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VVVVoorwoordoorwoordoorwoordoorwoord    
 
Betty de Regt was in 2016 twee maal op het Griekse eiland 
Lesbos om daar te helpen in de vluchtelingenkampen. In dit 
nummer van Raqs wa Risala vertelt ze onder andere over 
de dansworkshop die ze gaf aan kinderen. 
 
Goed nieuws voor ons allemaal! Op de kalender 
Bellydance-events.com van danseres Luna kunnen we al 
onze lessen, workshops en festivals aankondigen. Zo 
hebben we straks weer een goed overzicht van wat er te 
doen is in buikdansland. 
 
Het is niet de eerste keer dan Peter Verzijl in ons blad 
hardop nadenkt over de begrippen jin en jang. In dit 
nummer laat hij er opnieuw zijn gedachten over gaan en 
brengt ze in verband met buikdans en de healing tao. 
 
In een vorig nummer beloofden we meer aandacht te zullen 
besteden aan buikdanskostuums. Rosanne Pouw maakt 
een groot deel van haar buikdanskleding zelf. Voor wie dat 
ook wil doen, zet ze handigste websites op een rij. 
 
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Mata Hari stierf voor het 
vuurpeloton. Het ballet "Mata Hari" van Het Nationale Ballet 
is een mooi voorbeeld van hoe deze artieste uit 
Leeuwarden nog steeds inspireert tot nieuwe kunst. 
 
Het is intussen bijna een traditie geworden in dit blad: een 
sfeervolle impressie van het gala van het festival “From 
Cairo with Love” in Amsterdam. 
 
We sluiten af met een column van Marieke van Beek. Is 
sexy zijn nu wel of niet een talent? 
 
Dit is de laatste keer dan Raqs wa Risala in de huidige 
vorm verschijnt, maar niet de laatste keer dat je van ons 
zult horen. Via onze weblog houden we je op de hoogte 
van interessante ontwikkelingen, achtergronden en 
producten. 
 

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. 

 
 

Rosanne Pouw 
Rosanne Pouw begon met buikdansen in 1999 en heeft ruime ervaring 
met het geven van workshops, optredens en lessen. Samenwerken en 
kennis delen vind ze belangrijk; daarom werkt ze onder andere samen met 
docenten uit regio Utrecht en omgeving in de groep Sense of Bellydance. 
Dit jaar opent ze haar eigen dansstudio in De Meern waar thema 
workshops en kleinschalige lessen worden gegeven. Meer informatie is te 
vinden op www.buikdansereskyria.com. 
 

 

 

Marieke van Beek 
Marieke van Beek (Naima) is een zeer ervaren buikdansdocent. Haar 
focus ligt op oorspronkelijkheid en beweegkwaliteit. Ze reist regelmatig 
naar Egypte en heeft haar danstechniek onderbouwd vanuit natuurlijke 
bewegingscoördinatie. Haar stijl kenmerkt zich door vakkundigheid en 
dansplezier. In Egypte zegt men dat ze in stijl een Egyptische danseres 
benadert. Vanuit haar achtergrond als beeldend kunstenaar schrijft ze 
artikelen over de geschiedenis en kunst van buikdans. Kortom een echte 
specialiste. Haar website: www.naima.nl. 

 

Ron Hey (fotograaf Ronnos) 
“Na verschillende banen (filmoperateur, bij een architectenbureau, etc.) en 
vele wegen in diverse muzen bewandeld te hebben (tekenen, schilderen, 
pianospel, het schrijven van literaire verhalen en poëzie) ben ik, na ooit 
met portretfotografie te zijn begonnen, in 2010 aangeland in de wondere 
wereld van de oriëntaalse dans, de tribal fusion en meer. Sindsdien heb ik 
getracht alle grote gala’s in en om Amsterdam zo kunstzinnig mogelijk 
vast te leggen. Ook design ik graag op de pc. Websites: 
www.facebook.com/ron.hey.587 en www.youtube.com/TheRonnos ”. 
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n Verbinding door dans m 
 

Lesgeven aan vluchtelingenkinderen 
 
Danseres Noor (Betty de Regt) was in 2016 twee maal op het Griekse eiland Lesbos om daar te 
helpen in de vluchtelingenkampen. In dit interview vertelt ze over haar belevenissen daar, 
onder andere over de dansworkshop die ze gaf aan kinderen. 
 
Wat bracht je naar het eiland Lesbos? 
Wat me er toe bracht naar Lesbos te gaan was 
een gevoel van machteloosheid over wat er 
gebeurt in het Midden-Oosten, de gedachte 
aan al die mensen die hun leven wagen op 
een bootje om de vreselijke situatie in hun 
geboorteland te ontvluchten om uiteindelijk een 
beter leven te vinden. Om dat gevoel van 
machteloosheid te stillen dacht ik: dan ga ik 
ook daadwerkelijk iets doen. 
 
Wat heb je uiteindelijk gedaan? 
Ik ben er in januari 2016 voor het eerst ge-
weest, maar een echt plan had ik niet en dat 
maakte ook niet uit, ik heb gewoon van alles 
gedaan: soep gekookt en eten en kleding 
uitgedeeld. 
 
Wat deed dat met je? 
Het was heel dubbel. Je hebt aan de ene kant 
het gevoel van de ‘Nederlander die goed komt 
doen’. Jij hebt het allemaal en zij hebben niets. 
Zij zijn ontheemd en hebben letterlijk alles 
achtergelaten. En dan ga jij ze eten geven en 
dat vond ik schrijnend. Oudere Syrische en 
Afghaanse mannen die in hun trots gekrenkt 
waren, omdat ze voedsel moeten aannemen, 
dat gaf een naar gevoel. Aan de andere kant 
maak je verbinding met de mensen die daar 
terecht gekomen zijn; je ontmoet ze, je pro-
beert contact te maken. En daar word je 
gelukkig van. Dan heb je echt het idee dat je 
iets doet, dat het niet eenzijdig voedsel uitde-
len is, maar dat het contact vervulling geeft. 
 
Je bent twee keer geweest? 
De eerste keer in januari was het kamp voor 
de vluchtelingen een stop op weg naar het 
westen. De tweede keer, later in het jaar, was 
het anders. We weten nu dat de vluchtelingen 
daar blijven, dat de grenzen dicht zijn en dat 
de politiek niet echt van plan is iets te doen. 
Alle mensen die in het kamp werken houden 
het onder controle, zodat de ellende niet direct 
zichtbaar is, maar een oplossing kunnen zij 
ook niet bieden. Ik zat in een deel van het 
kamp waar Syrische en Afghaanse vluchtelin-
gen waren, maar ook vluchtelingen van Jezidi 
afkomst en mensen uit Libanon, Kameroen en 
Ethiopië. 

