
Onwaarheden in de communicatie van “Wilde Dieren De Tent Uit”
en andere dierenrechtenorganisaties die strijden tegen circusdieren.

BERICHTEN IN DE MEDIA EN OP WEBSITES VAN 
TEGENSTANDERS VAN CIRCUSDIEREN

Amsterdam, Den Haag, Groningen [en andere steden] hebben reeds een verbod
In de genoemde steden is op verzoek van dierenrechtenactivisten een motie ingediend om een 
verbod in te stellen op circussen met [bepaalde] dieren. In Amsterdam heeft dat er alleen toe 
geleid dat de toenmalige burgemeester, Job Cohen,  een brief aan de minister heeft gestuurd 
met het verzoek om het verbieden van circussen omwille van de dieren toe te staan aan 
gemeenten. In de andere steden is, samen met de circusbranche, gewerkt aan het opstellen van 
regels binnen de wettelijke kaders in de plaatselijke nota’s dierwelzijn.

RDA keurt Richtlijnen circusbranche af
Deze propagandaleus is eigen taalgebruik van dierenrechtenactivisten. De minister van LNV 
heeft op 12 april 2007 officieel laten weten dat de RDA een rapport van de Vereniging van 
Nederlandse Circus Ondernemingen ziet als eerste aanzet voor richtlijnen. Dat is toch echt 
iets anders dan afkeuren.

Bijt en ontsnappingsincidenten met circusdieren pleiten voor verbod
Wereldwijd zijn er zo'n 10 incidenten per jaar met circusdieren. Vaak te wijten aan mensen 
die  onder  invloed  van  alcohol  het  circusterrein  betreden  en  te  dicht  bij  de  kooien  van 
roofdieren  komen.  Met huisdier  nummer  één:  hond en  kat  zijn  er  alleen  al  in  Nederland 
18.000 bijtincidenten en voor ontsnappingen hoeft u maar in het huis-aan-huis blad te kijken. 
Met  dit  argument  kun  je  eerder  huisdieren  verbieden.  Mensen  voorlichten,  zoals 
kynologenclubs dat ook doen, is de enige juiste oplossing voor dit probleem.

200 steden in Engeland hebben een verbod
In ruim 200 engelse steden durven ambtenaren, onder druk van bepaalde pressiegroepen, hun 
handtekening niet te zetten onder een speelvergunning. Circussen geven daarom gewoon hun 
voorstellingen op particuliere terreinen. Dat is toch echt iets anders dan een verbod.

78% Nederlanders is tegen circus met wilde dieren
Deze propagandaleus is gebaseerd op de wiskundig foutieve interpretatie van de uitslag van 
een niet a-selecte poll op de RTL4 website na een nieuwsuitzending op TV. Met 16 miljoen 
inwoners en circa 4000 deelnemers is de kans dat deze uitspraak correct is bijzonder klein: 
0,2%.  Verder  is  het  zo  dat  er  ongeveer  30.000 tegenstanders  zijn  van dieren,  niet  alleen 
circusdieren.  Daar  staan  de  ruim  1,5  miljoen  mensen  tegenover  die  jaarlijks  naar  een 
circusvoorstelling mét dieren gaan.

Dieren worden getraind door inboezem van angst d.m.v. gebruik van geweld (haken, 
stroomstokken, gloeiende platen/stokken)
Dit zijn trainingsmethoden die tot 1890 dagelijkse praktijk waren. Er is een ontwikkeling in 
trainingsmethoden, maar ook in de omgang met dieren en het huisvesten van dieren. Er zijn 
echter  activisten  die  deze  ontwikkelingen  ontkennen,  net  zoals  er  mensen  zijn  die  de 
Holocaust ontkennen.  Helaas is er  soms kaf onder het  koren. Gelukkig zijn dat zeldzame 
incidenten.  Maar  filmpjes  daarvan  worden  op  internet  wel  jarenlang  breed  ingezet  als 



campagnemiddel.  Helaas  wordt  bij  zo'n  filmpje  nooit  vermeld  waar  en  wanneer  het  is 
opgenomen. Documentaire waarde van die filmpjes is dus nul.

De olifanten worden dit jaar gepresenteerd door Daniël Raffo, niet door hun eigen 
trainer.
Dit is een bericht over Circus Herman Renz over een show van enkele jaren geleden. Het 
bericht  blijft  op de website  staan om te  illustreren  dat  dieren niet  door hun eigen trainer 
worden  gepresenteerd.  Helaas  voor  "Wilde  Dieren  De  Tent  Uit"  stond  de  vaste 
trainer/verzorger, Omar Aglagal, tijdens het optreden altijd aan de rand van de piste en sprak 
de  commando's  uit  om Daniël  Raffo  te  ondersteunen.  Deze  belangrijke  informatie  wordt 
bewust verzwegen.

