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NIKUTAI 
het poëtische lichaam

* De Japanse taal heeft meerdere woorden om over ‘het lichaam’ te spreken. 
‘Karada’ betekent het lege lichaam. Een lichaam zonder ego, zoals een  
marionet. ‘Shintai’ is het lichaam in zijn dagdagelijkse beweging en  
activiteit. ‘Nikutai’ wijst op het poëtische lichaam. Het is het lichaam van de 
danser of de acteur. 
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MUS-E blijft grenzen aftasten. Kunstenaars vertrekken vanuit een 
eigen artistiek onderzoek en ontwikkelen binnen MUS-E authentieke 
werkvormen voor participatie en intercreatie. Vaak ligt de focus op het 
maken van nieuwe verbindingen. Dit heeft zich onder meer vertaald in 
een brug tussen het onderwijs en de zorg. De laatste jaren ontwikkelen 
we intergenerationele projecten waarbij scholen worden verbonden aan 
de zorgsector. Kinderen gaan creatief aan de slag met een kunstenaar en 
werken samen met de bewoners en begeleiders van woonzorgcentra. 

Door de eerste Covid-19 crisis in 2020 werden heel wat precaire situaties 
blootgelegd. De bewoners van woonzorgcentra zaten geïsoleerd, de 
zorgsector kwam handen te kort en heel wat kunstenaars zaten met de 
handen in het haar. Dit was de aanleiding om op zoek te gaan naar andere, 
inclusievere en zorgzamere manieren om met mensen om te gaan, over de 
grenzen van de cultuur-en zorgsector heen: “zorg voor kunst en kunst voor 
zorg”. 

Voorjaar 2022. Door de versoepeling van de maatregelen in de zorg kan 
het project Nikutai, het poëtische lichaam eindelijk van start gaan in 
woonzorgcentrum Sint-Jozef in Evere. Kunstenaar Rebecca Lenaerts brengt 
er een langdurig artistiek proces op gang, gekleurd door verwondering, 
verbeelding en zingeving. Deze Cahier#3 beschrijft de symbiose die 
ontstaan is tussen de kunstenaar en de bewoners in hun eigen habitat. 
We geven een inkijk in het belevingsproces van de deelnermers en in de 
manier waarop, vertrekkend van het lichaam, verbinding met elkaar en de 
omgeving ontstaat.   

In de komende jaren zullen we verder inzetten op de ontwikkeling van 
kwalitatieve werkinstrumenten en good practices om artistieke praktijken 
verder te verankeren binnen de zorgsector. Door in-het-moment-ervaringen 
en authentieke verbinding te creëren via de kracht van kunst en verbeelding 
zullen deze projecten de intermenselijke relaties versterken en bijdragen 
aan een zinvolle invulling en verhoging van de levenskwaliteit in zorgcentra. 

Tom Goris
Coördinator MUS-E Belgium
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CARTE BLANCHE
MUS-E Belgium plaatst kunstenaars in diverse contexten waar ze artistiek 
aan de slag gaan en samen met een groep deelnemers kunst maken. De 
kunstenaars krijgen carte blanche om vanuit de eigen praktijk een proces 
op gang te brengen. Hierbij gaan ze ervan uit dat de deelnemers - ongeacht 
hun leeftijd - ervaringen en kennis hebben waaruit de hele groep inspiratie 
kan halen. De kunstenaars geven geen les maar delen kennis en ervaring 
in de vorm van artistieke interventies en acties. Deze vinden plaats in de 
habitat van de deelnemers, waar grenzen worden afgetast en nieuwe 
ervaringen en interacties de context verruimen. Zo geeft MUS-E ruimte voor 
betekenisvolle samenwerkingen en intercreaties met een grote diversiteit 
aan groepen.