 
 
Hoe ben je tot de dansworkshop gekomen? 
Ze wisten dat ik danseres ben en één van de 
leidsters van de organisatie heeft me op een 
gegeven moment gevraagd. Ik heb toen via 
een Griekse organisatie een tent kunnen 
regelen en zo kwam ik tot de workshop. Ik heb 
deelnemers bijeen gekregen door tegen 
iedereen die ik tegenkwam te zeggen dat ik 
een dansworkshop ging organiseren. Maar je 
merkte wel dat het gevoelig lag. Zo was er een 
Syrische vrouw die wel wilde meedoen als ik 
yoga gaf, maar buikdans was ‘haram’. Andere 
Syrische vrouwen wilden wel komen kijken 
maar absoluut niet meedoen, ook al was de 
tent afgesloten en was het alleen voor vrouwen 
en kinderen toegankelijk. Maar ik merkte dat 
deze vrouwen wel heel blij werden de muziek 
te horen en de kinderen te zien dansen. 
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Hoe heb je de workshop inhoudelijk 
aangepakt? 
Ik heb een warming-up en een stretch gedaan 
op muziek van de Syrische zanger Ali Al Deek, 
die ze allemaal kennen. Ook heb ik hand- en 
armbewegingen gedaan, heupcirkels, shim-
mies, hipdrops. Heel basaal, maar wat het 
teweeg bracht was heel mooi. Ik deed zelf 
dingen voor in de workshop, maar vroeg hen 
ook dingen voor te doen. Vlak voor de 
workshop sprak ik bijvoorbeeld met een 
Afghaanse jongen van twaalf. Hij was met zijn 
oom en broertje in het kamp. Zijn vader zat in 
Duitsland en na even met deze jongen te 
hebben gepraat was duidelijk dat hij depressief 
was. Ik zei op een gegeven ogenblik dat ik weg 
moest omdat ik de workshop moest geven. 
“Oh, dan ga ik mee”, zei hij, waarop ik zei dat 
dat niet kon omdat hij een man was. “Jawel”, 
zei hij, “ik ben twaalf en nog geen man dus 
mag ik meedoen”.  
 

 
 
Uiteindelijk deed een vriendje van hem ook 
mee en dat vriendje vroeg aan mij: “Mag mijn 
muziek ook op jouw box?” En zo kwam het dat 
ze samen een Afghaanse volksdans lieten 
zien. Je zag twee heel verdrietige jongetjes 
opbloeien, plezier maken en genieten van hun 

dans. Toen de jongetjes begonnen te dansen 
keken de vrouwen uit Syrië elkaar aan en be-
sloten dat ze wilden blijven. En ze moedigden 
de jongetjes aan te blijven dansen. Dat was 
niet vanzelfsprekend, want Syriërs in het kamp 
discrimineren de Afghanen meestal. Maar dit 
gaf een soort verbondenheid tussen de beide 
groepen en dat was voor mij het mooiste 
moment van de reis. Die kinderen hebben veel 
meegemaakt en hebben allemaal post 
traumatische stress. Het is mooi als je die 
kinderen dan ineens in hun kracht ziet. 
 
Ik heb ook in een amfitheater lesgegeven. Ik 
had veel Arabische muziek bij me en heb 
geprobeerd debke te doen met de jongens. 
Een paar jongens deden mee, maar de 
meisjes niet. Je merkt dan echt dat het voor 
meisjes verboden is in het openbaar te 
dansen. Maar ik heb in de tent van een 
Syrische moeder met haar dochters gedanst 
en de meisjes lieten toen wel vol trots zien wat 
ze konden. Dus aan de ene kant is het haram, 
maar aan de andere kant doen ze het graag en 
is het verbindend. Het zit dus in de cultuur en 
als het eruit komt, werkt het goed uit, maar het 
is wel aan regels gebonden.  
 
Met bepaalde omgangsvormen moet je ook 
rekening houden in zo’n kamp. Zo omhelsden 
vrouwelijke vrijwilligers zowel de vrouwen als 
de mannen en je zag het ongemak waarmee 
de mannen dat beantwoordden. Zelf heb ik 
geprobeerd verbinding te leggen op een 
manier die voor iedereen acceptabel is, zoals 
het de mensen begroeten in hun eigen taal. 
 
Wat wil je de lezers meegeven? 
Dat we geduld met elkaar moeten hebben en 
compassie voor de ander. Uit welk land of uit 
welke cultuur je ook komt. Niet denken dat je in 
je eentje de wereld kunt veranderen, of helpen 
vanuit een superioriteitsgevoel. Maar meer dat 
je je moet afvragen, zoals iemand met wie ik 
vriendschap heb gesloten daar zei: of de ander 
iemand is die je moet helpen of iemand die je 
kunt ontmoeten als mogelijk nieuwe vriend en 
elkaar vanuit dat standpunt helpen. Vanuit 
gelijkwaardigheid dus. Ik denk dat we elkaar 
beter zo kunnen ontmoeten en van daaruit 
moeten kijken waar je elkaar daadwerkelijk 
tegenkomt. 
 
Ga je nog een keer terug? 
Ik weet nog niet wanneer, maar ik ga zeker 
terug! 
 
Peter Verzijl  
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n Ode aan Mata Hari m 
 
In 2017 is het 100 jaar geleden dat Margaretha Geertruida Zelle, beter bekend als Mata Hari 
stierf voor het vuurpeloton. Aanleiding voor veel gloednieuwe producties, gebaseerd op het 
leven van de beruchte danseres. Het ballet "Mata Hari" van Ted Brandsen, gedanst door Het 
Nationale Ballet is een mooi voorbeeld van hoe deze artieste uit Leeuwarden nog steeds 
inspireert tot nieuwe kunst. Het was in februari van 2016 te zien en verscheen onlangs op dvd. 
 

 
 
Jonge Margaretha 
Het libretto van Janine Brogt is een vrij ge-
trouwe weergave van de levensloop van Mata 
Hari, uiteraard wel met hier en daar wat 
dichterlijke vrijheden. 
 
