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Een van Ons

Contact met clowns
Bij het horen of zien van het woord 'clown' maak je automatisch

associaties. Je denkt aan een oversized kostuum en dito schoenen.
een rode neus, een grote rode mond, slapstick, circus, acrobatie,

een voorstelling met een hoekje af en natuurlijk:
lachen geblazen voor oud en jong.

"In de opleiding contactclown komje jezelf tegen.
Het gaat niet ompresteren. Het gaat omtransparantie,
jezelf transparant maken" .

Voor Martine Bal en Ton Kurstjens
betekent clownerie veel meer dan
een stimulans tot lach. Essentieel
gaat het om raken en geraakt wor-
den. En als je weet dat contactclowns
- precies de niche waarmee Martine
en Ton bezig zijn - zich richten op
mensen die lijden aan dementie, dan
begrijp je dat dit interview zowel
scherp op de snee als ernstig was.
Maar wees gerust: er werd gelachen
en er werd af en toe met een balletje
gegooid.

Veelzijdig
Martine Bal (what's in a name?)
woont in Oudenaarde en 'sprokkelt'
haar opdrachten bijeen, zo vertelt ze
letterlijk. Ze werkt grotendeels als
freelancer, o.a. als begeleider binnen
de opleiding tot contactclown, als
lesgever geweldloze communicatie
en ze is al jaren actief binnen het
open aanbod van Zorg-Saam. Martine
staat ook in het onderwijs en geeft
les aan zorgkundigen en is daar-

naast ook docent Creatief Agogisch
Coachen.

<". -- Wat trekt haar aan in het 'clown-zijn'?
"In alles wat ik doe of waarmee ik
bezig ben, is er een onderstroom,
een rode draad. Alles heeft te maken
met verbinden, verbinding leggen,
contact maken tussen mensen.
Clownerie is mijn medium, het is
mijn ding. Als kind al voelde ik me
aangetrokken tot theater, dans,
drama, verkleedpartijtjes. Leven is
voor mij die aparte mix van lichaam,
expressie en muziek. De opleiding
contactclown voegt daar een sociale
dimensie aan toe."
Vrouwen met vaart ontmoet Martine
en Ton, haar collega, tijdens een
stagedag als begeleiders en docen-
ten in het kader van de opleiding
voor contactclowns in het OCMW-
Woonzorgcentrum van Schoten
(Antwerpen).
Ton is afkomstig uit Nijmegen
(Nederland) en al jaren bezig met
clownerie. Hij geeft cursussen, treedt
op, schrijft clownsboeken en ver-

zorgt workshops. Voor Ton is clow-
nesk leven een deel van het leven, ,
niet louter een publieke vertoning.
Martine was ooit leerling bij Ton.
Nu werken ze samen als docent in
de opleiding voor contactclown in
Vlaanderen.

Contactclown
Het woord is intussen een paar keer
gevallen. Contactclown.
Clowns kennen we, zowel binnen als
buiten het circusmilieu. Cliniclowns
zijn in Vlaanderen als begrip inge-
burgerd. Maar wat zijn in godsnaam
contactclowns?
Contactclowns treden op voor een
specifieke doelgroep: mensen die
lijden aan dementie. Het gaat er niet
(altijd) om mensen te doen lachen
of wenen. Het gaat vooral over het
maken van contact, het creëren
van een apart moment, van raken
en geraakt worden. Contactclowns
slagen erin via het clowneske andere
lagen van emoties aan te boren: vro-

Oontactclowns treden op voor mensen die lijden aan dementle.
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~ eid, ontroering, spanning, ontla-
ing, geborgenheid, humor.