DE KUNSTENAAR
Rebecca Lenaerts zoekt in haar artistieke werk steeds de kruisbestuiving 
op tussen theater en andere disciplines. De afgelopen jaren maakte het 
vertellen van verhalen geleidelijk plaats voor de stille taal van het lichaam. 
In het kader van een ontwikkelingsbeurs binnen het kunstendecreet (2019-
2020) voerde ze een bewegingsonderzoek rond kwetsbaarheid van het 
lichaam. Geïnspireerd door het Japanse Butoh, dans van transformatie, 
onderzocht zij haar eigen fysieke aanwezigheid en kwetsbaarheid in een 
performance context. Daarnaast stelde ze een inclusief traject voor met 
ouderen in een woonzorgcentrum. Lenaerts volgde training bij verschillende 
Butohmeesters in Europa, VS en Japan. De voornaamste invalshoeken in 
haar werk zijn de (verloren) verbinding tussen het lichaam en de natuur, de 
plaats van de mens in een groter geheel, en de kracht van kwetsbaarheid 
en verstilling. Lenaerts werkt sinds 2008 voor MUS-E Belgium. Dit 
bewegingstraject in een woonzorgcentrum met de oudste generatie opent 
een nieuw hoofdstuk in haar artistieke praktijk. 

www.rebeccalenaerts.net

https://www.rebeccalenaerts.net/
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HET MUS-E TRAJECT IN DE PRAKTIJK
Het project Nikutai, het poëtische lichaam kwam er op initiatief van 
Myriam Pirquin, animator in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Evere, en in 
samenwerking met MUS-E kunstenaar Rebecca Lenaerts.  

WZC Sint-Jozef is een huis met een familiaal karakter waarvan de meeste 
bewoners uit de streek komen en de Belgische nationaliteit hebben. Een 
kwart van de bewoners heeft een vorm van dementie en is zwaar tot matig 
zorgbehoevend. De scholingsgraad is eerder laag met uitzondering van een 
twintigtal Witte Paters en Witte Zusters. Het WZC streeft er naar zorg op 
maat aan te bieden.    

In de eetzaal van het WZC vonden tussen maart en juni 2022 twaalf 
ontmoetingen van anderhalf uur plaats. De groep deelnemers bestond 
wekelijks uit een achttal bewoners en 1 à 2 vrijwilligers. De voertaal is zowel 
Frans als Nederlands. De helft van de deelnemers zit in een rolstoel, de 
anderen lopen met een kruk of rollator. Sommigen hebben symptomen van 
ouderdomsdementie. Twee deelnemers zijn visueel beperkt.   
 
Tijdens elke samenkomst wordt de natuur als inspiratie genomen om de 
verbeelding te prikkelen en tot beweging te komen. Een bloem bloeit van 
binnen naar buiten. Een boom haalt kracht uit zijn wortels. Deelnemers 
worden uitgenodigd om thuis te komen in hun eigen lichaam en te 
luisteren naar wat er in hen beweegt. Vertrouwde bewegingspatronen 
worden verlaten om op zoek te gaan naar een poëtische manier van 
bewegen. Foto’s, afbeeldingen van schilderijen, muziek en eigen 
herinneringen, ervaringen en emoties voeden de verbeelding om van 
daaruit ongedwongen te worden meegevoerd. Wat ontstaat is een dans.  

“
Être ensemble. On parle. On bouge.  

La connection. La musique.

      - Arlette, bewoner
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‘EEN LIJN IS EEN PUNT DAT OP 
WANDEL GAAT’  
- Paul Klee

Als ik op maandag rond 9u45 het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Evere 
binnen wandel, wordt mij langs alle kanten een goeie dag toegeworpen. 
Myriam, de animator aan huis, doet haar ronde langs de kamers om 
deelnemers voor onze ochtendactiviteit te motiveren. Luc, een vrijwilliger, 
begeleidt de mensen tot in de eetzaal. In de gang zitten alvast Jacques, 
Arlette en Pirette. Ze zitten in een gemakkelijke stoel met zicht op de 
binnentuin. Als ik hen goeie dag zeg en vraag waar ze naar kijken zegt 
Jacques: «Gewoon, naar buiten. Het licht. De blaadjes. De natuur is mooi. 
Het maakt niet uit welk seizoen.»