In "Young Margaretha" zien we het meisje 
Margaretha, gedanst door een leerlinge van de 
Nationale Balletacademie, van wie de naam 
nergens wordt genoemd en die zelfs een 
beetje op de echte Margaretha lijkt. Zij wordt 
door haar vader op handen gedragen, maar 
uiteindelijk in de steek gelaten. Ze droomt van 
dansen en beroemd zijn. Zij trouwt, maar het 
gaat al snel mis met de liefde. En dan wordt 
haar eerste kind geboren. 
 
In "A marriage in the Dutch East Indies" gaat 
het slechte huwelijksleven verder: manlief 
Rudolph flirt met de vrouwen en Margaretha 
met de jonge militairen. Dat leidt tot spannin-
gen, maar de Javaanse dans biedt enige 

troost. Dan overlijdt plotseling haar zoontje; 
beide ouders zijn ontroostbaar. Margaretha 
besluit het heft in eigen handen te nemen. 
 
Moulin Rouge 
We zijn in Parijs en maken kennis met het 
kleurrijke gezelschap van de Moulin Rouge. 
Onder de danseressen zien we de beroemde 
cancan danseres La Goulue. Op een onbe-
waakt moment dans Margaretha haar eigen 
versie van de Javaanse dans die ze in 
Nederlands-Indië heeft gezien en Mata Hari is 
geboren. 
 
In het Musée Guimet danst Mata Hari, omge-
ven door vier in het zwart geklede nimfen. Aan 
het einde van haar dans ontdoet ze zich van 
haar tweedelige kostuum. Ze staat gehuld in 
een huidkleurige tricot op het podium, maar 
wordt snel door haar nimfen in een rood 
ensemble geholpen. (De gelijkenis met het 
echte optreden van Mata Hari is hier treffend. 
Ook daar werd ze omgeven door vier in het 
zwart geklede nimfen en droeg ze onder haar 
kostuum een huidkleurige tricot. De echte Mata 
Hari ontdeed zich echter alleen van haar 
onderkleding; het bovenstuk hield ze aan.) De 
Duitse officier Kiepert is vol bewondering en 
wordt Mata Hari's eerste minnaar. Mata Hari is 
een ster. 
 
Concurrentie 
Het gaat goed met Mata Hari en ze is gelukkig. 
Ze toert door Europa en danst ook in Cairo, 
maar gaandeweg begint de belangstelling voor 
haar dans te tanen. In Wenen steekt de jonge 
Isodora Duncan haar naar de kroon en ook 
haar minnaar raakt ze aan hem kwijt. Mata 
Hari wil zich aansluiten bij de Ballets Russes, 
maar de beroemde oprichter van het 
balletgezelschap Sergei Diaghilev is druk in de 
weer met zijn sterren Vaslav Nijinsky en Ida 
Rubinstein en heeft geen belangstelling voor 
de diva. Gelukkig kan ze naar Berlijn. Helaas 
breekt dan de oorlog uit en Mata Hari moet 
Berlijn verlaten. (Dan volgt een scene waarin 
Mata Hari enveloppen uitwisselt met dansers 
met bolhoeden op. Zouden hier haar spionage 
activiteiten mee worden bedoeld? Of is het de 
bureaucratie die ervoor zorgt dat ze uiteindelijk 
berooid in Parijs aankomt? Geen idee.)
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Vrije geest 
Mata Hari ontmoet de soldaat Vadim de 
Masloff, die haar grote liefde zal worden. Ze 
doet er alles aan om bij hem te zijn als ze hoort 
dat hij gewond is geraakt, maar als ze wordt 
gearresteerd, laat hij haar in de steek. Tijdens 
de eindeloze verhoren vertelt Mata Hari over 
haar leven. Haar executie is onontkoombaar. 
Mata Hari weigert de blinddoek die haar wordt 
aangeboden en sterft voor het vuurpeloton. 
 
Maar haar vrije geest zal blijven voortleven: de 
kleine Margaretha fladdert over het podium 
met de rode sjaal van haar vader. 
 

 
 
Anna Tsygankova 
Het ballet werd gecreëerd door artistiek direc-
teur en choreograaf Ted Brandsen, met een 
prachtige Anna Tsygankova in de titelrol. De 
Britse componist Tarik O’Regan maakte voor 
Mata Hari een nieuwe compositie. Het ontwer-
persduo Clement & Sanôu zorgde voor de 
decors: een stationshal-achtige ruimte die 
telkens anders werd aangekleed. Francois-
Noël Cherpin ontwierp de mooie, zeer 
gevarieerde kostuums, waaronder elf outfits 
voor Mata Hari. De muziek werd gespeeld door 
het Balletorkest onder leiding van Matthew 
Rowe.  
 
Het ballet op de dvd duurt een uur en 40 min 
en wordt gevolgd door een "Making of" van 25 
minuten, gepresenteerd door Sylvana Simons.  
 
Verrast 
Ik was bij het zien van het ballet blij verrast 
door de dans, het acteren van de dansers, het 
herkenbare verhaal, de kostuums en zelfs de 
decors. Vooral het verschijnen van de andere 
beroemde dansers uit Mata Hari's tijd vond ik 
leuk, ook al was het historisch gezien niet 
helemaal correct. De bewegingskwaliteit van 
de 'Javaanse' dansers haalde het niet bij die 
van echte Javaanse dansers, maar een 
kniesoor die daarop let. 
 
Het enige minpunt - en dat minpunt wordt 
sterker naarmate de voorstelling vordert - is de 

eentonige, vrijwel nietszeggende muziek. Het 
voortdurende staccato begon me al na tien 
minuten te irriteren. De muziek bij de Javaanse 
dansscene klonk maar een klein beetje anders. 
Alleen de muziek waar 'Isadora Duncan' op 
danste gaf mijn oren wat respijt.  
 
Nu heb ik geen verstand van hedendaagse 
balletmuziek; ik baseer mijn mening op de 
muziek waarmee ik ben opgegroeid, zoals die 
van het Zwanenmeer, de Notenkraker, 
Scheherazade en de Stervende zwaan. Al die 
stukken hebben één of meer memorabele 
melodieën, die je direct herkent als je ze weer 
hoort.  
 
Van de Mata Hari muziek van Tarik O'Regan 
kan ik me geen enkel fragment herinneren en 
ik denk niet dat ik de muziek zal herkennen, 
als ik hem opnieuw hoor. Een gemiste kans, 
vind ik, als je bedenkt hoe kleurrijk en afwisse-
lend het korte leven van Mata Hari is geweest 
en hoe gevarieerd de muziek was waar zij zelf 
op danste. Was het nu echt teveel gevraagd 
om duidelijk aan de muziek te kunnen horen 
dat we op Java zijn of in de Parijse Moulin 
Rouge? Of mag balletmuziek tegenwoordig 
niet meer zo herkenbaar zijn? 
 