En als we Martine en Ton vragen
wat contactclowns kunnen beteke-
nen voor hun publiek - mensen die
soms weinig herinneringen kunnen
opbouwen - is het antwoord resoluut
eenduidig: "Het gaat om het nu. Om
dat ene moment van blijheid, van ont-
roering. Punt. Op dat moment zijn die
mensen, is ons publiek geraakt. We
willen een fijn moment aanbieden,
hier en nu. Een moment van leven, ,
een moment dat kan beleefd worden.
En dat is al heel wat."
Ook het personeel van de woonzorg-
centra wa,ar contactclowns actieF zijn,
reageren opgetogen. Ze merken ach-
teraf een grotere alertheid; de bewo-
ners reageren meer en extroverter.
Contactclowhs worden opgeleid om
op het ogenblik zelf in alle openheid
te reageren op wat zich aanbiedt.
Het gaat dus niet om ingestudeerde,
technisch ingewikkelde of bijna voor-
geprogrammeerde moppen of acts
zoals het geval is bij de vele stand-
upcomedians die Vlaanderen rijk is.
Tijdens de opleiding leren kandidaat-
contactclowns werken vanuit hun zin-
tuigen. Zien, aftasten, horen, voelen
wat zich aandlentorn hierop alert in
te spelen. Contactclowns leren zich
openstellen, leren inspelen en maken
zichzelF dienstbaar aan hun publiek.
Empathie is cruciaal. De bedoeling is
niet om mensen zo snel mogelijk te
amuseren. De lach en traan mogen er
natuurlijk wel zijn. Maar het gaat ook
om het uitvergroten van een detail,
de twist om wat in eerste instantie
niet belangrijk lijkt een aparte plaats
te geven. Dat heeft te maken met
flexibiliteit, met het zoeken naar een
persoonlijk ritme, met de momentele
vondst van een aangrijpingspunt.
Eenvoud, herhaling, met een een-
voudig hulpmiddel als een bal of een
draad een link leggen en voor verras-
sing zorgen: dat is het 'ambacht' van
een contactclown. Of zoals Martine
en Ton duidelijk stellen: "Je moet vol-
ledig aanwezig zijn. Volledig. Vol maar
leeg van jezelF. Wie teveel of alleen
bezig is met zichzelF kan geen contact
maken, laat staan een contactclown
zijn."
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Geen voorkennis vereist maar wel
een soepele ingesteldheid
De opleiding 'Contactclown' loopt over 2 jaar. Het eerste jaar wordt gewerkt
op het leren contact maken (wat vooral met loslaten te maken heeFt) en het
goed leren gebruiken van een aantal tools. De clownvalies bevat een aantal
mogèlijkheden om een ervaring in gang te zetten en ook die technieken
worden aangeleerd. Maar, zo benadrukken Martine en Ton, een contact-
clown verliest zich niet in jongleren en trucjes. Het gaat om essentieel con-
tact en op het moment zelf een spel te kunnen opzetten, improviserend en
altijd alert te zijn voor wat zich aandient. Het tweede jaar van de opleiding
concentreert zich op de praktijk. Er zijn een aantal stagedagen voorzien o.a.
in woonzorgcentra waar onder begeleiding de contactclowns hun publiek
leren be-spelen.
De opleiding contactclowns wordt o.a. door Zorg-Saam in het open aanbod
opgenomen.
"We willen de term 'open aanbod' nuanceren", zegt Ton. "Kandidaten vra-
gen we om een motivatiebrief en er is ook een kennismakingsdag waarbij
we polsen naar de diepere beweegredenen en ze krijgen óók oefeningen!
Soms is een voorkennis binnen woordkunst of drama geen voordeel. Soms
zijn precies die kandidaten te veel geFocust op wat ze zelf leuk vinden.
Contactclowns worden op elk moment geïnspireerd door het contact: wat
gebeurt wordt omgezet tot een nieuw verhaal, al of niet met gebruik van
tools. Voorkennis is dus niet vereist. Wel willen we zien oF mensen de juiste
ingesteldheid hebben. Niet iedereen is een contactclown in spe."

IIClownzi jn , is een ambacht
dat je moet leren"
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: Deze maand op Ons tv :· .
: OnsTv trekt een dag op met contactclowns in Woonzorgcentrum :
: De Klaproos. We nemen je ook mee op een cursus Chi Kung waarvan je :
: helemaal tot rust zal komen. Een deelnemer van het project Mantelzorg :
: in Kleur getuigt ten slotte waarom zij fan is van Ons. Benieuwd naar deze :· .
: projecten van Zorg-Saam? Omcirkel 8 maart dan zeker in je agenda! :· .· .· .: OnsTv Op kanaal 22 van Telenet op PlattelandsTv .
: onder Countrylife

·······
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Wil je OP de hoogte blijven van het reilen en zeilen bij Ons?
Ga naar www.ons.been abonneer je op de elektronische Nieuwsbrief

'Ons gedacht gedeeld'.



De interviewer dezes kreeg een bal-
letje toegegooid. Letterlijk. De vraag
was om de bal terug te gooien en
daarop een woord te zeggen dat bij
me opkwam. Herkenbaar was natuur-
lijk dat ik al bij de vraag - nog voor·
aleer ik aan gooien toekwam- het
woord bedacht. Hilariteit alom. "Je
kijkt ons niet meer aan", verduidelij-
ken Martine en Ton. "Je ogen gaan
alle kanten uit omdat je direct het
woord wil vinden. Wij leren contact-
clowns te kijken naar hun publiek en
pas daarna het woord te ontdekken,
dat is een totaal andere manier van
reageren."

