
Een van de zeven circussen die vanaf 2001 door de Vlaamse minister van

Cultuur  worden erkend en gesubsidieerd is het familieproject van de

Hartmanns uit Hooglede.

Momenteel brengen ze een show waarbij circus(school)technieken wor-

den getoond en  aangeleerd in kleuter- en lagere scholen in Vlaanderen.

Maar de toeschouwertjes, hun  leerkrachten en ouders krijgen ook iets

meer mee.

[ Marc Jacobs ]
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Rijmenam, 13 november 2001. De school-

namiddag is net begonnen. Vele tientallen 

kleuters en lagere-schoolkinderen steken

de Kloosterstraat over. Deze week is de

basisschool aan de andere kant van de

straat tijdelijk uitgebreid: met een woon-

wagenkamp en een circustent. Die namid-

dag zaten alle klassen van de school, met

juffrouwen en de directeur op de tribunes.

Samen met twee vreemde eenden in de

bijt, een belangstellende/ controlerende

ambtenaar van het ministerie van Cultuur

en ondergetekende. Een vol huis, pardon

tent, en dat voel je: ambiance. Ik bekijk

momenteel beroepshalve meer circussen

dan de doorsnee Vlaming en heb onder-

tussen de half lege circussen leren kennen:

de interactie met en tussen een zo talrijk

mogelijk publiek is een belangrijk onder-

deel van het spektakel. Dit circus speelt

deze week in dat verband op zeker, twee

voorstellingen: één voor alle leerlingen van

een (school)instelling en één voor hun

ouders waarbij de kinderen mee optreden.

Het is een interessant concept.

EEN KLEIN CIRCUS

Voor 1996 verhuurde het echtpaar Andy en

Geli Hartmann zich als artiesten aan ver-

schillende circussen. Andy Hartmann is

afkomstig uit de Duitse circusfamilie

Heppenheimer. Zijn vrouw Geli komt oor-

spronkelijk niet uit de circuswereld. Bij het

huwelijk besloten ze dat hun toekomst in

de wereld van het rondreizend spektakel

zou liggen. In de loop van de jaren 1980

breidde het gezin uit met vijf kinderen:

Denny, Nico,Tamara, Kimi en  Isabella.Vanaf

1996 startten ze met een eigen familiecir-

cus: Picolini. De familie beschikt over een

middelgrote circustent (400 zitplaatsen) en

de nodige woonwagens.Vijf jaar na de start

brengen ze een gevarieerd programma dat

bestaat uit acrobatie, jongleren, balancee-

racts, een trapezenummer, een koorddan-

snummer, een eenwieleract, een rola-

rolastunt, een vuurspuwernummer en

soms ook een optreden met een geit.

Clowns, Andy en kinderen, spelen alles aan

elkaar. Geli is circusdirecteur en praat alles –

met een charmante Duitse tongval - aan

elkaar.Tamara is verantwoordelijk voor licht

en geluid. Heel het circus draait met ande-

re woorden op de zeven familieleden.

Sommige nummers hebben een hoge

moeilijkheidsgraad. Sterk is bijvoorbeeld

het optreden van de oudste zoon Denny op

de rola-rola: ondersteboven balanceren op

plankjes die op rollen in evenwicht gehou-

den moeten worden. Het trapezenummer

of jongleren met vuur zijn evenmin evident.

Van andere nummers hoor je de toekijken-

de kinderen (licht overmoedig)  zeggen: dat

kan ik ook. Maar dat is precies de bedoeling

van de formule die hier gekozen werd: sterk

vereenvoudigde versies van wat ze zien,

kunnen ‘gewone’ kinderen ook.1

naam van het circus CIRCUS PICOLINI
eigenaar/directeur Andy en Geli Hartmann

contactpersonen Geli Hartman

contactadres Guido-Gezellestraat 7, 8830 Hooglede

gsm 0745/28 72 91

FAMILIE, CIRCUS EN SCHOOL
De Hartmanns uit Hooglede



M
o

re
s

2
 [

2
0

0
1

] 
4

28

Familie, circus en school

CIRCUSSCHOOL

In Vlaanderen zijn er de voorbije tien jaar

verschillende circusscholen (zoals de

Circusplaneet te Gent, de Brugse

Hoetchacha, …) ontstaan waar kinderen

en tieners ’s avonds of in het weekend een

cursus circustechnieken kunnen volgen.

Het gaat doorgaans om kleine vzw’s met

vrijwilligers. De circusschool blijkt zo een

ludiek en sportief alternatief te zijn voor

de wekelijkse volleybaltraining of scouts-

vergadering. Na verloop van tijd ontstaat

een groepje  van gevorderden die samen

met de lesgevers optredens verzorgen

waaraan ook de pas gestarte leerlingen

kunnen deelnemen. De optredens van

meer gevorderde leerlingen hoeven vaak

niet onder te doen voor sommige num-

mers die men in echte circussen ziet. De

lesgevers van de circusscholen verzorgen

in scholen, op straatfeesten, tijdens open-

deurdagen in bedrijven of tijdens andere

manifestaties straatanimatie die erin

bestaat kinderen met circusrekwisieten in 

contact te brengen en enkele basistechnie-

ken (van het jongleren of van het lopen op

een bal) aan te leren. Na enkele uren oefe-

nen met sjaaltjes en balletjes slagen vele

kinderen in een kort jongleernummertje.

