Circus en circusdieren, historie
Van de jaarmarkt naar het eerste circus.
In 1779 begint de Engelsman Philip Astley op een weiland in de buurt van
Londen het eerste circus. Niet dat hij het circus uit het niets heeft
uitgevonden, maar hij was de eerste die een paardenshow combineert
met muziek en een soort clown.
De losse elementen van zijn circusshow bestonden al veel langer.
Clownerie bestond al in de vorm van hofnarren welke in koninklijke
paleizen voor afleiding zorgden, het Zuid-europese volks- en straattheater
en de meer elitaire Commedia dell’Arte. Muziek is ook al zo oud als de
mensheid, al stammen de eerste beschreven muziekinstrumenten “pas”
uit de tijd van de Chinese dynastieën. Stuntrijden op paarden was ook al
niet nieuw: bekend zijn Romeinse paardenrennen welke niet alleen in het
oude Rome plaatsvonden, maar verspreid over het hele Romeinse rijk. Het
militair en adellijk gebruik van paarden heeft ook geleid tot het hoge
niveau van paardrijkunst.

Philip Astley

Het derde circusgebouw van Astley

Bij Philip Astley zijn het dus alleen paarden, clowns en muziek. Maar al
snel sluiten andere artiesten en gezelschappen zich aan bij het circus.
In de middeleeuwen trokken groepen acrobaten samen met zangers
(“troubadours”) en kwakzalvers van stad naar stad. Om op te treden op
de jaarmarkt, een soort kermis. Daar werd het volk vermaakt met onder
andere koorddans, jongleren met ballen, springen door hoepels en over
obstakels en het bouwen van menselijke piramides. De troubadours
zongen over veldslagen en verwikkelingen in de paleizen en waren zo de
vroege voorlopers van roddelblad, krant en TV-journaal. De kwakzalver
maakte handig gebruik van de drukte die er ontstond rond de optredende
artiesten. Hij verkocht pillen en zalfjes en trok rotte kiezen zonder
verdoving.
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In dezelfde periode trokken er ook mensen rond met allerlei dieren. Het
meest bekend zijn de eigenaren van kleine apen en gevaarlijke beren.

Middeleeuwse jaarmarkt.
Wilde dieren.
Het optreden met wilde dieren stamt uit de tijd van de Egyptenaren. Zo
vlak bij de Afrikaanse steppen was het voor de Egyptenaren relatief
eenvoudig om allerlei exotische dieren naar hun land te halen. De Grieken
en de Romeinen waren ook bedreven in het optreden met wilde dieren.
Het meest bekend, met name door de film “Quo Vadis”, is het Romeinse
gebruik van het voor de leeuwen werpen van Christenen en
veroordeelden. Maar de Romeinen hadden ook andere spelen waarin wilde
dieren een belangrijke rol hadden. Zo werd er wel eens een compleet bos
in een amfitheater geplant om grote hoeveelheden wilde dieren in dat bos
los te laten.
De Romeinse spelen eisten vele doden. Niet alleen de voor de leeuwen
geworpen Christenen, maar ook massa’s Gladiatoren (strijders) en dieren
kwamen daarbij om. Het grootste probleem was echter het vervoer van al
die dieren. Om dieren (en voer!) uit Afrika in Rome en de rest van Europa
te krijgen moesten deze per schip worden vervoerd. Tegenwoordig varen
er snelle vrachtschepen, maar toen waren het roeiboten, door slaven
geroeid, waarmee de dieren onder zware omstandigheden over de
Middellandse Zee werden aangevoerd.
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Vroege voorloper van dressuur.
De eerste dierentuinen.
Met de ondergang van het Romeinse Rijk komt er een einde aan het
massale gebruik van dieren. Maar het verdwijnt niet helemaal. Men name
bij Vorstenhuizen blijft men wilde dieren houden. In de renaissance was
het Italië waar families met successen uit handel en nijverheid grote
verzamelingen aanlegden. Het waren niet alleen kunstvoorwerpen maar
ook levende dieren. Ontdekkingsreizigers namen vaak ook dieren mee uit
de landen die ze bezochten. De “Zoölogische Collectie” vormde zo een
aanvulling op de grote kunstverzamelingen die werden aangelegd. De
“dierentuin van Lorenzo” compleet met een echte giraffe was een van de
bekendste. Met de dieren uit de “Zoölogische Collecties” werd ook
opgetreden., maar dan toch voornamelijk voor de adel. In diverse musea
bevinden zich getuigen van deze traditie. In de catalogus “Royal Music
Machines” (Museum van Speelklok tot Pierement, Utrecht 2006) staan
enkele van deze kostbaarheden afgebeeld. Zoals de “automatenklok met
struisvogel en beer” uit circa 1585, een “trommelende beer automaat” van
vóór 1625 en de “automaat met beer aan ketting” uit 1582. Dit zijn een
soort speeldozen zoals we die nu ook nog kennen, maar dan handgemaakt
door horlogemakers, en dus bepaald niet als speelgoed voor het gewone
volk bedoeld. Ook vinden we in meerdere musea schilderijen waarop het
optreden met allerlei dieren is afgebeeld. Met overigens opvallend veel
dansende beren!
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uziekautomaat met
dierfiguren uit 1585

