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Ontmoeting en contact – de clown opent je hart. 
De zijns- en zielskwaliteiten van de clown in het 
sociaalagogisch werk.

Wie is die clown ? 
Een artikel schrijven over de betekenis van clownerie in het 
sociaalagogisch werk is een uitdaging en een mooie gelegenheid 
om het clownswerk in dit werkveld onder de aandacht te brengen. 
Alvorens daar dieper op in te gaan lijkt het mij zinvol om wat 
duidelijkheid te scheppen omtrent het begrip ‘clown’. Wat  
verstaan we daaronder ? Wanneer ik in een gezelschap vertel dat ik 
clown ben en clowncursussen geef reageren mensen met ‘kan ik je 
vragen voor een feestje ?’ of ik word gevraagd om terstond iets te 
tonen. De meeste mensen hebben, begrijpelijk, een (cliché)beeld 
van de clown zoals ze die ontmoeten in het circus, op straat, op 
kinderfeestjes en braderijen. Dit beeld komt meestal overeen 
met de zogenaamde pipoclown: de clown met de veel te grote 
schoenen, de geruite broek met bretellen en die uitbundig 
geschminkt is. Er zijn veel soorten clowns. Ze zijn in te delen in 
een aantal types: de pipoclown, de pierrot, de domme august, de 
witte clown, de clownjongleur, de clown met de ballonnen, … 
De clown waarover ik hier wil spreken is de contactclown, waar-
onder ook de cliniclown valt, de clown die met en voor zieke 
kinderen speelt. Dit is niet een type clown zoals de anderen 
alhoewel hij daar wel kenmerken van kan hebben. In ‘wezen’ is 
de contactclown anders. Deze clown is het best te beschrijven 
aan de hand van een aantal kwaliteiten: ik noem ze zijns- en 
zielskwaliteiten. Wie is die contactclown ? Hoe kunnen we 
hem het best ‘typeren’ ? En wat houden die kwaliteiten dan in ? 

De weg van de minste weerstand
Deze clown neemt contact vanuit zijn hart. Met een open blik, 
ontvankelijk en nieuwsgierig treedt hij de wereld en de mensen 
tegemoet. Hij leeft in het hier-en-nu, bekommert zich niet over het 
verleden en maakt geen plannen voor de toekomst. Hij is kwets-
baar en deelt zijn gevoelens d.m.v. zijn lichaamstaal. 
Gevoelens die noch goed, noch fout zijn. Ze zijn er gewoon. In een 
wereld waarin we ons best doen om iemand te zijn, om te slagen, 
toont de clown ons dat we niet door de mand kunnen vallen, 
omdat er geen mand is. We mogen falen. We mogen eerlijk onze 
successen en mislukkingen laten zien. En telkens opnieuw. Deze 
clown houdt ons een liefdevolle spiegel voor waarin we eerlijk en met 
mildheid naar onszelf mogen kijken. Hij spiegelt onze verlangens 
om er te mogen zijn met onze kwaliteiten en valkuilen, met onze 
mogelijkheden en beperkingen. En hij doet het met humor door 
beide uit te vergroten. In de klacht zit de kracht. Hij laat het licht 
schijnen op zijn schaduwkanten en omarmt ze. Hij helpt ons om 
uit de strijd/het conflict te blijven op een creatieve manier en hij 
neemt nooit iets persoonlijk. Hij analyseert of beoordeelt noch 
zichzelf, noch de anderen. Hij gaat de weg van de minste weerstand, 
mee met de stroom van het leven. Deze clown raakt je hart omdat 
hij niet bang is om vanuit zijn eigen hart te leven. Zo ontstaat er 
écht contact en kunnen we elkaar werkelijk ontmoeten. 