Bezoek geen circus met wilde dieren, dan kunnen de dieren in de natuur     blijven leven   
waar ze thuishoren.
Dit is een uitspraak in een op kinderen gerichte propagandafilm op Youtube van “wilde dieren 
de tent uit” waarin onterecht wordt gesuggereerd dat dieren in circussen altijd via wildvang 
worden verkregen. Op olifanten na zijn circusdieren afkomstig uit eigen kweek of aangekocht 
uit de geboorteoverschotten van dierentuinen en dierenparken.

OVER HET ONDERZOEKSRAPPORT VAN WAGENINGEN UNIVERSITEIT:

KANTTEKENINGEN BIJ UIT HUN VERBAND GEHAALDE 
GETALLEN  UIT  HET  WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK

71% van de geobserveerde dieren heeft medische afwijkingen
OORZAAK: Dieren  in  circussen  bereiken  hogere  leeftijden  dan hun in  het  wild  levende 
soortgenoten. Dat betekent inderdaad het optreden van ouderdomskwalen. Wat overigens niet 
altijd betekent dat het welzijn ook zou zijn aangetast. Bij paarden zijn (helaas) soms goedkope 
dieren  aangekocht,  met  alle  nadelen  van  dien.  Er  bestaat  geen  enkele  relatie  tussen  de 
aanwezigheid van het dier in het circus en eventueel optredende ziekten of afwijkingen.

33% van de tijgers en leeuwen beschikt nooit over een buitenverblijf
OORZAAK: Deze 33% betreft alle dieren van het Belgische Benelux Circus dat in 2008 op 
een parkeerplaats bij Valkenswaard stond. De reden: de eigenaar, Karin Range lag terminaal 
ziek op bed. Niemand kon de transportverblijven openen om de dieren in buitenverblijven te 
plaatsen. Karin Range is 17 december 2008 aan de gevolgen van haar ziekte overleden. Het 
circus  is  opgeheven  en  de  dieren  zijn  elders  ondergebracht.  Een  ernstig  ziek  dier  is 
geëuthanaseerd door de dierenarts. Bij alle overige circussen kwamen en komen alle tijgers en 
leeuwen in hun buitenverblijven.

98% per 24 uur verblijven leeuwen in een binnenverblijf
Ook hier  zijn  de  cijfers  nadelig  beïnvloed  door  het  hiervoor  beschreven  incident  bij  het 
Benelux Circus. Na correctie van de statistiek wordt deze dieren minstens 6 uren per dag de 
keuze geboden om in het buitenverblijf te gaan. Bedenk dat deze dieren ook in de vrije natuur 
tussen 19 uur en 23 uur rusten, slapen en luieren. De tijdsbesteding van leeuwen en tijgers 
deed natuurlijk aan.



Een gemiddeld verblijf van tijgers in circussen is 5m2
Ook hier weer statistiek beïnvloed door het Benelux Circus. In alle andere circussen is er 25 
tot  100 m2 beschikbaar  voor tijgers.  Alleen tijdens transport  is  om veiligheidsredenen de 
ruimte beperkt. Dit ter voorkoming van verwondingen als er onverhoopt een noodstop moet 
worden gemaakt.

Olifanten staan gemiddeld 17 uur per dag vastgeketend aan voor- en achterpoot
Dit gold alleen bij Circus Renz Berlin. Ook naar onze mening ontoelaatbaar! Dit circus heeft 
intussen lering getrokken en bouwt nu de bekende en gewenste ruime paddock op.

Olifanten vertonen gemiddeld 10 uur per dag afwijkend en gestoord gedrag
Alle dieren die niet in de vrije natuur leven vertonen ander gedrag. In de vrije natuur zijn 
dieren immers 24/7 bezig met overleven. Daarnaast waren er in 2008 slechts drie olifanten in 
ons land. Was het onderzoek in 2009 uitgevoerd da waren er meer olifanten.  De meesten 
daarvan zonder  het  gestoorde gedrag dat  bij  de aangeketende olifanten  bij  dat  ene circus 
zichtbaar was.

Transport van olifanten zonder drinkwater loopt op tot 22 uur
Het  transport  varieert  tussen  1  uur  en  helaas  het  overigens  EENMALIGE  22  uur.  De 
gemiddelde tijdsduur is veel korter dan de genoemde 22 uren.

De  voedingstoestand  van  olifanten,  tijgers  en  leeuwen  is  in  66%  van  de  gevallen 
ondermaats
Dit  is  intussen sterk verbeterd.  En binnenkort  verschijnen er nieuwe -  sterk uitgebreide  - 
brancherichtlijnen voor dieren in circussen. Met voedingsadviezen.

De  circussen  hebben  intussen  kennis  genomen  van  de  bevindingen,  waarvan  de  meeste 
overigens  administratieve  zaken  betreffen,  en  maatregelen  genomen.  Daar  zullen 
tegenstanders  van  circusdieren  met  hun  vooringenomen  standpunten  geen  boodschap  een 
hebben.  Toch  nemen  wij,  de  Commissie  Klassiek  Circus,  de  moeite  om  u  alsnog  te 
informeren.
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