My teacher encourages me to
dance through my emotions rather than putting
on a happy face. When I get on stage in
rainbow circle skirts with my fan veils; I send
the audience joy, my joy at being alive to
dance for them. I want to say, hey I survived,
we can do this, life is so good when you are
free!” Buikdansen heeft haar geleerd om mild
te zijn voor zichzelf: “The body can do miraculous things in the midst of horror and loss. It
has so much to tell us if we are willing to be
kind to ourselves. I believe that our bodies
remain beautiful no matter what happens to
us”.
http://bellydanceatanysize.com/category/bodyimage/
Marjan Kleinen
(Illustratie CC BY-NC-ND 2.0 David Longo)
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n Buikdans, beeld en zelfbeeld m
Buikdans is goed voor het zelfbeeld van vrouwen. Wetenschapsters Marika Tiggemann, Emily
Coutts en Levina Clark hebben dat nu ook met een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek
vastgesteld. De effecten van buikdans zijn vergelijkbaar met die van moderne dans en hiphop,
maar gelden juist helemaal niet voor paaldansen en ballet.

Veel kennis die wij hebben over de gunstige
effecten van buikdans heeft een anekdotisch
karakter. Daar is op zich niets mis mee, maar
meer wetenschappelijk onderzoek op dit terrein kan helemaal geen kwaad. Elders in dit
nummer is al over ander wetenschappelijk
onderzoek naar buikdans te lezen. Ook Marika
Tiggemann en haar collega's leverden een
bijdrage. Zij vergeleken een groep psychologiestudentes met een groep buikdanseressen.
In totaal namen er 213 vrouwen deel aan het
onderzoek. Voor studenten psychologie is het
heel normaal mee te doen aan sociaal wetenschappelijke onderzoeken en experimenten. Zij
ervaren hierdoor zelf hoe het is om het object
te zijn van een onderzoek én ze krijgen er
studiepunten voor. Van de studenten van de
Flinders University in Zuid Australië die zich
voor het onderzoek hadden aangemeld, zijn
101 vrouwen geselecteerd die geen enkele
buikdanservaring hadden. 112 buikdanseressen deden mee aan het onderzoek. Zij dansten
bij twee buikdansscholen in Adelaide in het
zuiden van Australië.

Jong en oud
De studentes varieerden in leeftijd van 18 tot
56 jaar, met een gemiddelde van 25 jaar. De
buikdanseressen hadden leeftijden van 19 tot
67 jaar, met een gemiddelde van ruim 38 jaar.
De danseressen waren dus iets ouder, maar
uit nadere analyse van de onderzoeksresultaten kon worden geconcludeerd dat buikdans
wel, maar leeftijd geen effect had op de
resultaten. Wat betreft andere karakteristieken
als lichaamsbouw, opleiding en etniciteit was
er geen verschil tussen beide groepen. De
buikdanseressen dansten gemiddeld al 7 jaar
en deden dat als hobby. Van de studente deed
een vijfde aan een sport, ruim een vijfde aan
fitness. 9,5 procent van de studentes danste,
van wie ruim twee procent had gekozen voor
ballet.