We komen samen in de eetzaal. Tafels schuiven we aan de kant om 
met stoelen een cirkel te kunnen maken. Er is een scherm waarop ik 
afbeeldingen kan projecteren.  Er zijn luidsprekers waaruit ik alvast muziek 
laat klinken. Elke week hetzelfde. Het oor herkent. Piano. Zachtheid. Eén 
voor één druppelen bewoners binnen. Na enkele weken zijn we ondertussen 
met een vaste kern van acht bewoners. Volgens Myriam zijn het mensen 
die in andere activiteiten minder aan hun trek komen. Omstreeks 10u15 
beginnen we.  

Eerst vraag ik de deelnemers om hun voeten goed recht te zetten en 
verbinding met de grond te maken. Het contact met de grond via de 
voeten is zoals bomen verbonden met de aarde via hun wortels. Ook 
mensen hebben wortels. Ik herinner hen aan de grote onzichtbare wereld 
waar we mee verbonden zijn. We strekken de ruggengraat, zo goed 
het kan. Dat deel van ons lichaam dat ons steunt en recht houdt. Open 
handen. Zachte schouders. Ontspannen kaken. Een open hart. Het lichaam 
ontspant. We worden ontvankelijk. Ik vraag de deelnemers de ogen te 
sluiten en aandacht te hebben voor de sensaties van hun lichaam. De 
krampen, de tintelingen, jeuk, ... Het lichaam spreekt. We luisteren naar 
wat het te zeggen heeft. Daarna brengen we onze focus naar geluiden 
rondom ons. Het is stil in de ruimte en toch is er zoveel beweging en zoveel 
te horen.  
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Ik laat een afbeelding van een schilderij van Léon Spillaert zien en vraag 
aan de deelnemers wat ze zien. Bomen. Takken zonder blaadjes. Winter. En 
welk gevoel roept de afbeelding op? Ik trek hun blik verder in de afbeelding 
en wijs hen erop dat de takken van de bomen net lijnen door elkaar zijn. De 
chaos aan lijnen interpreteren we als takken. We kunnen onze ledematen 
ook zien als vertakkingen vanaf de romp. We trekken denkbeeldige lijnen 
in de ruimte. Korte en lange. Dikke en dunne. Snel of traag? De lijnen lopen 
niet alleen voor ons, ze gaan in alle richtingen. Ik motiveer de deelnemers 
om niet alleen vanuit hun arm lijnen in de lucht te trekken en ook 
vertakkingen uit hun schouders, oren, vingers of onderrug te verbeelden die 
lijnen kunnen trekken. Het lichaam neemt ruimte in. Er is geen symmetrie. 
Er is geen voor-en achterkant. De frivole pianomuziek die ik afspeel, 
ondersteunt de bewegingen. Het wordt een dans.  

Na deze improvisatie laat ik een afbeelding zien van een schilderij van 
Paul Klee, de meester van de lijn. Wat zien we? Kunnen we in de lijnen iets 
herkennen? Van hem is het beroemde citaat: «Een lijn is een punt dat op 
wandel gaat.» We werken per twee. Bij de ene persoon plakt een A3 wit blad 
op de rug. De andere persoon heeft een pastelkrijt in de hand. We beginnen 
met een punt dat vervolgens op wandel gaat op de rug van de ander. De 
sfeer is ontspannen. Er is gegiechel te horen. We wisselen ook van partner. 
Er ontstaan lijntekeningen in verschillende kleuren. Ik leg de tekeningen in 
het midden van de kring. Wat kunnen we herkennen?  

In een volgende fase plak ik de bladen op een tafel en leg er krijtjes bij. Vier 
deelnemers gaan rond de tafel en voegen op elke tekening iets toe. Daarna 
is het aan vier anderen. Zij krijgen de opdracht om tussen de lijnen op het 
blad een vlak in te kleuren. Aanvankelijk hebben ze moeite met te begrijpen 
wat ik bedoel. Wat moet ik inkleuren? Waar precies? Tot slot kijken we 
naar het resultaat. Wat herkennen we? Een zandloper. Een vleermuis. 
De metrolijn. Een autosnelweg naar het geluk. De tekeningen worden 
de inspiratie voor onze dans. We kunnen met ons lichaam denkbeeldige 
lijnen trekken in de ruimte. We belichamen de tekeningen. De lijnen op 
het blad raken elkaar. Ook wij kunnen contact maken tijdens onze dans. 
Ik zet muziek op. We improviseren. «Het is precies een performance,» zegt 
Monique.  