Wat kan de clown of clownerie betekenen in het 
sociaalagogisch werk ? 
We kunnen deze vraag op twee manieren benaderen. 
Enerzijds werken er mensen als contactclown in ziekenhuizen 

(de cliniclowns) met zieke kinderen, in woon- en zorgcentra met 
(dementerende) bejaarden en in de gehandicaptensector. 
Mensen die deze weg kiezen hebben tal van mogelijkheden om zich 
hierin te bekwamen en te ontwikkelen. In binnen- en buitenland 
kan je opleidingen volgen met het doel als clini-clown of contact-
clown te gaan werken. 
In dit artikel zou ik eerder een andere toepassingsmogelijkheid 
willen belichten, nl. clownerie als middel voor sociaalagogische 
werkers om zich de kwaliteiten van de contactclown, zoals 
hierboven genoemd, eigen te maken en te integreren in hun werk 
zonder dat zij effectief als clown aan de slag gaan. 
Hieronder geef ik een aantal voorbeelden uit het clownswerk 
waarin deze kwaliteiten aangeraakt, ervaren en geoefend worden. 

Uit de praktijk van het clownswerk
De motivatie van mensen die deelnemen aan een workshop of 
cursus is heel divers maar de meeste volwassenen voelen zich 
aangetrokken tot de woorden ‘innerlijk kind’, ‘spelen’ en ‘humor’. 
Er is de behoefte om plezier te maken, om ongedwongen zichzelf 
te kunnen zijn, om vrij te zijn. Dat verheugt me want het is inderdaad 
de bedoeling om daar (opnieuw) contact mee te maken. Alleen, 
hoe doe je dat ? Ons hoofd draait op volle toeren, onze  innerlijke 
criticus zegt dat we niet zo belachelijk moeten doen en onze 
slavendrijver dat we nog harder ons best moeten doen.  

Contact maken met je innerlijk kind betekent contact maken 
met jezelf. Dat is een goede basis om van te vertrekken. Bij de 
contactclown gaat het om ontmoeting. Om de ander ‘eerlijk’ te 
kunnen ontmoeten is het belangrijk om goed in contact te zijn met 
jezelf. Contact is bij het clownen een sleutelwoord: contact met 
jezelf, met de ruimte en met de ander. 
In mijn cursussen bouw ik dat heel geleidelijk aan op. Vaak begin 
ik met een rondje om elkaars namen te leren kennen. Ieder zegt zijn 
naam. Dat gaat meestal heel snel. Dan introduceer ik een aantal 
‘clownelementen’, nl. tijd, kijken en aandacht. Ik vraag hen eerst 
tot 3 te tellen (in zichzelf) en dan hun naam te zeggen. Dan vraag 
ik om hun naam te zeggen terwijl ze iemand aankijken. Dit is voor 
sommige mensen al heel spannend. Meer tijd nemen betekent dat 
je langer in de aandacht staat. Iedereen kijkt naar je! Kijken en 
bekeken worden, dit voelt voor sommigen heel ongemakkelijk. 
Hoe ga je om met die aandacht ? En heb ik de ander werkelijk 
gezien ? Is er echt contact ? 

Een andere oefening om goed in contact met jezelf te zijn en te 
blijven gaat als volgt. We staan in een kring. Met de ogen neem je 
contact met iemand anders uit de kring. Van zodra je contact hebt, 
d.w.z. ik kijk naar iemand die ook naar mij kijkt, steken we de 
kring over en wisselen van plaats. Iedereen doet dit tegelijkertijd. 
Dit is een mooie oefening om te voelen of ik het ‘goed heb met 
mezelf’ want het gebeurt dat niemand naar mij kijkt. Dan kan ik 
niet oversteken. Kan ik blijven staan in die onzekerheid ? In die 
‘leegte’ ? Zonder onzeker te worden, zonder mij leeg te voelen 
en rustig blijven kijken tot ik wel contact heb ? En wanneer ik 
onzeker word, kan ik dan aan de verleiding weerstaan om iemand 
te ‘manipuleren’, met mijn ogen en lichaam iemand te dwingen 
naar mij te kijken ? 