Na enkele maanden of jaren oefenen zijn

sommige leerlingen in staat ook complexe-

re nummers te brengen. Deze formules die

in de circusscholen worden gehanteerd,

worden ook door de familie Hartmann toe-

gepast in hun circus. Zij werken enkele

uren of dagen met kinderen, tonen enkele

circustechnieken en laten de bezoekende

kinderen het ook proberen. De kinderen

krijgen gaandeweg presentatie- en opvoe-

ringstips mee. Na enkele uren of dagen

kunnen ze een kort optreden brengen.

Precies door het feit dat een circusvoorstel-

ling doorgaans opgebouwd is uit een

afwisseling van verschillende korte num-

mers kan op korte termijn gewerkt worden

naar een resultaat waar een eigen nummer

ingebed wordt in een professioneel ogend

resultaat. Die nummers van absolute

beginners worden dan afgewisseld met de

nummers van gevorderden, in casu de kin-

deren en ouders Hartmann. Belangrijk is

dat alles zich afspeelt in een echte tent en

echte circuspiste, voor de ogen van een

publiek op een echte circustribune, met

professionele belichting en geluidsinstalla-

tie en onder begeleiding van ervaren cir-

cusmensen die vaart in het geheel kunnen

houden.

CIRCUSFAMILIE

De directeurs van verschillende erkende

grotere circussen in Vlaanderen kijken met  

gemengde gevoelens naar de beweging

van de circusscholen-vzw’s die de voorbije

tien jaar in Vlaanderen als paddestoelen uit

de grond zijn geschoten. Nog los van

bedenkingen over het ook bij goochelaars

gevoelig liggende probleem van het ver-

klappen van de truken van het vak, ving ik

in gesprekken met leden van de rondtrek-

kende circussen vooral de volgende

bedenking op: die circusscholen brengen,

vertellen, kennen of beleven maar de helft

van het verhaal. Ze gaan na de repetitie of

voorstelling gewoon weer naar huis: het is

maar vrijetijdsbesteding. Voor circusmen-

sen, vooral in de kleine circussen waar de

artiesten geen sterrenstatus hebben en

men niet talrijke helpers en handlangers

kan inhuren, begint dan vaak het harde

labeur van het afbreken van de tent, het

vullen van de vrachtwagens en verplaatsen 

van woonwagens en caravans. Een cruciaal

onderdeel van het circusleven is het

omgaan met onzekerheden en het elegant

oplossen van allerlei problemen. Elke

standplaats heeft eigen problemen: water-

aansluiting, vergunningen, oneffenheden

in het terrein, problemen met elektriciteit,

…Wonen in een woonwagen, af en toe

met het hele hebben en houden te kijk

staan in het midden van een dorp of stad,

is geen sinecure. Het dagelijks leven gaat

door en speelt zich onderweg - “on the

road” - af. Waar vinden we brood?

Ongelukken gebeuren. Artiesten gaan

weg. Komt er publiek vanavond? Als het vijf

dagen en nachten stortregent of sneeuwt,

lijkt half buiten leven of een circus met

alles erop en eraan opzetten of afbreken

minder idyllisch, maar het moet wel

gebeuren. Duizend-en-één-dingen kunnen

fout lopen of moeten geregeld worden. De

drie minuten of het uur in de piste is maar

het topje van de ijsberg.

Hier schuilt een belangrijk verschil tussen

wat de familie Hartmann doet en brengt

en andere circusschoolformules. Het dage-

lijks leven gaat voor en na de voorstelling

in de school gewoon door, deels op terrei-

nen in of naast de school. De familie wordt

geconfronteerd met een reeks praktische

problemen en onzekerheden die het cir-

cusleven kenmerken. De schoolgemeen-

schap is daar deels getuige van en leeft

mee.Een van de sedert twee eeuwen in de

hele circuswereld beproefde formule om

als rondtrekkende onderneming om te

gaan met de vele onzekerheden, waarbij in

soms moeilijke omstandigheden op colle-

ga’s moet kunnen gerekend worden, is het

optreden als familie. Yoram Carmeli onder-

zocht in een knappe studie over het Britse

circus in de tweede helft van de twintigste

eeuw waarom familie zo belangrijk is in het

circus en waarom circusfamilies frequent

voorkomen. Hij demonstreerde dat het

soms een economische noodzaak is om

een circus te laten draaien. Tegelijkertijd

stelde hij vast dat in vele circusvoorstellin-

gen gespeeld wordt met het concept fami-

lie, zowel in de piste als ook in de interactie

met en tussen het publiek:

“In circus lore the claim that ‘the show must

go on’ implies a claim for some obligation

vis-à-vis the public which lends the travellers

a sense of participation, of being human.