Als afsluiter vraag ik de deelnemers om dichter bij elkaar te komen, elkaar 
een hand te geven en de ogen te sluiten. Hoe voelt de hand van een ander 
in de jouwe? Koud of warm? Is het een stevige of een zachte handdruk? En 
tussen de twee handen is er een kleine open ruimte, een donker holletje. In 
die lege tussenruimte leggen we even onze focus. Bedankt iedereen om er 
vandaag te zijn. Tot volgende week. 

“
Het was plezant om eens iets te doen dat anders is dan

het dagelijkse leven. Het ging verder dan wat we gewoon zijn.  

Een andere manier van kijken. Meer poëtisch.
 

- Guido, vrijwilliger
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HOE WAS HET OM TE 
IMPROVISEREN?

Monique (bewoner): Soms weet ik niet goed wat te doen. Ik heb precies 
weinig verbeelding.

Rebecca: Dan helpt het om contact te zoeken met iemand anders en alvast 
de beweging van iemand anders over te nemen. Mimesis. 

Raymond (bewoner): Op school zeiden ze nochtans altijd dat we niet 
mogen afkijken. (gelach)

Monique: Het is niet omdat de bewegingen traag zijn, dat het minder 
vermoeiend is. 

Rebecca: Precies. Door traag te gaan, kunnen we meer in detail gaan. Het 
vraagt ook meer focus. 

Myriam (coördinator): We kunnen voelen dat ons lichaam fysieke 
beperkingen heeft maar de verbeelding is onbeperkt. 

Rebecca: Ja, op verbeelding staat geen leeftijd.

“
Ik werk hier nog niet lang als vrijwilliger. De activiteit heeft geholpen 

om me sneller te verbinden met de mensen en hen te leren kennen. 

Het contact is nu anders. 

- Luc, vrijwilliger
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Rebecca: Hoe zouden jullie 
omschrijven wat we gedaan 
hebben?  
 
Raymond: Eerst gaat het om 
verbinding met jezelf. En dan over 
de verbinding met de anderen. We 
komen tot samenhorigheid, met 
de natuur als inspiratie. We leven 
ons in in de natuur en we laten 
de natuur in ons (op)leven. Het 
leek wat op de teambuilding van 
vroeger. Op een zachte manier de 
groep samen brengen met dans als 
middel. Jij bent ik en ik ben jij.  

Myriam: Creativiteit en verbeelding 
stimuleren zodat de bewoners hun 
beperkingen kunnen overstijgen.  

Rebecca: En op verbeelding staat 
geen leeftijd. De verbeelding doet 
leven. Het triggert het hart en de 
ziel en het lichaam volgt.  

Raymond: Ik heb heel mooie 
dingen kunnen ervaren die ik niet 
meer ga vergeten. Door de mooie 
ervaring zijn nieuwe herinneringen 
ontstaan.  

Rebecca: Jullie vatten mooi 
samen wat MUS-E is: samen tijd 
doorbrengen, verbinden met elkaar 

via creativiteit en verbeelding. 
Zingeving scheppen. 

Rebecca: Wat was jouw intentie, 
Myriam, om beroep te doen op 
MUS-E en dit project in het WZC te 
starten?  

Myriam: Ik vroeg me af op welke 
manier we de contacten tussen 
het personeel onderling en tussen 
personeel en bewoners konden 
verbeteren. Het respectvol omgaan 
met elkaar. Het creatief omgaan 
met situaties. En dat zowel de 
personeelsleden als de bewoners 
zichzelf kunnen zijn bij elkaar.  

Rebecca: Je bedoelt dat de 
hiërarchie tussen zorgbehoevende 
en verzorger wegvalt. Iedereen 
deelt een moment op gelijk 
niveau. Door uit de gangbare rol 
te stappen kan er een ontmoeting 
plaatsvinden. Er gebeurt iets. Het is 
voor iedereen spannend.  

Myriam: Voor velen 
personeelsleden is er een duidelijke 
scheiding tussen werk en privé. 
Op het werk zijn er taken en 
verantwoordelijkheden die ze niet 
snel loslaten.  