Desondanks bleef de dans van Anna 
Tsygankova en haar collega's tot het einde 
boeien. Net als volgens mij de dans van de 
echte Mata Hari boeiend moet zijn geweest.  
 
En zo wordt de droom die Mata Hari had en 
die haar ertoe bracht om auditie te doen bij de 
Ballets Russes, om in een gerenommeerd 
balletgezelschap op de planken te staan, 
uiteindelijk op een onverwachte manier alsnog 
vervuld. 
 
Andere nieuwe producties 
Er komen in 2017 nog meer Mata Hari 
producties. Zo verscheen in 2016 al een 
twaalfdelige Russische televisieserie met 
Vahina Giocante in de titelrol. In de loop van 
2017 zal die ongetwijfeld minstens op dvd 
verschijnen en misschien op de Nederlandse 
televisie worden uitgezonden. De dans in de 
trailer maakt mij in elk geval nieuwsgierig. Wat 
teleurstellend vond ik het boek "De spion" van 
Paulo Coelho. De onlangs opgedoken brieven 
van Margaretha Zelle, die in 2016 in boekvorm 
verschenen, ben ik nog aan het lezen. De 
Haagse Florence Rapati speelt de hoofdrol in 
de documentaire "The Mata Hari Files" die in 
2017 in première gaat. De film wordt gemaakt 
door de Nederlander Machiel Amorison en de 
Amerikaanse producer en regisseur Susan 
Wolf Becker. 
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Verder werkt de Haarlemse stichting De Kleine 
Opera aan een familievoorstelling over het 
leven van Margaretha Zelle. Regisseur Xandra 
Mizée maakt de voorstelling, die in Haarlem, 
maar mogelijk ook Leeuwarden wordt 
gespeeld. 
 
Judith Scheepstra 
 
Bronnen 
Mata Hari - A Ballet by Ted Brandsen, dvd 
2061628/880242616289 
www.euroarts.com/artikel/dvd/?id=006162_mata_ha
ri (met clip van de Mata Hari dans) 
www.operaballet.nl/nl/ballet/2015-
2016/voorstelling/mata-hari (met trailer en een 
inleiding van 22 minuten door Jacq Algra) 
www.ahk.nl/atd/nieuws/2016/02/11/leerlingen-
nationale-balletacademie-in-mata-hari/  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Louise_Weber over La 
Goulue 

Sam Waagenaar - Mata Hari niet zo onschuldig...., 
Bussum, 1976 
Jan Brokken - Mata Hari, de waarheid achter een 
legende, Amsterdam, Wetenschappelijke uitgeverij 
b.v., 1975 
Judith Scheepstra - De dans van Mata Hari, Raqs 
wa Risala 10, juli 2009 
https://raqswarisala.files.wordpress.com/2012/03/ra
qswarisala-09-10.pdf  
www.lc.nl/cultuur/Nieuw-plan-voor-opera-Mata-Hari-
21724976.html  
Мата Хари. Историческая Драма. StarMedia 
trailers: 
www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdbddq
2-IbiXdDr2mgN83DBR  
www.starmediafilm.com/en/serial/mata_xari  
www.youtube.com/user/MataHariFiles/  
www.omroepwest.nl/nieuws/2926033/Haagse-
actrice-Florence-Rapati-28-schitterend-in-film-over-
spion-Mata-Hari  
www.dekleineopera.nl/  
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 n Buikdans: een huwelijk tussen jin en jang? m 
 

Jin en jang zijn fascinerende begrippen. Ik laat er mijn gedachten over gaan in de explorerende 
zin van het woord, zonder tot ‘het’ antwoord te komen, want dat heb ik uiteraard niet. Het zijn 
slechts gedachten, die zijn gaan stromen na 28 jaar kijken naar en ervaringen hebben met 
buikdans. Ik wil begrippen uit de literatuur linken met begrippen uit de healing tao en 
vervolgens aan de buikdans. 
 
Vaak wordt het begrip jin geassocieerd met 
waarden die meer vrouwelijk zouden zijn en 
jang met waarden die meer mannelijk zouden 
zijn. Volgens de interessante theorie van Carl 
Gustav Jung (1875-1961) heeft ieder mens 
een bewuste en een onbewuste kant. Bij 
mannen is de bewuste kant de jang-kant en de 
onbewuste kant de jin-kant. Bij is vrouwen is 
de bewuste kant de jin-kant en de onbewuste 
de jang-kant. Zo maken mannen in het 
dagelijks leven gemakkelijker contact met de 
jang-kant en vrouwen met de jin-kant. Mensen 
hebben daar echter volgens Jung niet genoeg 
aan. Ze hebben om een ‘geheelde ziel’ te 
worden een ‘innerlijk huwelijk’ tussen jin en 
jang nodig. Het gaat er dus niet om of je man 
of vrouw bent, maar om de vraag of je de 
kwaliteiten die bij jin en jang horen in jezelf 
hebt geïntegreerd. Toch worden jin en jang in 
het spraakgebruik vaak zonder meer 
gekoppeld aan ‘vrouwelijk’ en ‘mannelijk’. Jin 
en jang hebben overigens niets met seksuele 
voorkeur te maken. 
 
Associaties met jin 
Jin wordt geassocieerd met het verborgene, 
duisternis, naar binnen gerichte kracht, 
gevoelsmatige zaken direct in je omgeving, 
relateren en verbinden, vanzelf stromende 
creativiteit, in het moment zijn, genieten in het 
nu, instinctief weten, denken vanuit heelheid 
(niets is goed of fout), geen verre maar haal-
bare doelen, accepteren van pijn en tegenslag, 
vertrouwen dat het goed komt, het ontvanke-
lijke, het verzorgende, het scheppen van ruim-
te voor het nieuwe, alertheid op gevaar, meer 
dingen tegelijk kunnen, de zin en volheid in de 
dingen voelen, bescheidenheid, loslaten en 
meegeven, speelsheid, eerbied voor het leven. 
 
Associaties met jang 
Jang wordt geassocieerd met naar buiten ge-
richte kracht, licht, de ruimte ingaan, richting-
gevoel, focussen op één punt, actie en initia-
tief, langs heldere lijnen denken, de dingen 
zakelijk aanpakken, gevoel van eigenwaarde 
ervaren na het behalen van een doel, voor een 
zaak of ideaal stáán, doelgerichtheid, schep-
pend vermogen, competitie, leiderschap, 
risico’s nemen, onderscheidend vermogen en 
op basis daarvan kennis, orde en structuur, 

analyse en begrijpen, liefde voor de waarheid, 
de dingen bij de naam noemen. 
 
