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week 51 – 15 december 2014 – tekst niveau B 
 

Geen wilde dieren meer in het circus 
 
Ga jij in de kerstvakantie altijd naar het circus? Vanaf volgend jaar zie je er geen optredens van 
wilde dieren meer. Er komt een verbod. Dat heeft staatssecretaris Dijksma bekendgemaakt. Het 
vele gereis, de beperkte beschikbare ruimte en het soms aan de ketting leggen van wilde 
dieren tasten volgens haar het dierenwelzijn aan. De circusbranche is woedend. 
 
Niet meer van deze tijd 5 
Volgens Dijksma zijn optredens met wilde dieren ‘niet meer van deze 
tijd’. Bovendien zou de gezondheid en het welzijn van de circusdieren 
worden aangetast. Dat zou komen door het vele reizen en de beperkte 
ruimte die de dieren hebben. En dat weegt zwaarder dan het vermaak 
van mensen en het in stand houden van een traditie. 10 
 
Aantal dieren 
In 2012 hebben circa 22 circussen opgetreden in Nederland met in 
totaal 190 dieren. Ongeveer 16 van deze circussen hebben acts met 
wilde dieren. In die circussen werden 15 wilde diersoorten geteld. In 
totaal waren dat 119 dieren, waaronder de zoogdieren die straks 15 
verboden worden. Dat zijn onder andere olifanten, tijgers, leeuwen, 
giraffes, zebra’s,  zeeleeuwen, neusberen, apen, nijlpaarden en exotische runderen. 
 
Circusondernemers 
De Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) is woedend. Volgens woordvoerder 
Adri Lammers wordt het welzijn van de dieren niet aangetast. ‘Er zijn veel onderzoeken die het 20 
tegendeel bewijzen. Dieren ondervinden weinig stress tijdens het reizen.’ De VNCO vraagt zich onder 
meer af hoe na het verbod de opvang van de wilde dieren wordt geregeld. De ondernemers zijn bang 
dat de dieren naar Oost-Europa verdwijnen. Daar is het toezicht op dierenwelzijn een stuk minder 
streng dan in Nederland.  
Circus Herman Renz noemt het verbod op het gebruik van wilde dieren ‘pijnlijk’. Toch ervaart het 25 
circus dat de shows zonder leeuwen en olifanten net zo boeiend blijven. Ook lopen de 
bezoekersaantallen niet terug. Wel vragen mensen aan de kassa nog steeds naar de wilde dieren. Er 
bestaan overigens al jaren circussen die helemaal niet met dieren werken, zoals Cirque du Soleil. 
 
Dierenbescherming 
Dierenbeschermingsorganisaties zijn blij met de beslissing. De Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit 30 
zegt: ‘Een aantal landen om ons heen is ons al voorgegaan. Circussen zijn in de verste verte niet in 
staat dieren de zorg te verlenen die ze nodig hebben. Het leven dat dieren in het circus leven staat 
haaks op hun natuurlijk gedrag.’ Wilde Dieren de Tent Uit bestaat uit een aantal dieren-
beschermingsorganisaties. Zij hebben ervoor gezorgd dat er goede opvang voor de circusdieren is. 
 
September 2015 35 
Het verbod is door de ministerraad goedgekeurd. Er komt nog wel een gesprek tussen de 
staatssecretaris en de VNCO. Het verbod moet per 15 september 2015 worden ingevoerd. Wil je toch 
nog een olifant een kunstje zien doen, dan zul je vóór die tijd naar het circus moeten gaan.  
Naar: www.nu.nl, www.nos.nl, www.rijksoverheid.nl, www.nrc.nl 
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