MUS-E kunstenaar Rebecca Lenaerts in gesprek met Raymond, 
bewoner & deelnemer, en Myriam Pirquin, animator in WZC 
Sint-Jozef en coördinator van de activiteit.

Rebecca: Iedereen werkt op z’n 
eilandje. Hoe kunnen poetsvrouw 
en kinesitherapeut samen met 
bewoners een fijne tijd hebben? 
Het contact de volgende dag zal 
zeker anders zijn. Het vraagt moed 
om buiten je eigen zone te treden. 
Je moet je kwetsbaar durven 
opstellen.  

Raymond: Het is niet gemakkelijk 
wat jullie hier willen realiseren. 
Wij, de bewoners, mogen ons hier 
laten verwennen. We hebben geen 
zorgen meer over werk en kinderen, 
enz. Voor de personeelsleden is het 
waarschijnlijk belangrijk dat zulke 
activiteiten binnen de werkuren 
plaatsvinden. En ondertussen blijft 
het ander werk wel liggen. Hoe pak 
je zoiets aan?  

Myriam: Nochtans. De eetzaal 
klaarzetten was altijd zo’n gedoe. 
Maar je ziet, we bezetten de eetzaal 
tot 11u30. Daarna zijn de tafels in 
een mum van tijd gedekt. Als die 
verbondenheid er is, dan gaan de 
dingen vanzelf. Er kan veel meer en 
veel sneller werk verzet worden. Er 
is een andere energie.  

Rebecca: MUS-E is ook een 
vorm van zorgen. Dit is zorgen 
voor het hart en de ziel. In een 
woonzorgcentrum lijkt het 
praktische zorgen meer ruimte in te 
nemen dan het emotionele zorgen.  

Myriam: Eerst moet je vooral ook 
voor jezelf kunnen zorgen. Voor mij 
was dit project complete welzijn; 
een wellness.  

Rebecca: Een energetisch bad 
waarin het fijn vertoeven is.  

Myriam: Ja. Er is iets dat maakt dat 
de mensen bleven komen. Je moest 
niet van alles doen. Je mag ook 
gewoon zijn. En er gebeurt van alles 
vanbinnen waarvoor er niet altijd 
woorden zijn. Verbinding moet niet 
altijd via gesproken taal. 
 
Rebecca: Hoe hadden we het 
personeel dan beter kunnen 
betrekken?  

Myriam: Het was moeilijk om de 
bewoners en het personeel uit 
te leggen wat we gingen doen. 
We hadden er nog niet de juiste 
woorden voor. Het was nog 
afwachten hoe het zou lopen. Veel 
mensen waren bang. Wat gaan we 
daar doen? Is dat wel iets voor mij? 
Je moest openheid hebben om te 
komen ontdekken.    

Rebecca: Het vroeg moed omdat 
het buiten de comfortzone ligt. Als 
we zeiden dat het dans was, schiep 
dat meteen verwachtingen. Op de 
flyer hebben we het ‘bewegen zoals 
de natuur, natuurlijk bewegen’ 
genoemd.  
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Myriam: Ik denk dat het goed was 
dat we het niet te veel gedefinieerd 
hebben. Degenen die zich er niet in 
konden vinden, zijn ook niet meer 
teruggekomen. Anderen hebben 
hun visie gaandeweg herzien
Het vraagt soms tijd om te laten 
doordringen wat het kan doen met 
je.  

Rebecca: Het is belangrijk dat 
mensen meerdere kansen krijgen 
om uit te proberen wat het is 
voor hen. Je voelt je niet elke 
dag dezelfde. Het vraagt tijd om 
gewoon te worden aan mij en aan 
wat ik eigenlijk aanbreng. Ik moest 
vertrouwen opbouwen. En voor mij 
vraagt het tijd om af te tasten wat 
er mogelijk is.  

Rebecca: Hoe hebben jullie onze 
wekelijkse tijd samen ervaren?  