Positief én negatief 
Een man kan de positieve jin-kwaliteiten in zijn 
onbewuste beter bereiken als hij schaduw-
werk doet (durft te kijken naar zijn negatieve 
eigenschappen) en zo zijn warme, invoelende 
kant laat zien zonder zijn mannelijkheid te 
verliezen. Een vrouw kan haar positieve jang-
kwaliteiten beter bereiken als ze eveneens 
schaduwwerk doet en dan authentieke kracht 
uitstraalt zonder haar vrouwelijkheid te 
verliezen. 

 
 
Een niet goed ontwikkeld onbewuste geeft bij 
mannen een negatieve jin-uitwerking: zeur-
derig en klaaggedrag, kleinzieligheid, humeu-
righeid, ijdelheid, niet tegen kritiek kunnen. 
Een niet goed ontwikkeld onbewuste geeft bij 
vrouwen een negatieve jang-uitwerking: 
hardheid, onwrikbaarheid, humorloosheid, 
gelijkhebberigheid en perfectionisme, maar 
zonder zich innerlijk echt sterk te voelen en 
verbinding met zichzelf en anderen te hebben. 
 
In een grotendeels door mannen beheerste 
samenleving worden ‘vrouwelijke’ waarden 
minder waard gevonden dan ‘mannelijke’, wat 
tot een onbalans in jin en jang heeft geleid bij 
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zowel mannen als vrouwen. Een eerste link 
naar buikdans: ook buikdans wordt vaak als 
minderwaardig gezien omdat hij wordt 
geassocieerd met ‘vrouwelijk’. Ik heb als 
mannelijke danser die een ‘vrouwelijke’ dans 
doet de meeste minachting ervaren door 
vrouwen die zelf een onbalans ervoeren in hun 
vrouwelijkheid; die ‘vrouwelijkheid’ - wellicht 
onbewust - zien als minderwaardig en zichzelf 
dus in feite als minderwaardig beschouwen. 
Als ik hen daarmee confronteerde was dat 
vaak een grote schok voor hen. 
 
Een opstapje naar de healing tao 
Healing tao is een systeem van Chi Kung en 
meditatie om je vitaliteit, emotionele balans, 
gezondheid, fysieke stabiliteit, aarding en 
persoonlijke en spirituele groei te bevorderen. 
Het werkt vanuit energie. Toen ik er aan begon 
viel me de samenhang met buikdans op, waar-
door ik anders naar de dans ging kijken en er 
ook veel dingen op hun plek vielen. De healing 
tao heeft een interessante kijk op jin en jang in 
het lichaam. Bij vrouwen is het onderlichaam 
(bekkengebied, geslachtsorganen) het jin 
gebied en de hartstreek het jang-gebied. Het 
bekkengebied en de vrouwelijke geslachts-
organen zijn als het ware verborgen en naar 
binnen gericht. Vrouwen ontdekken meestal 
later hun seksualiteit. Het jin-gebied is ook een 
kwetsbaar gebied. Het jang-gebied ligt bij 
vrouwen rond de hartstreek en is naar buiten 
gericht (communicatie). Bij mannen is het 
onderlichaam het jang-gebied (letterlijk en 
figuurlijk naar buiten gericht). Mannen ontdek-
ken hun seksualiteit ook vaak eerder dan 
vrouwen. Het jin-gebied (dus het kwetsbare 
gebied) zit bij mannen rond de hartstreek. 
Mannen kunnen vrouwen schaden door bruut 
gedrag vanuit het jang-gebied naar het jin-
gebied van de vrouw (lees: seksueel geweld), 
vrouwen kunnen mannen schaden door bruut 
gedrag vanuit hun jang-gebied naar het jin-
gebied bij de man (vrouwen kunnen mannen 
verbaal alle hoeken van de kamer laten zien 
en hen figuurlijk castreren). Een wat minder 
extreem voorbeeld: als mannelijke dansdocent 
(en als trainer in mijn ‘gewone’ werk) verbaas 
ik me er nog steeds over hoe belangrijk com-
municatie kennelijk is bij vrouwen; het lijkt een 
bijna absolute levensvoorwaarde om feiten en 
gevoelens uit te wisselen en te delen. Maar 
kom ik in de sportschool in de mannenkleed-
kamer, dan is het een uitzondering als een 
begroeting van mijn kant wordt beantwoordt, 
laat staan dat er een gesprek ontstaat. En dat 
is eigenlijk net zo opmerkelijk. En hoe vaak is 
in man-vrouw relaties de communicatie niet 
een struikelblok? (“Ik zie dat hij met van alles 
zit, maar hij práát er niet over.”) 

Jin en jang kun je dus ook energetisch duiden. 
Blijft jin-energie letterlijk en figuurlijk stilstaan 
(en jin heeft van nature de neiging om stil te 
staan), dan krijg je klagerig en zeurderig 
gedrag. Bij vrouwen na de overgang koelt de 
jin-energie van het onderlichaam de warmte 
van de hartstreek moeilijker af. Dat kan leiden 
tot energetische oververhitting van de hart-
streek, wat zeer sterk scherp verbaal gedrag 
tot gevolg kan hebben. Omdat jin vaak stil-
staande energie is, kun je met buikdans een 
energetisch ‘huwelijk’ tussen jin en jang tot 
stand te brengen, de hartstreek ‘afkoelen’.  
 
Voorbeeld uit de lespraktijk: bij groepen 
(vrouwen) waar veel gepraat wordt tijdens de 
les, werken aardingsoefeningen waarbij 
voornamelijk het onderlichaam wordt gebruikt, 
zeer goed in het ‘stiller krijgen’ van de groep 
en hen in hun lichaam krijgen en uit hun hoofd. 
 
Een link naar buikdans 
Als je kijkt naar de begrippen die te maken 
hebben met jin dan kun je zeggen dat buik-
dans een ‘jinne’ dans is. En over ‘verborgen’ 
gesproken: heel vaak heb ik uitstekende 
danseressen gezien die onbekend zijn (als het 
ware ‘verborgen’) en die ten volste de kracht 
van de buikdans uitdroegen, veel meer dan 
sommige ‘beroemde’ danseressen die vaak 
beter hun PR dan hun dansvaardigheden op 
een rijtje hebben. En heeft buikdans niet ook 
haar grootste kracht in kleine, verborgen 
settings, dus niet in het grote theater? 
 