Een andere keer start ik met een oefening die uitnodigt om contact 
te maken met de ruimte. Iedereen zit op een stoel op een willekeurig 
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plekje in de ruimte. Nadat ik eerst aandacht heb gevraagd voor 
het contact met de stoel, soms laat ik hen naar een andere stoel 
gaan en het verschil voelen, vraag ik om van op de stoel,  met een 
open, neutrale blik, de ruimte te verkennen. Niet door op zoek te 
gaan naar iets maar door je blik te laten dwalen. Een volgende 
stap is om af en toe je blik te laten rusten op iets en vooral oog te 
hebben voor detail. En vervolgens vraag ik om hetzelfde te doen 
maar dan met een tikkeltje nieuwsgierigheid en verwondering. 
De clown staat open en laat de dingen naar zich toekomen. 

Ik neem naar een cursus verschillende koffers mee (het is heerlijk 
spelmateriaal!). In sommige zitten hoedjes, attributen, … Enkele 
zijn leeg. Symbolisch. Er is ook nog veel plaats voor improvisatie 
en invallen van het moment! Ik nodig cursisten uit om in die 
‘leegte’, het niet-weten, het niet-doen te durven (blijven) staan. 
En daar hoort ook de stilte bij. Dat is vaak heel bedreigend, 
controlefreaks als we zijn. Maar in het niet-weten zitten zoveel 
mogelijkheden! Er is zoveel te be-leven zonder dat we ernaar op 
zoek moeten gaan. Als we maar alert blijven met onze zintui-
gen. Wat verder in de cursus, wanneer we al een beetje vertrouwd 
zijn met elkaar en de ruimte, doen we een aantal improvisatieoe-
feningen. Improvisatie betekent dat je geen plan hebt en dat je 
openstaat voor wat er in het moment zich aandient.  Het vraagt 
moed en vertrouwen om niet onmiddellijk in actie te schieten. 
Vertrouwen dat er altijd iets komt. En ‘weerstand bieden’ aan de 
verleiding om te willen scoren, om origineel te willen zijn, om je 
best te doen. 

In de ruimte staat een scherm met daarachter een koffer met hoedjes. 
Ik vraag de cursisten om per 2 achter het scherm te gaan, een 
hoedje op te zetten,  met z’n tweeën tevoorschijn te komen, het 
‘publiek’ aan te kijken en weer te verdwijnen. En dit 3 maal tel-
kens met een ander hoedje. Hier gebeuren mooie dingen. Prach-
tige clowns komen tevoorschijn. Maar het is ook ‘hard werken’, 
om minder(!) te doen, om jezelf te blijven voelen en je niet weg 
te geven aan het publiek, om geen rol te spelen, om niet te blijven 
‘plakken’ maar ook om niet te snel weer te verdwijnen.

Naar een authentiek contact met jezelf
In het clownen wordt onze gekwetstheid zichtbaar. Wij mensen 
zijn uit op erkenning, aandacht en liefde. Om dit te krijgen doen 
we ons uiterste best en daarmee gaan we vaak over onze gren-
zen en geven we onszelf weg. De clown geniet van de aandacht 
maar geeft zich niet weg. Hij maakt zich niet afhankelijk van de 
reacties 
van anderen. Hij is verwachtingsvol maar verwacht niets. 
Wanneer we in een cursus spelen voor publiek (medecursisten), 
dan vraag ik aan de spelers om genoeg afstand (letterlijk) te 
bewaren van het publiek. Dat is één aspect, hoe je met de ruimte 
omgaat, maar er is ook het aspect van je eigen ruimte. Het is 
belangrijk om jezelf niet kwijt te geraken. Als het publiek niet 
reageert, niet lacht, … de clown neemt het niet persoonlijk. 
Hij blijft eerlijk voeling houden met zichzelf en gaat zich niet 
uitsloven. Zoniet gaat de lol eraf, voor iedereen. 