Zijn contactclowns kunstenaars?
Martine en Ton wikken en wegen
hun antwoord.
"Contactclowns leren elk moment
opnieuw de kunst om het goed te
kunnen doen. Clown zijn, is een
ambacht datje moet leren. Je moet
lichaam en geest soepel houden en
het hart op de juiste plaats hebben.
In alle ernst lichtvoetig blijven. Je
bent totaal bezig. Met alles wat je
hebt, met alles van wie je bent."
Martine en Ton zijn het eens dat om
te starten aan een opleiding contact-
clown wat maturiteit veronderstelt.
"Je hebt wat levenservaring nodig.
Hoe ga ik om met een persoon die
aan dementie lijdt? Wat weet ik van
leven met minder mogelijkheden?
Clown zijn, is een vak. Het gaat om
leven in alle dimensies. Daarom
ook dat we belang hechten aan een
motivatie, een intake en een leef·
tijdsgrens. Mensen jonger dan 25 jaar
missen nog wat levenservaring."

Opleiding
contactclown
Contactclown worden:
een opleiding van 2 jaar
Jaar 1: 8 weekends
(vrijdag -zaterdag)
Jaar 2: 6 weekends
(6 lesdagen en 6 stagedagen)

Info: Martine Bal,
martine.bal@deovanode.be,
www.deovanode.be
Ton Kuistjens.
ton@clownerie.nl,
www.clownerie.nl

De 7 clowneske
tevenstips van
Ton en Martine:
• Volg vaker je impulsen
• Laatje enthousiasme zien
• Communiceer in openheid
• Leef en beLeef 'Het Nu'
• Zeg 'ja' tegen uitdagingen
• Zeg 'ja' tegen jezelf .
• Zeg 'ja' tegen de ander.

Aangrijpend
Uiteraard vraag je mensen als
Martine of Ton naar hun meest
beklijvende, meest rake ervaring.
Ondanks hun verbale capaciteiten
wordt het even stil.
Een teveel aan dat soort ervaringen?
Of ... was de vraag niet helemaal je
dat? De antwoorden op de vraag zijn
'anders'. En daaruit blijkt dat Martine
en Ton niet zomaar 'opleiden' als
docenten met de wetenschap in
pacht. Ze beleven mee. En iedere
keer, in elke context, is ook het optel-
den een reflectie en spiegel voor
jezelf.
Ton: "In de çpleidinç kom je jezelf
tegen. Het gaat niet om presteren.
Het gaat om transparantie, jezelf
transparant maken. Dat is niet
gemakkelijk en je bent zelf voort-
durend in ontwikkeling van en met
jezelf. Wat ik leerde is dat kwets-
baarheid inderdaad kwetsbaar is,
maar ook een kracht. Kwetsbaarheid
maakt mensen. Het is een vorm van
ontwapening."
Martine: "Het is een grote kracht om
voor jezelf te besluiten dat je kwets-
baar wil blijven. Eerlijk gezegd ben
ik eerder een melancholisch type en
betekent de clown voor en in mij een
tegengewicht. Het gaat voor mij om
leren voelen en een rnii-taten-zien.
Soms denk ik dat ik te gevoelig ben.
Maar ik besef dat precies dat gevoel,
die kwetsbaarheid; nodig is in onze
.sarnenlevinq."
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Zorg-Saam vzw
Zorq-Saarn wil mensen inspi-
reren en in beweging brengen
omdat zorgzaam samenleven kan. •
Menselijke verbondenheid uit zich :
in 'zorgen voor elkaar'. Zorq-Saarn :
is een vormingsinstelling qespe- :
cialiseerd in 'zorg'. Door vorming :
wil Zorq-Saarn bijdragen aan het
herwaarderen van zorg. Zowel :
geïnteresseerden en hulpverleners •
als organisaties kunnen bij ons hun •
gading vinden. Ook studiedagen :
en jaartrainingen staan regelmatig :
in de kijker. Zo start in september :
2015 een nieuwe tweejarige oplei- :
ding Contactclown. :
Interesse in deze tweejarige oplei- :
ding? Op onze website www.
zorqsaarn.be vind je alle nodige :
praktische informatie om je kandl- :
daat te stellen voor deze opleiding. ~Martine (links) was ooit

leerling bij Ton. Nu vrev-
ken ze samen als docent
in de opleiding voor con-
tactclown in Vlaanderen

··················...............•.........•.............

Zorg-Saam VZW, Remylaan 4b,
3018 Wijgmaal, tel. 016/24 39 73,
zorgsaam@zorgsaam.be,
www.zorgsaam.be
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