Aanvullend hierop: je zou kunnen zeggen dat 
jang-aspecten in de buikdans geslopen zijn. 
Ten positieve misschien (zoals in het ruimte-
gebruik) maar ook ten negatieve: de wedijver 
onderling, de focus op wedstrijden, eer en 
nietszeggende titels en ‘awards’, de nadruk op 
choreografie (dus niet in het moment dansen), 
het dansen uit presteren en vanuit spierkracht, 
het verlies van speelsheid en humor. En niet te 
vergeten: alles lijkt perfecter te moeten, ook 
het uiterlijk. Vrouwelijkheid wordt meer 
geassocieerd met er zo jong mogelijk en sexy 
uit zien dan met gewoon te zijn wie je bent en 
daar tevreden mee zijn. Het streven naar het 
volmaakte viert hoogtij. Maar is buikdans niet 
meer een ode aan de onvolmaaktheid? 
 
Eindig ik met de vraag: is buikdans nu echt jin 
of is het een huwelijk tussen jin en jang? Of 
begint het op een scheiding te lijken? Zeg ’t 
maar… 
 
Peter Verzijl 
(Illustratie Nyo)
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n Nuttige websites om zelf kostuums te maken m 

 
Een van de leuke bijkomstigheden van buikdansen zijn de kostuums. Glitters, stras steentjes, 
luchtige chiffon en rinkelende muntjes. Al jaren maakt Rosanne Pouw een groot deel van haar 
buikdanskleding zelf. Zij bericht daar regelmatig over in haar blog "Kyria’s Costumes". De 
materialen vindt ze grotendeels op internet. Wil jij ook buikdanskleding maken, maar weet je 
niet waar je moet beginnen? Speciaal voor jou zet ze de handigste websites op een rij. 
 
Sparkly Belly 
Op “Sparkly Belly.com” vind je uitgebreide 
tutorials, inclusief video’s en patronen voor het 
maken van buikdanskostuums. Ook als je 
Engels lastig vindt, is het met de plaatjes en de 
video’s goed te volgen. 
 
Danswinkel C’est la 
De Nederlandse “Danswinkel C’est la” ver-
koopt ook spullen online. Ze hebben bijvoor-
beeld professionele kwaliteit stras steentjes, 
die glitteren intenser en blijven langer mooi in 
vergelijking met plastic stras steentjes. 
 
 

 
 

De Duitse webwinkel “Tanzmaus.de” heeft 
onder andere kralenfranje per meter. Ik ben 
erg tevreden over de kwaliteit. 
 

 
 
Bij “Founituren4Fun.nl” heb ik laatst 25 meter 
rokband elastiek gekocht. Ze waren snel met 
het verwerken en leveren en hebben ook leuke 
kantjes, bandjes en steentjes. 
  
Rosa’s Luxe Stretch- en Glitterstoffen 
Bij “Rosa’s Luxe Stretch- en Glitterstoffen” vind 
je hoge kwaliteit lycra en stretch stoffen. 
Eigenlijk vooral gericht op het maken van 
turnpakjes, maar ik koop ook regelmatig 
bijzondere stretch stoffen. 
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Wil je de stof het liefst in het echt zien en 
voelen voor je iets koopt? Houd dan de 
agenda van het “Stoffenspektakel” in de gaten. 
Deze reizende stoffenmarkt strijkt steeds weer 
in een andere stad neer. Ze hebben niet heel 
erg veel glitter- en stretchstoffen, maar voor 
chiffon, katoen en tricot stoffen is het handig 
om zoveel kramen bij elkaar te hebben. 
 

 
 
“Stoffen.net” is handig als je op zoek bent naar 
chiffon in diverse kleuren om rokken mee te 
maken.  
 
Het liefste naai ik de kralen en pailletten met 
naald en draad op mijn kostuums omdat dat 
langer en beter blijft zitten. Maar hotfix 

steentjes zijn een uitkomst voor het snel 
toevoegen van glittersteentjes. Mijn hotfix 
applicator is afkomstig van “Hotfixonline.nl”. 
 

 
 
Fire Mountain Gems 
Voor een grote keuze in kralen en pailletten 
kom ik meestal uit bij “Fire Mountain Gems”. Je 
aankopen worden vanuit Amerika verstuurd 
dus de verzendkosten vallen hoog uit, maar ik 
ben erg tevreden over de kwaliteit en ze heb-
ben ontzettend veel. 
 
Egypt Trade Discount 
Als basis voor een kostuum gebruik ik de 
laatste tijd voorgevormde ‘Dina’ bh’s. Deze 
bh’s zijn van een soort schuim dat soepel en 
stevig is en in de vorm van een bh wordt 
geperst. Bijzonder handig omdat ze hun vorm 
goed behouden. Ik koop ze via eBay van 
“Egypt Trade Discount”. 
 
Windy Legend 
Goedkope opnaai stenen koop ik via eBay van 
“Windy Legend” in China. Ze zijn van wat 
mindere kwaliteit (de laag aan de achterkant 
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beschadigd wat sneller, de stenen hebben 
soms een krasje of iets dergelijks) maar voor 
die prijs vindt in het mooi. 
 

 
 
De meeste vragen krijg ik over mijn rode tribal 
kostuum met metalen filigrain spiegeltjes en 
bellen. De metalen onderdelen zijn apart te 
bestellen via “Mid East”. Niet goedkoop, maar 
echt de moeite waard. Ze verkopen de basis 
sets in zilver en goud kleur. Je moet de sets 
zelf op een bh en gordel naaien. 
 
Heb jij tips voor het kopen van materiaal? Laat 
het me weten via mijn blog of reageer op 
Facebook. 
 