Vragenlijsten
De uitvoering van het onderzoek bestond uit
het invullen van speciaal voor dit type
onderzoek ontwikkelde vragenlijsten. Bij de
buikdanseressen werden ook vragen gesteld
over de reden waarom ze dansten en de
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ervaringen die ze ermee hadden. Verder waren de vragen voor beide groepen hetzelfde.
Ze moesten scores toekennen aan uitspraken
als "Ik respecteer mijn lichaam", "Ondanks de
onvolkomenheden, accepteer ik mijn lichaam
zoals het is" en "In de loop van de dag denk ik
vaak aan hoe ik eruit zie". En ze moesten met
scores aangeven hoe tevreden ze waren met
verschillende delen van hun lichaam, zoals
hun taille, hun gezicht en hun gewicht.
Ook waren er uitspraken bij die moesten meten of de vrouwen genoten van seksualisering
van hun persoon. Want hoewel 'klassieke'
feministen altijd hebben beweerd dat worden
gezien als een seksobject een vorm van
vrouwenonderdrukking is, zijn er nu ook
stromingen die beweren dat vrouwen van
seksualisering genieten en het zelf actief
opzoeken, bijvoorbeeld door extreem sexy
kleding te dragen of verleidelijk te dansen, om
zichzelf een gevoel van macht te geven door
de aandacht die ze daarmee krijgen van
mannen. Macht ontlenen aan je seksualiteit
wordt ook door sommige hedendaagse
feministen als iets positiefs bestempeld.
Wetenschappers hebben van het genieten van
de aandacht voor een extreem sexy uiterlijk en
verleidelijk gedrag tot nu toe steeds negatieve
effecten aangetroffen. Zij vonden bijvoorbeeld
verbanden met schaamte voor het eigen
lichaam en met eetstoornissen.

Opvallend genoeg was uit eerder onderzoek al
gebleken dat strippers en professionele paaldanseressen (de zogenaamde ‘exotische’
danseressen) juist een slechter zelfbeeld
hebben dan studentes. Daarmee wordt voor
eens en voor altijd afgerekend met het idee,
dat ook bij wetenschappers bestond, dat
buikdans tot de 'exotische' dansen kan worden
gerekend. Hoewel hier volgens de onderzoeksters misschien ook het verschil tussen professioneel dansen en recreatief dansen een rol
speelt. Om dat te onderzoeken zou je óf twee
professionele groepen met elkaar moeten
vergelijken óf twee hobbygroepen.
Ook van balletdanseressen is bekend dat zij
lijden aan een negatief beeld van hun lichaam
en aan daaraan gerelateerde eetstoornissen.
Australische onderzoekers stelden vast dat dit
effect zelfs nog optreedt bij vrouwen die al met
ballet zijn gestopt. Het zou interessant zijn om
te onderzoeken of het positieve effect van
buikdansen ook blijft bestaan bij vrouwen die
met buikdansen zijn gestopt.

Verrassing
Eén opmerkelijk resultaat had de onderzoekster niet verwacht: ondanks dat buikdans wordt
gezien als erotisch en seksueel verleidelijk,
beleefden de buikdanseressen net zoveel (of
zo weinig) plezier aan seksualisering als de
studentes.

Jong beginnen
Toch hebben de onderzoeksters dit willen
meten, in de verwachting dat buikdanseressen
meer zouden genieten van seksualisering dan
studenten. De achterliggende gedachte was
dat buikdans de mogelijkheid van geseksualiseerde vormen van zelfexpressie in zich
draagt. Dus ook uitspraken als: "Als mannen
naar me fluiten voelt dit voor mij aan als een
compliment" en "Ik voel me sterk als ik er mooi
uitzie", werden in het onderzoek meegenomen.

Op basis van deze resultaten bevelen de
onderzoeksters aan dat meisjes al jong
gestimuleerd worden om te sporten, te dansen
of een andere fysieke activiteit te doen, die
geen strenge eisen stelt aan het uiterlijk. Dat
werkt beter dan de negatieve benadering,
zoals het verbieden van modebladen met
broodmagere fotomodellen.
Judith Scheepstra
(Foto CC BY-NC 2.0 John McCloy)

De resultaten
Zoals verwacht hadden de buikdanseressen
een positiever beeld van hun eigen lichaam en
hadden ze minder de neiging om over hun
lichaamsdelen ontevreden te zijn. Dat komt
voor een groot deel doordat ze minder met hun
uiterlijk bezig zijn. Buikdans heeft dus echt een
positief effect op hoe vrouwen zich voelen over
hun eigen lichaam. Dit effect van buikdans is
vergelijkbaar met dat van moderne dans en
straatdansen als breakdance en hiphop dans.
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