Muziekautomaat met dansende
beer aan ketting uit 1582

Reizende dierentuinen en het circus.
Met de uitvinding van de stoommachine komt de Industriële Revolutie op
gang. Voor het circus en de dieren is vooral het ontstaan van snelle en
betrouwbare vervoermiddelen van belang. Het transport van dieren, maar
ook het transport van mensen komt dan pas goed op gang. De
vervoersproblemen die de Romeinen hadden konden nu immers worden
opgelost. De eerste dierentuinen welke toegankelijk zijn voor gewone
mensen worden opgericht in de belangrijkste Europese steden. Zoals Artis
in 1838. Er ontstaan ook “reizende dierentuinen” die de dieren brengen
naar de mensen die zich een reis naar de grote stad konden betalen. De
“menagerie” is geboren.

In de reizende dierentuin.
Het is wéér op de jaarmarkt, zeg maar de voorloper van onze kermis,
waar al die reizende artiesten en menagerieën bij elkaar komen. Ze gaan
al gauw met elkaar samenwerken. Voor het eerst zijn alle disciplines
verenigd die we vandaag ook nog in het circus tegenkomen: paarden,
clowns, musici, acrobaten en andere dieren. De eerste reizende
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circusgezelschappen nemen afscheid van de kermisreizigers en het circus
zoals we dat nu kennen is een feit.
Dieren temmen, het begin.
Tot 1900 is de dressuur voornamelijk gebaseerd op het inboezemen van
angst bij het dier. In de hoop dat het dier aan de mens gehoorzaamt.
Deze vorm van dressuur is uitermate gevaarlijk en schadelijk voor mens
en dier. Want dit is de tijd van de gloeiende ijzeren platen om beren te
laten dansen en hete ijzeren staven om leeuwen op afstand van de mens
te houden. Vele dieren vinden daarbij de dood door verwondingen of
directe doding met (steek)wapens. Maar ook menig “dierentemmer” kan
het niet navertellen. Het optreden vindt plaats in kleine kooien welke op
een wagen waren geplaatst.

Dieren "temmen" in te kleine kooi.
De kooi wordt in de manege gereden en de “dierentemmer” gaat de kooi
in. In die veel te kleine ruimte komt de mens zo dicht bij het dier dat het
zich onmiddellijk bedreigd voelt. Het dier heeft geen andere keus dan te
reageren met een aanval. Het is een verwerpelijke manier van werken die
alleen maar leidt tot onnodig gevaar en veel dieren die na het eerste
optreden niet meer geschikt zijn om nog eens op te treden als ze het toch
hadden overleefd...
Van dierenmishandeling naar diervriendelijke training.
Het is de Duitser Carl Hagenbeck die een grote omwenteling teweeg
brengt. Rond 1880 ontwikkelt hij dressuurmethoden die berusten op
wederzijds vertrouwen. De belangrijkste vernieuwing daarvoor is het
gebruik van een dusdanig grote kooi dat de afstand tussen mens en dier
groter wordt en de “comfort zone” van het dier niet meer wordt betreden.
Omdat de kooi midden in de circustent wordt opgebouwd, wordt deze ook
wel centraalkooi genoemd.
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Krantenbericht
rond 1880.

Grote kooi of
centraalkooi.