Myriam: Het belangrijkste voor 
mij was dat ik mezelf kon zijn op 
mijn werk. Mijn taak als animator 
kon ik even opzij zetten en ik kon 
me helemaal verbinden met de 
bewoners. De mensen konden echt 
zichzelf zijn zonder angst voor 
kritiek of om iets fout te doen. Er 
was mooi en authentiek menselijk 
contact. Dat heeft doorgewerkt ook 
buiten deze activiteit op maandag 
ochtend.  

Raymond: Ik heb heel erg de groep 
gevoeld. Ik ben al twee jaar blind 
en heb niemand gezien, maar ik 
heb de kracht van samenhorigheid 
gevoeld.  

Rebecca: Als kunstenaar heb ik erg 
genoten van de traagheid en rust 
die er mocht zijn. Ik moest niets 
bereiken. Als ik pretlichtjes in ogen 
en een glimlach zag, was dat een 
teken dat het goed zat. Het welzijn 
in het moment stond voorop. Niet 
het resultaat. 

Myriam: In andere activiteiten die 
we organiseren komt niet altijd 
iedereen aan zijn trekken. Mensen 
krijgen niet altijd datgene waar 
ze nood aan hebben. Dat was 
hier anders. Iedereen was er echt. 
Iedereen kon meedoen op zijn 
niveau. Iedereen kon het op zijn 
manier beleven zonder waarde 
oordeel. Alles wat ontstaat heeft 
zijn bestaansrecht.  

Rebecca: Het samenwerken met 
oudere mensen die in hun fysieke 
mogelijkheden zo kwetsbaar zijn, 
heeft me uitgenodigd zelf zacht 
te zijn. Ik ging meer naar details 
kijken. De schoonheid van het 
kleine en van de imperfectie kwam 
echt tot uiting. Dat vond ik heel 
inspirerend.  
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Myriam: De zachtheid tussen de 
bewoners onderling was opvallend. 
Ook het lichamelijk contact 
werd naar waarde geschat. Het 
aangeraakt worden. 

Rebecca: Welke sporen heb ik als 
kunstenaar kunnen nalaten?  

Raymond: Een ervaring die ik niet 
meer ga vergeten. Eigenlijk vergeet 
je niets. Het lichaam onthoudt 
alles, onbewust. Ik heb meer 
bewustwording gekregen. En die is 
blijvend.  

Myriam: Het mooiste is eigenlijk 
wat er innerlijk gebeurd is. De 
openheid en het respect dat er was. 
Je bracht waarden binnen. Een 
bepaald soort sfeer.  

Raymond: Je mag dan nog zo’n 
grote kunstenaar zijn die prachtige 
schilderijen maakt, hoe breng je die 
wereld tot bij de mensen? Je moet 
het kunnen uitleggen. Je moet het 
voelbaar kunnen maken. Dat kan 
niet iedere kunstenaar.  

Rebecca: Juist. Precies dat is de 
kunst van zo’n participatief project. 
De kunstenaar stapt met artistieke 
ervaring en verbeelding een niet 
artistieke context binnen en deelt 
dit met een groep deelnemers die 
niet noodzakelijk vertrouwd zijn 
met kunst. In mijn geval gaat dat 

over beweging, het lichaam, de 
kwetsbaarheid van het lichaam 
en de natuur als voorbeeld en 
leermeester. Een andere kunstenaar 
had allicht een heel andere wereld 
binnen gebracht.   

Raymond: Je moet de mensen wel 
meekrijgen.  

Myriam: Ik merk dat deelnemers 
meer energie hadden. Ze werden 
opgewekter. Hun welbevinden 
is gestegen. Het is moeilijk om 
dat precies te meten maar ik ben 
zeker dat de activiteit op maandag 
ochtend daar toe bijgedragen heeft. 
Ik heb bewoners zien openbloeien.  

Rebecca: Hoe moet het nu verder 
volgens jullie?  

Myriam: Eigenlijk kunnen we nu 
pas echt beginnen. Het heeft even 
geduurd, maar tegen het einde 
hadden we echt een groep. Er is 
vertrouwen.  

Raymond: Het feit dat mensen elke 
week blijven komen wil toch zeggen 
dat het iets doet met de mensen. 
Voor mij mag dit nog weken duren.  

