Profielwerkstuk: Circusdieren
Aansluitende schoolvakken: biologie, maatschappijleer
Circussen zijn een belangrijk onderdeel van de Europese cultuur. Men begon in de 18e eeuw in
Londen met optredens met paarden, wat werd uitgebreid met clowns- en acrobatenacts. Later
werden ook roofdieren en andere wilde dieren in het circus geïntroduceerd.
De laatste decennia is er meer weerstand ontstaan tegen circusacts met levende dieren. Vooral het
gebruik van wilde dieren in circussen ondervindt steeds meer kritiek van
dierenbeschermingsorganisaties. Zij vinden dat de huisvesting en trainingsmethoden qua
dierenwelzijn onverantwoord en niet meer van deze tijd zijn.
De Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit zet zich in Nederland in voor een verbod op wilde dieren in
circussen, terwijl de Vereniging Nederlandse Circusondernemingen (VNCO) juist vóór het behoud
van circusdieren en het klassieke circusprogramma is vanwege de educatieve en culturele waarde.
Wat vind jij? In dit profielwerkstuk zoek je uit hoe het met het dierenwelzijn van circusdieren gesteld
is en hoe de wetgeving hieromtrent is ingevuld.
Mogelijke onderzoeksvragen:













Wat is de ontstaansgeschiedenis van het circus met dieren? Waarom worden er dierenacts
vertoond in circussen?
Welke diersoorten worden er tegenwoordig in circussen gehouden? Hoeveel individuen van
iedere soort?
Hoe worden circusdieren veelal getraind, gehuisvest en vervoerd? In welke opzichten wijkt
dit af of komt dit overeen met dieren in dierentuinen, in de landbouw en gehouden als
huisdier?
Op welke gebieden is het welzijn van circusdieren aangetast volgens de critici? Waarop zijn
deze meningen gebaseerd?
Hoe reageren voorstanders van dieren in circussen op de beschuldigingen van critici?
Waarom vinden de voorstanders dat dierenacts in circussen moeten blijven?
In 2008 werd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het
welzijn van circusdieren in Nederland onderzocht door de Universiteit van Wageningen. Hoe
werd het dierenwelzijn vastgesteld?
Wat werd er in 2009 in het rapport "Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland"
geconcludeerd? Hoe reageerde de minister hierop?
Wat is er momenteel geregeld in de wet omtrent circusdieren? Hoe gaan provincies en
gemeenten met deze regelgeving om? Hoe verhoudt de Nederlandse wetgeving zich tot die
in andere landen?
In het regeerakkoord van de VVD en PvdA van oktober 2012 staat dat er een verbod komt op
het gebruik van wilde dieren in circussen. Als jij een wetsvoorstel over dieren in circussen
zou moeten schrijven, hoe zou dat er dan uit zien?

Mogelijke onderzoeksbronnen:
Websites/artikelen






Tegenstanders: www.voorvermaakzonderdieren.nl, www.wildedierendetentuit.nl
Voorstanders: www.vnco.info, www.europeancircus.eu
Dierenwelzijn algemeen: www.dierenwelzijnsweb.nl,
www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/Welfare-Quality_Meten-van-dierenwelzijn.aspx
Wetgeving: www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2009/07/27/circusdieren.html
Verschillende artikelen en onderzoeksrapporten: edepot.wur.nl/51316,
www.groenkennisnet.nl/circusdieren, www.nu.nl/binnenland/2992728/circus-renz-stoptmet-wilde-dieren.html

Documentaires/reportages




Netwerk: 'Verbod voor circus op acts met 'wilde' dieren', 03-02-2009
www.npo.nl/netwerk/03-02-2009/EO_101150129
Netwerk: 'Welzijn circusdieren niet optimaal', 27-07-2009
www.npo.nl/netwerk/27-07-2009/NCRV_1335552
'Winschoten moet circus met wilde dieren toelaten', 28-10-2008
www.youtube.com/watch?v=Lfovb51CYhU
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Heb je een vraag? Neem contact met ons op via info@hvhl.nl