Het dier kan aan het begin van de training geheel zelfstandig
kennismaken met de omgeving en de attributen in de kooi. De mens komt
pas later de kooi binnen en het aanleren van het dier is nu gebaseerd op
het belonen van het dier en het verkennen van wat het dier wel of niet wil
doen. Dit betekent dat de dierentrainer ook niet meer gewapend de kooi
in gaat. De trainer heeft hooguit een houten stokje als verlengstuk van de
arm. Voor een dier betekent zo’n stokje werkelijk niets; “een hap en
stokje en bovenarm zijn zo er af gebeten”. Maar door de opbouw van de
training waarin dier en mens aan elkaar wennen gaat dit heel goed. Een
ander voordeel is dat mens en dier elke keer weer de kooi verlaten na
afloop van het optreden zonder letsel of mentale (angst)schade. Het
optreden kan dus steeds weer worden herhaald met dezelfde dieren.
De familie Hagenbeck zorgt ook voor vernieuwingen op andere vlakken.
Het was hun een doorn in het oog dat elk dier opnieuw uit de wildernis
werd gehaald. De Hagenbecks waren zelf ook ooit begonnen als
dierenhandelaar. Het uit Afrika en andere landen ophalen van “vers
gejaagde” dieren voor de verkoop. Bij de jacht en transporten vonden veel
dieren de dood, terwijl het nou juist de bedoeling was om dieren levend
naar Europa te halen! Men begint in Stellingen (bij Hamburg) een
dierentuin met heuse fokprogramma’s en een zo natuurlijk mogelijke
leefomgeving voor de dieren. Daarmee is het niet meer nodig om elk dier
uit de wildernis te halen, er worden immers nieuwe dieren geboren in de
dierentuin. Economisch belang en dierenwelzijn liggen hier heel dicht bij
elkaar!
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boven: CITES Jubileumlogo.

links: onder moeizame
omstandigheden werden
dieren, zoals olifanten uit
het wild gevangen. Door de
inspanningen van
Hagenbeck overbodig
geworden en dankzij het
CITES verdrag verboden.

Dieren van Hagenbeck vinden hun weg naar andere dierentuinen en
circussen. Daarmee nam het aantal dieren dat rechtstreeks uit de
wildernis afstamde zienderogen af. Vanaf 1963 is er gewerkt aan
verboden om te handelen in bedreigde diersoorten. Op 1 juli 1975 ging de
CITES-regelgeving in, een internationale afspraak om de handel in
bedreigde dier- en plantensoorten te verbieden. Sinds die datum is het
verboden om nog dieren zoals olifanten of tijgers uit de wildernis te halen.
De dieren in dierentuinen en circussen nemen ook vandaag deel aan
fokprogramma’s zodat het ook nu niet nodig is om dieren uit de wildernis
te halen. Het enige dier waarmee nauwelijks wordt gefokt is de olifant. Dit
betekent dat olifanten over enkele jaren vanzelf uit de circussen
verdwijnen. De circussen die wel met olifanten fokken, zoals Knie in
Zwitserland en Ringling in de Verenigde Staten, mogen de olifanten wel
zelf houden, maar niet verkopen aan andere circussen. Ook daarvoor
geldt het CITES verdrag.
De dressuurmethode van Hagenbeck werd vanaf de 30-er jaren van de
vorige eeuw verder verfijnd door de Fransman Alfred Court. Hij heeft vele
circusartiesten geleerd hoe met dieren om te gaan. De oude
dressuurmethode, gebaseerd op angst inboezemen, werd volledig
verdrongen door de op wederzijds vertrouwen gebaseerde methode
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Hagenbeck/Court. Een video van deze trainingsmethode is op onze
website te zien.
Het al dan niet goed vinden van optreden met dieren heeft eigenlijk niets
met dierenwelzijn te maken. Het is meer een kwestie van smaak en
tijdgeest. In de renaissance zagen we het optreden van dansende beren
voor de adel, getuige de zeer kostbare kunstvoorwerpen welke dansende
beren tonen. Na 1980 verdwijnt het gebruik van beren langzaam maar
zeker. Alleen achter het IJzeren Gordijn in Oost-Europa blijven deze
dieren in gebruik. Niet alleen in het circus maar ook op het marktplein
waar de dierenbezitter met een buikorgeltje (al gauw 19 kilogram!) het
volk vermaakt en hoopt op een goed gevuld mansbakje… een kwestie van
cultuurverschil tussen oost en west.