De ja-houding
Wanneer we later in de cursus overgaan tot spelen met 2 of 3, 
is het opvallend hoe snel mensen in conflict geraken en in de 
strijd gaan met elkaar tijdens het spelen. De ene vraagt iets aan 

de ander en die zegt nee. De ene heeft een bal en de ander wil 
die afpakken. Dit is prima wanneer het impulsen zijn om verder 
te spelen. 
Wanneer er echter vanuit de nee-houding wordt gespeeld (de ene 
weigering volgt op de andere), stopt het spel. Het stroomt niet 
meer en het plezier gaat eruit. We zien niet de clown die speelt 
maar de (ego)persoonlijkheid achter de clown.  De clown is wars 
van conflicten zoals grote mensen ze ‘spelen’. Hij snapt het ge-
woonweg niet. De clown speelt vanuit de ja-houding, hij accep-
teert wat zich aandient. Daardoor is hij ontwapenend. We kunnen 
niet boos zijn/blijven op hem. Zoals een kind dat iets uitgestoken 
heeft plots ons hart kan doen smelten. 

Zijn waar je bent, voelen wat je voelt
De meeste mensen gaan moeilijke situaties te lijf met ontkenning 
en verdediging. De clown daarentegen leeft en beleeft wat er 
is. Hij probeert niet de zwaarte weg te werken. Hij kijkt er met 
nieuwsgierigheid en verwondering naar. Hij speelt mét de zwaarte.
 Hij brengt er als het ware licht(heid) in. Soms zeggen cursisten: 
“ik ben wel gekomen maar ik ben niet in de stemming” of “ik ben 
bang om me belachelijk te maken” of “ik ga het niet kunnen”. Ik 
probeer ze dan gerust te stellen en zeg: “vertrek bij wat er is, er 
moet niets, je moet niet ergens komen, er is geen plan. Ben je niet 
in de stemming, OK, dan is dat je vertrekpunt. Ben je bang, OK, 
dan is je clown bang.” Vaak verdwijnt dan de angst en komt het 
spelplezier vanzelf omdat de angst mee wordt opgenomen. Alle 
gevoelens en stemmingen zijn welkom en worden mee opgenomen 
in het spel. Dat is levensecht spel. Spel zonder maskers. Wij mensen 
hebben maskers op, de clown niet. Hij staat naakt en is kwetsbaar. 

In het clownen kom je jezelf tegen. D.m.v. spelen krijg je zicht op 
wie je bent en hoe je reageert. Via spel kunnen we teruggaan naar 
onze ‘natuurlijkheid’ van het vrije kind.  
De clown toont ons hoe we ons hart kunnen openen voor de 
mensen met wie we leven en werken. Ons hart openen betekent 
onze verdedigingsmechanismen laten varen, luisteren naar onze 
verlangens en onze ware gevoelens tonen. Door je eigen hart te 
openen, open je ook het hart van de anderen. In het werken met 
mensen op de verschillende terreinen van het sociaalagogisch 
werk hebben de kwaliteiten zoals hierboven beschreven een be-
langrijke waarde. Authentiek, kwetsbaar, vanuit kracht, open en 
onbevooroordeeld de ander op een eerlijke en waarachtige wijze 
ontmoeten, begeleiden, ondersteunen. 

Martine Bal

Martine Bal is creatief agoog, vormingswerker, 
clown en clowndocente

Werkt mee aan de opleiding Creatief Agogisch Werk 
in balans/VSPW,  met de modules:

 1. in je kracht zijn – in contact met 
dat wat is – via stem en woord;

 2. loslaten en verbinden – afscheid nemen 
en omarmen – via beeldend werk.

In het voorjaar van 2011 start in Balans de module 
‘verbinding maken met de groep-via clownerie en vertelkunst’.

www.balansgent.be   www.aarde-werk.be 
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