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De dansers van PRA Muziektheater prikkelen in het dansproject  
Simpel verlangen de fantasie en het dikwijls broze geheugen van hun 

publiek in woonzorgcentra. Het gaat niet om taal, maar om  
aanraking, contact, die éne klank. Dat levert kleine wonderen op.

e oude man zit onbewogen op 
zijn stoel. Zijn starre blik staat 
op ‘boos’. Een voorzichtige 
toenadering strandt op dor 
zand. “Het wordt vast een 

leuke voorstelling, denkt u niet?” De man 
zwijgt. En dan, plotseling, klinkt er muziek: 
een viool, een accordeon. De dansers van PRA 
wervelen door de ontmoetingsruimte van Bra-
bants woonzorgcentrum Jan de Witkliniek 
(van Stichting de Zorgboog). Een oudere 
bezoeker klapt. Zijn buurman zwaait met zijn 
armen alsof hij voor een onzichtbaar orkest 

D staat. De lijven van de dansers reiken naar 
hun publiek. En, heel voorzichtig, ontpopt 
zich een wonder. De vingers van de boze 
buurman beginnen – broos – op zijn knieën te 
bewegen. Een voorzichtige lach krult rond 
zijn mondhoeken. “Mooi,” roept hij en pakt 
mijn hand. Als de voorstelling vordert, springt 
hij op en beweegt uitbundig mee om na een 
poosje weer liefdevol naar zijn plaats te wor-
den begeleid. En wanneer op het eind van de 
voorstelling dansers, bewoners, familieleden 

en personeel samen een (stijl)dansje wagen, 
is hij er opnieuw als de kippen bij. Samen 
schuifelen we over de vloer. “Niet vallen hoor. 
Huppakee!” roept een uitgelaten man, terwijl 
ik een zachte tik op mijn schouders voel. “Sor-
ry,” zegt een stralende dame, “mag ik ook 
even met mijn man dansen?” Even lijkt alles 
weer als vanouds…
 
Weer even in Carré
Daar doen ze het voor, de PRA-dansers. Voor 
die bijzondere ogenblikken, waarin hun 
publiek – dat in zijn eigen momentopnamen 
leeft – opnieuw lijkt te bruisen, alsof er geen 
herinnering vergeten is. “Na maanden van 
stilte zie je mensen weer praten of letterlijk 
hun pijn even vergeten. En bewoners die zel-
den bewegen staan op uit hun stoel,” weet 
geestelijk verzorger Jos van den Brand (1957). 
Ja, dat is intens genieten. “Ook voor familie-

leden die zeggen: ‘Zo hebben we vader al tij-
den niet meer meegemaakt.’ Mensen denken 
soms dat we hier de hele dag zitten te chagrij-
nen. Nou, mooi niet. Alle bewoners zijn het 
waard om kwaliteit te krijgen. Een van hen 
vertelde me na afloop: ‘Het voelde alsof ik 
even in Carré was.’”
 
Alleen maar liefde
De dans, het contact, het aanraken, het maakt 
diep verborgen emoties los. Bij een zwijg zame 
dame biggelt een traan over haar wang. In de 
zaal trommelt bewoner Peter, ooit drummer, 
mee op de percussie-instrumenten van het 
gezelschap. Peter straalt. Peter roffelt. Peter 
geniet.
Monique Masselink (1965), artistiek leider en 
PRA-regisseur: “We horen hoe mensen na ons 
bezoek beter slapen, meer ontspannen zijn. 
Sommigen weten de volgende dag misschien 
niet meer wat ze een etmaal daarvoor hebben 
beleefd maar toch is er een verandering, in 

TEKST: CORRIE VERKERK | BEELD: ROMI TWEEBEEKE

  