Protestactie tegen circusdieren.
Protest tegen het gebruik van circusdieren is geen nieuw verschijnsel: In
1931 (!) werd er in de gemeenteraad van Den Haag gediscussieerd over
het niet meer toelaten van circussen met dieren omdat, volgens de “Jack
London Beweging”, dieren in het circus niet goed werden behandeld. Toch
komt het niet tot een verbod omdat het bewijs voor dierenmishandeling
door niemand kon worden geleverd. Tot heden blijft deze geschiedenis
zich herhalen. In 2005 is het de Gemeente Winschoten die in december
dierencircussen verbiedt. De media besteden uitgebreid aandacht aan dit
besluit, dat onder druk van de ChristenUnie fractie is genomen. Maar ook
hier gaat het verbod uiteindelijk niet door, want in februari 2006 is het
verbod al weer van tafel omdat het juridisch niet hard te maken is. Alleen
jammer dat de media nu verstek laten gaan.
Op websites van politieke partijen laait de discussie vaker op. Inclusief de
beschrijvingen van de verwerpelijke dressuurmethode, welke op het
inboezemen van angst bij het dier is gebaseerd. Een methode welke al
geruime tijd is vervangen door de methode Hagenbeck/Court!
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De regering laat in 2007 onderzoek uitvoeren naar het welzijn van dieren
in circussen. Geleerden van Wageningen Universiteit controleren een jaar
lang de leeuwen, tijgers, olifanten, kamelen en paarden bij zes circussen
in Nederland. Bij slechts één circus is het mis. Maar dat komt omdat de
eigenaar van dat circus en de dieren met kanker op bed ligt. Deze persoon
sterft nog tijdens het onderzoek. De dieren worden dan ondergebracht bij
andere circussen en een dierenopvang. Bij de andere circussen was het
met de meeste dieren goed gesteld. Het onderzoek maakt duidelijk dat er
geen reden is voor een verbod. Er zijn dingen die beter kunnen. En
daarvoor worden in het onderzoek meerdere tips gegeven.

Artikel in het blad van Wageningen Universiteit.
Ga gerust eens kijken in de staltenten van het hedendaagse circus. Als er
gloeiende platen en dito ijzeren staven worden gebruikt dan leidt dat tot
zichtbare brandvlekken aan voeten en vacht van de dieren! Een rake
zweepslag is goed voor een flinke bloederige verwonding, zoals die ook te
zien is in de film “Da Vinci Code” waar een mens zijn eigen lichaam met
een zweep slaat! De “dierentemmer” gaat niet meer de kooi in gewapend
met pistool, hooivork en stoel om de leeuw op afstand te houden. En de
dieren zijn ook niet uit de wildernis gehaald. Er zijn dus eigenlijk al lang
geen wilde dieren meer
in het circus. Alle dieren komen uit
fokprogramma’s of worden gekocht bij een handelaar in paarden. Waarom
worden paarden gekocht? De paarden in circussen zijn allemaal hengsten.
Met alleen maar mannetjes zal er nooit een veulentje geboren worden!
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Pasgeboren kameel bij circus.

Pasgeboren tijgers bij circus.

Als je oude boeken en kranten bestudeert en ophoudt met lezen bij 1900
dan kom je inderdaad tot de conclusie dat het circus een wrede,
dieronvriendelijke toestand is. Iets dat je terecht meteen moet verbieden.
Met dieren die rechtstreeks uit de wildernis gehaald zijn. Waar met
pistolen, stoelen en andere wapens het dier bang wordt gemaakt. Waar
het dier gedwongen wordt om te gehoorzamen. Waar "het weer levend uit
de kooi komen" de enige prestatie van de dierentemmer is, en niemand
interesse had voor het welzijn van het dier.
Dierenmishandeling in circussen wil ik echter niet geheel ontkennen. In
het circus wonen en werken gewone mensen. Het is een afspiegeling van
de samenleving. En zoals er in de samenleving mensen zijn die hun dieren
mishandelen zo zal er ook wel in een circus eens iets fout gaan. Maar
toch is het percentage circusmensen dat hun dieren mishandelt veel
kleiner dan het percentage uit de rest van de samenleving. Waarom?
Omdat dierenwelzijn en economisch belang in het circus zeer dicht bij
elkaar liggen. Elke circusartiest heeft een arbeidscontract waarin is
vastgelegd wat de artiest doet en welk loon hij daarvoor ontvangt. Als hij
zijn dieren slecht behandelt dan kunnen ze niet optreden. En dat betekent
dan ook geen loon! Het is dus in het belang van de circusartiest dat zijn
dieren in een goede conditie blijven.

