
Cijfers, Emoties en nuances, het circus rondom het circusdier

Het is een goede zaak dat de politiek aandacht besteedt aan circusdieren.

Wie de media volgt  zou tot  de conclusie  kunnen komen dat de meerderheid van de 
samenleving een verbod op circusdieren wenst.  De DierenBescherming heeft  200.000 
leden. De PvdD 180.000 stemmen en enkele andere dierenrechtenorganisaties samen 
ook zo’n 20.000 leden. Opgeteld minstens 400.000 tegenstanders van circusdieren? Je 
kúnt geen optelsom maken. Er zijn veel “dubbelleden”. Zelfs onder de PvdD leden – iets 
anders dus dan stemmers! – zijn er mensen die een verbod op circusdieren niet wenselijk 
vinden. Zoals Jet Bakels die een boek heeft geschreven over roofdieren in het circus en 
een tentoonstelling  over  circusdieren heeft  gemaakt.  Bij  De  DierenBescherming  doen 
slechts 16 van de 90 afdelingen mee in de strijd tegen circusdieren. “Wilde dieren de tent 
uit” heeft in ruim drie jaar tijd 50.000 steunbetuigingen mogen ontvangen. Een nog lager 
getal.  Het aantal  actieve tegenstanders  van circusdieren is  nog lager.  Ongeveer  100 
dieractivisten en een paar honderd meelopers. Deze getallen staan in een schril contrast 
tot  het  jaarlijks  aantal  bezoekers  aan  circusvoorstellingen:  Anderhalf  miljoen.  Dit  is 
overigens de groep mensen die de Commissie Klassiek Circus vertegenwoordigt.

boek Jet Bakels

Tegenstanders  van  circusdieren  baseren  hun  mening  vooral  op  daartoe  zorgvuldig 
geselecteerde  informatie  op  websites  van  internationaal  opererende  dieractivisten. 
Websites  waar Nederlandse activisten naar  verwijzen tonen bijvoorbeeld beelden van 
circussen  in  Peru,  Mexico  en  Guatemala.  Circussen  met  inderdaad  erbarmelijke 
omstandigheden  voor  de  dieren,  die  echter  niet  representatief  zijn  voor  circussen in 
Europa. Men baseert zich ook op incidenten die gefilmd zijn. Dat het incidenten zijn wordt 
gemakshalve verzwegen. Dat past immers niet bij het ideaalbeeld van dieractivisten om 
te komen tot een wereld waarin mens en dier volledig van elkaar gescheiden leven.

Op basis  van incidenten zou je heel ongenuanceerd alle  autoverkeer meteen kunnen 
verbieden. Of om bij dieren te blijven: Huisdier nummer één, de hond. Jaarlijks 18.000 
bijtincidenten  in  Nederland.  Nog  maar  te  zwijgen  over  ontsnappingsincidenten  met 
huisdieren. De hond is overigens, net als de circusleeuw, ontstaan uit domesticatie van 
een wild dier, de wolf. Nóg een reden om de hond te verbieden? Duizenden jaren geleden 
waren er geen dieractivisten, anders hadden we nu beslist geen hond als huisdier gehad.
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zogende circuskameel zogende circustijger

De nuance  ontbreekt  en de  emoties  spelen een belangrijke  rol  in  de  schijndiscussie 
rondom  het  circusdier.  Daarin  wordt  zelfs  zo  ver  gegaan  dat  er  leugens  worden 
verkondigd over circusdieren en trainingsmethoden. Geen enkele beleidsmaker die dat 
natrekt door het circus te bezoeken en de dieren langere tijd te observeren. Zelfs de 
bestuurders van Winschoten zeiden dat ze het welzijn hadden onderzocht terwijl dat niet 
zo was. Sterker nog: ze wisten niet eens welke dieren het vergunningvragende circus in 
het programma had! Het is  ook een schijndiscussie  omdat deze niet maatschappelijk 
breed wordt gevoerd. Het zijn vooral dieractivisten en meegezogen tegenstanders die 
met veel tamtam in de media hun mening verkondigen. Dat er in 2008 tijgers, lama’s, 
kamelen en berberaapjes in circussen in Nederland zijn geboren en succesvol opgevoed 
door  de ouderdieren hoort  u vanavond wellicht  voor  de eerste  keer.  Circus  Moskou-
Holiday heeft sinds de kerst vier nog niet eerder getrainde tijgers in het programma. In 
de voorstelling kan het publiek zien hoe de training werkt: met engelengeduld en heel 
veel beloning.

training circustijger detail training circustijger met vleesbeloning
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Twee  Britse  onderzoeken  hebben  aangetoond  dat  er  op  grond  van  dierwelzijn  geen 
enkele  reden  is  om  te  komen  tot  een  verbod  op  circusdieren.  Er  zijn  wel  enkele 
verbeterpunten beschreven. Het zal de Commissie Klassiek Circus niet verbazen als het 
nu afgeronde onderzoek van LNV vergelijkbare uitkomsten krijgt. Ter geruststelling van 
het presidium: Het rapport is gereed en gaat op korte termijn naar de minister.

Publicatie rapport
Dr. Marthe Kiley-Worthinton

Het verbieden van circusdieren is overigens geen gemeentelijke bevoegdheid. De rechter 
heeft daarover op 28 oktober 2008 een duidelijke uitspraak gedaan.

Kan een gemeente dan echt niets doen aan het welzijn van circusdieren?
Als u de door de Commissie Klassiek Circus toegezonden stukken goed heeft gelezen dan 
weet u dat u als gemeente weldegelijk een constructieve bijdrage kunt leveren aan het 
welzijn  van  circusdieren.  Door  het  beschikbaar  stellen  van  een  geschikt 
evenemententerrein waarop het circus de dieren conform de richtlijnen en toekomstige 
wetgeving kan huisvesten.

Dit geldt ook voor Dronten.

Laat  u  niet  leiden  door  emoties  en  ongenuanceerde  eenzijdige  informatie  die  tegen 
circusdieren pleit. Het burgerinitiatief van Lisanne Boerman en de fraudegevoelige poll op 
de gemeentewebsite hoeven uw beslissing ook niet te beïnvloeden. De Gemeente Weert 
kan daarin uw grote voorbeeld zijn.
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De Commissie Klassiek Circus is een onafhankelijk instituut dat zich ten doel 
stelt een aantal vooroordelen weg te nemen welke er bestaan over het 
klassieke circus.  De commissie spreekt daarbij namens de ruim anderhalf 
miljoen bezoekers die jaarlijks voorstellingen van het klassieke circus 
bezoeken.

De meest recente bedreiging voor het klassieke circus is het vooringenomen 
standpunt van dieractivisten, die met verouderde informatie en 
onwaarheden, een verkeerd beeld schetsen van het klassieke circus. Met als 
enige doel het streven naar een verbod op circus met dieren.

De voorlichtingsactiviteiten van de Commissie Klassiek Circus richten zich 
op het algemene publiek en beleidsmakers op lokaal, regionaal en landelijk 
niveau.

www.klassiekcircus.nl
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