Rosanne Pouw 
(Foto © F. Vanderlinde) 
 
Websites 
Kyria’s Costumes 
https://kyriascostumes.wordpress.com  
Sparkly Belly www.sparklybelly.com  
Danswinkel C’est la www.cest-la.com  
Rosa’s Luxe Stretch- en Glitterstoffen 
www.glitterstof.nl  
Tanzmaus.de http://tanzmaus.de  
Founituren4Fun.nl  www.fournituren4fun.eu 
Stoffenfestival.nl www.stoffenfestival.nl  
Stoffen.net www.stoffen.net/chiffon.html 

Hotfixonline.nl www.hotfixonline.nl  
Fire Mountain Gems 
www.firemountaingems.com  
Egypt Trade Discount 
www.ebay.com/usr/egypttradediscount  
Windy Legend 
www.ebay.com/usr/windylegend  
Mid East www.mid-east.com/Belly-Dance/  
Kyria's blog www.buikdansereskyria.com/blog/ 
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n Buikdanskalender van harte aanbevolen m 

 
Het is alweer enige tijd geleden dat de buikdanskalender van Startpagina werd opgeheven. En 
die kalender wordt node gemist. Gelukkig is er sinds eind 2013 de internationale kalender 
Bellydance-events.com van de Belgische danseres Luna. Als wij die allemaal gaan gebruiken 
om onze lessen, workshops en festivals in aan te kondigen, hebben we voor Nederland en 
België weer een goed overzicht van wat er wordt georganiseerd in buikdansland. 
 

 
 
Pratend over het gemis van overzicht over wat 
er aan buikdans gaande is in Nederland en 
Vlaanderen, werd ik door verschillende men-
sen gewezen op de kalender van Luna. En die 
kalender mag er zijn. 
 
Internationaal, maar praktisch 
Op de homepage van Bellydance-events.com 
vind je de evenementen die het eerst na nu 
zullen gaan plaatsvinden, wedstrijden die 
eraan zitten komen en evenementen die recent 
aan de kalender zijn toegevoegd. Vanuit het 
menu kun je kiezen van welk land je alle 
evenementen wilt zien. Nederland en België 
liggen voor ons natuurlijk het meeste voor de 
hand, maar er zijn ook evenementen te zien in 
bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Griekenland, 
Engeland en de Verenigde staten. Indruk-
wekkend vind ik de landkaart, waarop wereld-
wijd alles staat aangegeven. Zo zie je niet 
alleen wat er gaande is in je eigen land, maar 
kun je bijvoorbeeld ook zien wat er vlak over 
de grens staat te gebeuren. 
 
Je kunt ook zoeken op het soort evenement: 
wedstrijden, dansreizen, feesten, intensieve 
trainingen, open podia, theatershows, lezin-
gen, bazars en workshops. De kalender 
vermeldt ook wekelijkse lessen. Vooral dat 
laatste is natuurlijk een uitgelezen kans om je 
dansstudio te promoten, ook al organiseer je in 
de nabije toekomst niets extra's. Verder kun je 
nog per maand zoeken of alles nog eens 
bekijken op een echte keukenkalender. 
 
Aanmelden 
Helemaal bovenaan het scherm staan twee 
knoppen die leiden naar invulformulieren om je 
eigen evenementen of wekelijkse lessen en 
aan te melden. Je kunt daar niet alleen in tekst 
weergeven wat je hebt georganiseerd, maar 
ook een foto of flyer toevoegen. En natuurlijk 
een link naar de website waar nog meer 
informatie te vinden is. Sinds kort kun je ook 

Facebook events toevoegen aan de kalender. 
Voordeel daarvan is, dat telkens als het event 
op Facebook wordt aangepast, die aanpassin-
gen de dag daarna ook in de kalender staan. 
Voor wie een evenement toch al op Facebook 
zet, is het nu dus een kleine moeite ze ook in 
de kalender te vermelden.  
 
Voor het (gratis) plaatsen van informatie over 
je wekelijkse lessen vraag Luna maar één 
wederdienst: een link terug naar Bellydance-
events.com. 
 
Luna controleert alle aanmeldingen voordat ze 
in de kalender komen te staan. Om te zien of 
alle relevante informatie is vermeld, om te 
voorkomen dat een evenement er meerdere 
keren in staat of dat er spam in terecht komt of 
iets anders dat niet in een buikdanskalender 
thuis hoort. Daardoor kan het enkele dagen 
duren voordat jouw feest of workshop te zien 
is. 
 
Overzicht 
Al met al een indrukwekkend staaltje service 
aan onze buikdansgemeenschap. Nieuws-
gierig naar de vrouw achter al dit werk, heb ik 
contact opgenomen met Luna. Zij vertelde me 
wat haar ertoe heeft gebracht om deze 
kalender te maken. 
 
"Als danseres en danslerares wil ik mezelf 
continu verbeteren en bijleren. Daarnaast 
probeer ik mijn leerlingen op de hoogte te 
houden van evenementen die de moeite waard 
zijn om te bezoeken. Ook als organisator vind 
ik het belangrijk om te weten wanneer er al 
events gepland zijn. Ik wil namelijk vermijden 
dat mijn evenement samenvalt met een ander 
leuk evenement in de buurt. Maar in de praktijk 
blijkt het niet zo eenvoudig om een overzichtje 
te krijgen van wat er zoal te gebeuren is in 
buikdansland. Ik zocht op Google en hield 
Facebook, forums en websites van bepaalde 



Raqs wa Risala, nummer 50, januari 2017, blz. 14 

danseressen in de gaten en dan nog gebeurde 
het soms dat ik net te laat op de hoogte was 
van een leuk event: de workshop was bijvoor-
beeld al vol of ik had al andere plannen". 
 

 
 
"Er bestaan al heel wat websites, google 
calendars en groepen op facebook die 
proberen een overzicht te geven. Maar ze zijn 
vaak niet volledig (lees: enkel betalende 
events staan erop) of de info is niet juist of 
ontbreekt (in een google calendar ontbreekt 
vaak zelfs de locatie of de organisator!). Op 
facebook groepen staat 1 event soms wel 10 
keer vermeld, waardoor andere events op de 
achtergrond verdwijnen". 
 
"Dat kan ik beter, dacht ik. En zo is Belly-
dance-events.com geboren. Hoofddoel van de 
website is om zo volledig mogelijk te zijn. Ik wil 
met de site een volledig onpartijdig en duidelijk 
overzicht geven. Een event ingeven is hele-
maal gratis en ook voor gebruikers is de site 
gratis". 
 
Welke evenementen zijn welkom in de kalen-
der? Zou Luna ook evenementen toestaan 
over onderwerpen die niet direct raqs sharqi 
betreffen, maar wel interessant zijn voor 
buikdanseressen, zoals een lezing over 
oriëntalisme of een concert van een Arabische 
zangeres? 
 

"Een concert van Natasha Atlas heb ik in het 
verleden al eens goedgekeurd. Lezingen en 
aanverwante events die specifiek over 
oriëntaalse dans gaan zou ik ook goedkeuren. 
Een workshop in een andere stijl die specifiek 
op buikdanseressen is gericht zou ik wel 
goedkeuren, een algemene yoga, hula of 
andere workshop niet. Je moet ergens een lijn 
trekken en zou het liefst niet al te veel laten 
'verclutteren'." 
 