In en bij het circus kun je dieren van heel dichtbij zien.
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De dieren komen zo dicht bij het publiek dat verwondingen en angstig
gedrag voor iedereen zichtbaar zijn. Daarom is voor het circus een gezond
dier belangrijk. Want mond-tot-mond reclame is nog steeds de meest
effectieve vorm van reclame, zeker in ons tijdperk met internet. Als de
dieren er slecht uitzien dan blijft het publiek massaal weg. Ook op dit
niveau liggen dierenwelzijn en economisch belang zeer dicht bij elkaar.
Goede artiesten en goede dieren zijn nog steeds het visitekaartje voor het
hedendaagse circus.
En wat als een circusartiest onverhoopt toch dieren mishandelt? Dan is het
antwoord heel simpel: de bewuste persoon daarvoor bestraffen! Daarvoor
hoef je echt niet alle dierencircussen af te schaffen! De Nederlandse
wetgeving biedt daarvoor al heel lang voldoende ruimte. We sluiten toch
ook niet het hele wegennet omdat elk weekend iemand dronken achter
het stuur van zijn auto plaatsneemt en een andere verkeersdeelnemer de
dood in rijdt?
Woordenlijst
A
acrobaat

amfitheater

automaat
C
centraalkooi
CITES

clown
comfort zone

Iemand die alleen of in een groep met zijn
lijf bijzondere dingen doet. Zoals het
bouwen van menselijke torens, door de
lucht vliegen of standbeelden maken.
Een theater waarbij het publiek op een
tribune rondom de spelers zit. Zoals bij de
Griekse en Romeinse theaters uit het
verleden. Het circus is vaak ook in de vorm
van een amfitheater.
Speeldoos met bewegende poppen.
Grote ronde kooi die midden in het circus
wordt neergezet.
Internationale afspraken en wetten die de
handel in bedreigde dieren en planten
verbieden. Afkorting voor Convention on
International Trade of Endangered Species.
Grappenmaker.
Als je te dicht bij een mens of dier komt
dan voelt deze zicht onprettig of bedreigd.
Je bent dan binnen de comfort zone.

D
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dressuur, dressuurmethode

dierenwelzijn

E
elite, elitair

F
fokprogramma

H
hofnar
J
jongleren, jongleur
K
koorddans
kwakzalver
L
literatuur
M
menagerie
R
regelgeving

S
symboolpolitiek

Het trainen van dieren om ze dingen te
laten doen die ze van nature al kunnen
doen, maar dan wanneer de trainer het dier
vraagt om iets te doen.
De wetenschap die gaat over gezondheid
van dieren. Niet alleen de lichamelijke
gezondheid, maar ook of de dieren zich
prettig voelen is belangrijk.
Mensen uit de "hogere klasse" zoals
koningen, keizers en directeuren van grote
bedrijven.
Ervoor zorgen dat er jonge dieren worden
geboren en opgevoed. De mannelijke en
vrouwelijke dieren worden door de mens bij
elkaar gebracht.
Grappenmaker die werkt in het paleis van
de koning of koningin.
Met handen of voeten allerlei voorwerpen
door de lucht gooien en weer opvangen.
Zoals met ballen of kegels.
Lopen, springen en dansen op een
(staal)kabel die in de lucht is gespannen.
Iemand die doet alsof hij dokter or tandarts
is.
Boeken, alles wat geschreven is.
Reizende dierentuin.
Wetten. Als je je er niet aan houdt dan krijg
je een straf. Dat kan een boete zijn, een
gevangenisstraf of zelfs het afnemen van je
dieren. Vaak mag je nooit meer dieren
houden.
Beslissingen die door de politiek worden
genomen om stemmen te winnen bij de
verkiezingen. De beslissing is niet echt
nodig.
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T
troubadour
V
verdrag

Volkszanger, iemand die zingt over het
nieuws of andere gebeurtenissen in het
leven.
Afspraken die gemaakt worden tussen
landen.
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