Travelling (i.e. performing) is not only a condi

tion of the parent’s power; rather,it renders their

demands constantly loaded with emotional 
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CIRCUSSEN IN VLAANDEREN

and moral significance. (...)

The family itself is manipulated in this tradition

so as to generate a similar experience.

Amongst the public grown-ups come to the cir-

cus with their children. Watching their childre-

n’s reactions, they experience how much they

themselves have changed. While children

experience a play of categories in circus,

grown-ups constitute their biographies. As

much as community is created by circus travel-

ling, family amongst the public is constituted

through parents and children participating in

objectifying circus. Social time is constituted

during which repetitive family cycles are

anchored.”2

De combinatie met nog een andere institu-

tie waar ouders vroeger (zeker in kleinere 

gemeenten letterlijk) aan deelgenomen

hebben en die ze opnieuw bezoeken,

levert een extra-dimensie op die met de

Picolini-formule bespeeld wordt. De con-

frontatie tussen verschillende vormen van

leren en met elkaar omgaan is ook een

interessante ervaring voor de relatie tussen 

leerling-leerkracht-directeur-schoolge-

meenschap.

SCHOOLCIRCUS

Uit een gesprek met de enthousiaste direc-

teur van de vrije basisschool te Rijmenam 

(http://users.pandora.be/vrije.basisschool.rij

menam/index.htm/) na de voorstelling op

13 november bleek dat hij de supplemen-

taire boodschappen van het als groep (in

casu een familie) samen werken achter de

schermen naar een doel voor de schermen

toe, naar het voor elkaar inspringen en het

voortdurend vastknopen van spreekwoor-

delijke loshangende eindjes belangrijk

vindt als ervaring voor iedereen.

Gedurende een week gaan een aantal klas-

sen, en in een kleine basisschool als die in

Rijmenam de hele schoolgemeenschap, op

in die speciale wereld.

Samen met enkele pedagogen, leerkrach-

ten en circuskenners heeft Circus Picolini

een speciaal educatief pakket ontwikkeld –

“circus op school” - dat bruikbaar is voor

projectwerking in scholen. Er werden ook

handleidingen gemaakt om met kinderen

naar een circusvoorstelling toe te werken.

De bedoeling is dat het project niet pas

start tijdens de week dat de circustent en

de familie in de school aanwezig zijn maar

dat klassen het evenement al weken op

voorhand voorbereiden. Er kan een beroep

worden gedaan op een reeks sprekers die 

iets kunnen vertellen over de geschiedenis

van het circus. Tijdens de week zelf wordt

door de circusdirectrice in de klas ook

ingegaan op het dagelijks leven in cara-

vans en in de circuswereld.

Als men het hele optreden bekijkt, merkt

men hoe het thema “gezinsrelaties” een

rode draad vormt in heel het spektakel. Het

gaat in de piste wel om een karikaturaal

uitvergroot rollenspel met een (eind)ver-

antwoordelijke moeder en een vader-

clown die zich als een groot kind presen-

teert en voortdurend ongehoorzaam is,

fouten maakt of op het publiek inspeelt. In 

dit rollenspel rond gender- en familierela-

ties, is de moeder, Geli Hartmann, de baas:

de spreekstalmeesteres. Zij moet in de

clownsnummers de grote jongens en

vader – die het kinderpubliek op hun hand

trachten te krijgen - voortdurend tot de

orde roepen. Door het feit dat ze de ande-

re artiesten voortdurend als moeder met

hun naam en de hoofdclown met “papa

Hartmann” aanspreekt, komt dit familierol-

lenspel als een rode draad terug. Dit

spreekt kinderen aan. Tijdens de gezamen-

lijke voorstellingen waarop de ouders,

familieleden en kennissen worden uitge-

nodigd, wordt dit spel nog verder gespeeld

want dan spelen niet alleen de verhouding

leerkracht/volwassene –leerling maar ook

de verhoudingen kind/tijdelijk artiest-

ouder mee in het verhaal. Met eenvoudige

technieken wordt ingespeeld op één van

de volgens Yoram Carmeli belangrijke ele-

menten in een geslaagde circusvoorstel-

ling, niet alleen de interactie met maar ook

tussen het publiek. n

INFORMATIE OVER CIRCUS OP SCHOOL:

Jan Dewitte

Kleine Stadenstraat 21

8830 Hooglede

1 Voor een beschrijving van de show,

zie: http://www.edugo.be/kleuters/activiteitkleut99-00/picolini.htm/ .
2 Yoram Carmeli, Performance and family in the world of British circus, Semiotica

–Journal of the international association for semiotic studies 85 (1991), p. 257-289, p. 282.