"Onderaan de meeste events kun je ook een 
verwijzing vinden naar hotels in de buurt. Dat 
werkt via een affiliate link. Een hotel reserve-
ren kost niks extra voor diegene die boekt, 
maar wij krijgen wel een klein percentage 
uitbetaald, wat hopelijk zal helpen om de 
kosten om de site te laten draaien een heel 
klein beetje te compenseren. En tot slot is het 
ook mogelijk om (tegen betaling) je evenement 
extra in de kijker te laten zetten als "Featured 
event", bovenaan op de homepage en op de 
andere pagina's in de rechterkolom". 
 
Toekomst 
In de toekomst wil Luna graag nog meer 
functionaliteiten toevoegen aan de kalender, 
maar: "eerst is het belangrijk dat danseressen 
op de hoogte zijn van de site en hem ook echt 
gebruiken en evenementen toevoegen. Ik pro-
beer zo vaak ik kan zelf evenementen toe te 
voegen, maar ik kan niet alles alleen doen. Ik 
denk en hoop dat deze website kan uitgroeien 
tot een nuttige tool voor iedereen!" 
 
Doe mee! 
Dat laatste kan ik me alleen maar bij aanslui-
ten. Zelf hoop ik van harte dat Bellydance-
events.com dé plek wordt, waar iedereen de 
iets wil met buikdans kan zien wat er allemaal 
te doen is. Dat kan alleen als we daar allemaal 
aan meewerken. Want hoe meer evenementen 
in de kalender staan, hoe vaker hij zal worden 
bezocht en hoe meer dansers en danseressen 
dan weer gaan helpen om hem te vullen, 
enzovoort. 
 
Bellydance-events.com staat gelinkt op de 
Raqs wa Risala website onder het tabblad 
"Agenda". Maar je kunt natuurlijk ook recht-
streeks gaan naar www.bellydance-
events.com. 
 
Judith Scheepstra 
 
Website 
www.bellydance-events.com 
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n Achtste “From Cairo with Love” m 
 

In oktober 2016 vond alweer voor de achtste keer het festival “From Cairo with Love” plaats in 
Amsterdam. Tijdens het gala ontvingen Amarah Ates en Mahdy Emarah artiesten uit binnen- en 
buitenland voor een kleurrijke avond in de Vondelkerk. Fotograaf Ronnos was er ook dit jaar 
weer bij en schoot voor ons deze impressie. 
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Foto’s © Ronnos 
 
Bronnen 
www.fromcairowithlove.com  
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n Sexy zijn is een Talent m 
 

Bladerend door mijn oude artikelen vond ik dit. Het gaat over de Surinaamse buikdanseres 
Sadhana Bhondu. Ze bracht het tot de halve finale in Holland’s got talent in 2012-2013. 

 
In de intro van dit filmpje op Dailymotion: http://tinyurl.com/sadhana001 kijkt haar vriend, volgens 

Sadhana de liefde van haar leven, met een gretige geilheid neer op haar figuurtje. Ze is inderdaad 
prachtig. Als ze zich presenteert aan de jury schudt ze met haar borsten. Haar show doet ze op 

ondefinieerbare muziek met enkele Arabische klanken en een klein stukje trommelsolo. Ze etaleert 
vooral haar lichaam op overtuigende wijze en sjimmiet met accent op haar buik. Dit is echte buikdans 

zegt Patricia Paay, heel erg sexy. Sexy is kennelijk een talent. En buikdans is kennelijk sexy. Dan 
Karaty zegt dat dit het beste is wat hij ooit heeft gezien aan buikdans. In zijn blik herken ik hormonale 
vooringenomenheid. Gordon wordt opgewonden ondanks zijn homoseksuele geaardheid. Hij verkiest 

toch liever haar broer. 
 

Vijf minuten buikdans boordevol seksuele verwijzingen, oordelen, aannames, vooroordelen en 
misvattingen. Zoveel domheid heb ik nog nooit gezien in vijf minuten. “Wie mag er vanavond op?” was 
de reactie van mijn niet-buikdansende vriendin die op bezoek was. Inderdaad, dat is de onderliggende 

boodschap, bedekt met een dikke laag techniek en presentatievaardigheden. 
 

Ben ik jaloers? Wel op haar figuur. Maar verder nee. Haar dans herinnert mij pijnlijk aan de manier 
waarop ik twintig jaar geleden danste toen ik begon. Na twee jaar kreeg ik een blessure, ik kan nu 

zeggen gelukkig. Want dat dwong me op een andere manier te gaan dansen; authentieker, echter. In 
mijn ogen loopt Sadhana met haar lichaam te koop en krijgt daarvoor aandacht. Wat is nu het talent 

waar ze voor is beloond? 
 

2017 
We zijn een aantal jaren verder en ik ben benieuwd wat er van Sadhana is geworden. Ik vind niet zo 

veel. Een paar drumsolo’s uit 2014: www.youtube.com/watch?v=HdTRgYL0q14. Wat ik zie is een 
enorm ritmegevoel. Prachtig. Wat ik mis is het contact met de eigen buik en bekkenbodem. Hier en 

daar lijkt het zelfs stijfjes, vooral in het bekkengebied. Het wijdbeense einde is grof. Dat kan niet in de 
oriëntaalse dans. 

 
Wat ik vaker zie bij Zuid Amerikaanse buikdanseressen is een vrije, ongegeneerde relatie met hun 
lichaam: heerlijk sexy zijn en daar zelf van genieten. Er lijkt geen enkele gêne op te liggen, geen 

blokkades of remmingen. En dat is mooi om naar te kijken. Wellicht verklaart dat het succes van de 
jonge generatie belly dancers in Nederland met een Latin achtergrond. 

 
Ik vind nog een filmpje dat ik niet eerder had gezien, waarin Sadhana over haar moeder praat: 
http://tinyurl.com/sadhana002. De verandering in haar gezicht is opmerkelijk. Nu zie ik de echte 

Sadhana. Een jonge vrouw die van haar moeder houdt; wat een verschil met de gezichtsuitdrukking 
tijdens haar show. 

 
Tja wat vind ik ervan? 

Wat ik zie zegt iets over mij en niet over Sadhana. 
En Ik ben blij dat ik het verschil tussen binnenkant en buitenkant kan zien. 

Tussen wat echt is en wat show is. 
 

Marieke van Beek 
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