Myriam: Er zijn mensen die nu 
wel zin zouden hebben om mee 
te doen. Ze zijn nieuwsgierig 
geworden. We hebben nu enkele 
mensen die kunnen verder vertellen 

hoe zij het ervaren hebben. En het 
zou helemaal niet erg zijn om te 
herhalen.  

Raymond: Ik vraag me wel af of 
we dit met meer mensen kunnen 
doen?  

Rebecca: De groep zou zeker nog 
iets groter kunnen. Met vijftien tot 
twintig mensen zou ook gaan. Er 
moet vooral een goed evenwicht 
zijn tussen mobiele en minder 
mobiele mensen, deelnemers 
met en zonder dementie, tussen 
personeel en bewoners.  

Raymond: Met een kleine groep kan 
je ieder apart aandacht geven.  

Rebecca: Allicht zou ik met een 
grotere groep bepaalde zaken 
anders doen. Maar het heeft ook 
voordelen. Mensen die al vertrouwd 
zijn met wat we doen kunnen 
anderen aansteken. Zo inspireren 
we elkaar.  

Myriam: Mij heeft dit traject zeker 
geïnspireerd. Het was interessant 
om te kijken hoe iemand anders 
het doet. Zo’n samenwerking met 
een kunstenaar bevrucht en blaast 
nieuw leven in onze activiteiten. 
Een beetje zoals een creatieve 
vorming. Wat ik niet zou kunnen is 
de schoonheid van de dans. En de 
benadering. Wat je aanbracht en de 

manier waarop dat de verbeelding 
op gang brengt bij de bewoners. 
Daar heb ik veel inspiratie over 
kunnen opdoen.  

Rebecca: Dat is het handwerk van 
de kunstenaar. Wat ik aanbreng, is 
zo doorleefd. De afbeeldingen die 
ik toon en wat ik daarover zeg, zijn 
meegegroeid met mijn ervaring.    

Myriam: Ook het filosoferen vond 
ik inspirerend. Hoe je gesprek 
opwekte. Vragen stellen.  

Rebecca: Ja. Ik trachtte de thema’s 
van leven en dood aan te brengen 
zonder het te thematiseren of te 
expliciteren. Over dood spreken 
hoeft niet zwaar te zijn.  

Myriam: De muziek die je gebruikte 
was ook heel mooi. 

Raymond: Ja. De muziek hielp om 
er in te komen.  

Rebecca: Dankjewel. Het geeft 
veel voldoening te horen dat ik 
hier zaadjes heb kunnen planten. 
Bedankt dat jullie die kans 
gecreëerd hebben. 
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HANA, DE BLOEM 
Zoals elke week beginnen we het MUS-E atelier met een kort stilte 
moment. Ik nodig de deelnemers uit om hun voeten goed recht te zetten, 
verbinding met de grond te maken en hun ruggengraat te strekken. Open 
handen. Zachte schouders. De lippen lichtjes van elkaar zodat de adem 
kan circuleren en de kaken ontspannen. Een open hart. Zo zitten we even 
in stilte en absorberen de omgevingsgeluiden. We luisteren naar de ruimte 
rondom ons en in ons. Ik maak de deelnemers bewust dat het lichaam 
voortdurend omgeven is door een ruimte. De buitenruimte rondom en de 
binnenruimte in ons lichaam; ze zijn van elkaar gescheiden door de huid. Ik 
zwijg even om de mensen de kans te geven die informatie op te nemen en 
zich te visualiseren wat ik zonet gezegd heb. 

Ik laat een afbeelding van een foetus zien en herinner de deelnemers er 
aan dat we onze eerste levenstijd hebben doorgebracht in water, in de 
baarmoeder. Wat opvalt aan de houding van een feutus is de geplooide 
ruggengraat. Hart en navel raken elkaar bijna. «Toch ongelooflijk dat wij 
allemaal zo geweest zijn, hé!», flapt Monique eruit.  