Omhels!Beweeg

Raak aan

Als dementerenden gaan dansen



68 69

hun ogen, in hun gebaren. Een verzorgster zei 
me ooit: ‘Dit is net therapie, maar dan beter. 
Dat zou vaker moeten gebeuren.’” Het liefst in 
elk verpleeghuis. Ja, dat kost geld. “Maar hoe 
kun je liefde en aandacht vertalen in harde 
cijfers? Gelukkig heeft een aantal Brabantse 
zorgcentra ons inmiddels gevraagd om struc-
tureel dansworkshops aan te bieden.”
Dansontmoetingen in buurten, projecten 
waarin scholieren, (jonge) dansers en oude-
ren elkaar ontdekken: PRA heeft het allemaal 
in huis. Met liefde. Die liefde spat ook af van 
Simpel verlangen. Dries van der Post (1962), 
PRA-danser en choreograaf van het eerste 
uur, klimt op schoot bij een oudere mevrouw 

en omhelst haar. “Dan merk je,” zegt hij na 
afloop, “hoe mensen genieten van die intimi-
teit, die ze zo dikwijls missen.” Tijdens een 
voorstelling wilde een dame hem niet meer 
loslaten. “Dat laat je dan gebeuren. Zo van: 
kom maar. Ik sluit je in de armen.”

Kippenvel
“Het is ’ne echte cloon hé (clown in het Bra-
bants, red.),” roept de niet meer boze man, als 
Dries een bezoekster in haar rolstoel ten dans 
vraagt. Hij draait haar in de rondte en geeft 
haar stoel plotseling een zetje. Het publiek 

houdt de adem in; zijn partner straalt en 
zwiert solo over de vloer. Even dat gevoel van 
ongeremde vrijheid. Na meer dan dertig jaar 
ervaring in het moderne danscircuit – hij was 
als danser/choreograaf onder meer verbon-
den aan het gezelschap van Krisztina de 
Châtel, waar hij nog altijd repetitor is – is Van 
der Post verknocht aan PRA. “Ik ga uit van 
mijn intuïtie. Het is een feest om te zien hoe je 
ouderen door lichaamstaal uit kunt dagen, ze 
uit hun vaste gewoonten en beperkingen 
kunt halen. Niet zelden ontdekken ze dat ze 
nog veel meer kunnen dan ze dachten. Dat 
maakt het zo waardevol.”
Tijdens de voorstelling pinkt een aantal ver-
zorgers zelfs een traantje weg. “Wij hebben 
een laag eelt op de ziel gekregen, maar nu 
voel je weer de liefde en inspiratie,” vertrouw-
de een van hen Monique ooit toe. Ook van-
daag hangt er een bijna euforische sfeer, een 
soort adrenaline high. De performers – profes-
sionals en vierdejaars dansdocenten – voelen 
die kick ook. Onder hen een aantal vitale 
50plus-dames uit de regio, die het gezelschap 
dansend bijstaan. Ze hebben bijna allemaal 
ervaring met dansexpressie en krijgen nog 

De dans, het contact, het  
aanraken, het maakt  

diep verborgen emoties los
altijd kippenvel van alle reacties. Een oudere 
dame van in de 90: “Het is zo mooi om al die 
jonge mensen te zien bewegen. Wanneer 
komen jullie terug?”

Met de ogen dicht
Naast alle feestelijke ogenblikken zijn er ook 
momenten waarin je de stilte bijna kunt 
horen. Andrea Beuggers (1967), samen met 
Dries van der Post verantwoordelijk voor de 
choreografie: “Er dringt altijd iets door, zelfs 
als iemand nauwelijks lijkt te reageren, met 
de ogen dicht.” Andrea danst, behalve bij 
PRA, ook bij het Aya Danstheater en heeft op 
haar agenda voorstellingen als Horror van de 
Zweedse regisseur/choreograaf/mimespeler 
Jakop Ahlbom staan. “Maar daar moet je wel 
voor naar Australië komen,” lacht ze. “Ik heb 
die afwisseling nodig. Daardoor blijft het 
werken bij PRA  bijzonder, vooral omdat je zo 
dicht bij de mensen bent.” Geestelijk verzor-
ger Jos: “Als ik ooit heel oud en dement word, 
hoop ik dat jullie er nog zijn. Dan bloei ik ook 
weer op.” ■

68 Contact!Zwier mee

Spring