Ik nodig de deelnemers uit om één hand op hun hart en de andere hand 
op hun onderbuik te leggen, drie vingers onder de navel. Het centrum 
van het lichaam. We ademen in en op de uitademing brengen we beide 
handen dichter bij elkaar door de ruggengraat te plooien. Op de inademing 
strekken we de ruggengraat weer en op de uitademing komen de 
handen weer bij elkaar. Het is geen buigen. Veeleer een soort inkrimpen, 
een naar binnen plooien en weer uitrekken. Zoals een rups. Het is een 
ononderbroken beweging naar binnen en naar buiten die we enkele keren 
herhalen. Vervolgens vraag ik de deelnemers om de beweging groter te 
maken. Hoe ver kunnen we inkrimpen en hoe ver kunnen we uitstrekken? 
We doen het traag en gebruiken heel ons lichaam, niet enkel de armen. 
Wanneer zit je aan de grens? Wanneer is het momentum dat eb weer vloed 
wordt, en vloed weer eb wordt? Ik zet zachte ambient muziek op. Het 
wordt een dans. Na deze improvisatie laat ik een timelapse video zien van 
het groeiproces van een bloem. In één minuut en dertig seconden kijken 
we naar het proces van ontknoppen, groeien, open bloeien, verwelken en 
afsterven. Ik vraag de deelnemers wat deze video bij hen oproept. “Het 
is zoals met mensen.” zegt iemand. Ik vraag of het hen ook opvalt dat de 
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bloeitijd van de bloem in de video veel minder lang is dan het verwelken 
en afsterven. Ik stel me luidop de vraag of er ook groei in het proces van 
verwelken mogelijk is. Of het leren omgaan met verwelken niet ook groeien 
is, innerlijk groeien dan. Er valt een stilte. Dan vertel ik iets over de innerlijke 
kracht die een bloem nodig heeft om van binnen uit naar buiten open te 
bloeien. Ze is sterk van binnen en kwetsbaar van buiten. Bovendien stopt de 
bloem niet bij de bloem en deint ze met haar geur verder uit in de ruimte. 
Ook het menselijk lichaam stopt niet bij de huid. Ook mensen hebben een 
aura, een energie.  

De video is de inspiratie voor een nieuwe improvisatie. Wij zijn de bloem 
die bloeit en afsterft. De beweging vertrekt van binnen naar buiten en 
terug naar binnen. Dit beeld voedt de kwaliteit van de bewegingen. De 
deelnemers voeren minder mechanisch een opdracht uit. Hun dans krijgt 
leven. Ze bloeien open. Ik ben ontroerd door de eenvoud van wat we doen. 
Hana, de bloem, dansen met ouderen is zoals de schoonheid van een oude 
boom die in bloei staat.  

Vervolgens haal ik enkele plastieken rozen te voorschijn. Elke deelnemer 
krijgt een roos om, in de mate van het mogelijke, op ooghoogte te houden. 
Ik vraag hen zich in te beelden dat het niet wij zijn die de roos vasthouden. 
De roos houdt ons vast. Ik nodig hen uit om hun perceptie te veranderen 
en hun aandacht bij de roos te leggen, niet bij zichzelf. We bewegen niet 
gewoon met een roos in onze hand. De roos leidt en ons lichaam volgt haar 
beweging. De roos doet ons bewegen. Ze raakt de bloem die in ieder van 
ons leeft aan. We volgen haar van een rechtop houding, tot aan de vloer, 
terug naar de aarde. Ik leg melancholische pianomuziek op.  

Als de dans met de roos voorbij is, merk ik dat enkele deelnemers ontroerd 
zijn. Het is ook intens. Ik vraag hen wat het gedaan heeft met hen. Ze 
hebben er geen woorden voor. Iemand zegt het niet zo goed te begrijpen. Ik 
bevestig dat het niet makkelijk is en het oefening vraagt. Dat er eigenlijk ook 
weinig met het verstand te begrijpen valt en het vooral een oefening voor 
het hart is. Van bloemen kunnen wij mensen leren om in overgave te gaan.  
Als afsluiter maken we een kring en geven we elkaar een hand. We sluiten 
de ogen en laten het voorbije uur dat we samen hebben doorgebracht even 
inwerken. Tenslotte vraag ik om de aandacht te brengen naar die donkere 
kleine leegte tussen twee handen die elkaar de hand geven.
Bedankt iedereen om er vandaag te zijn. Tot volgende week. 
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