Hebben of geven circusdieren plezier?
Op Van Hall Larenstein in Leeuwarden vond op 18 november het goedbezochte Studium
Generale “Heeft of geeft een circusdier plezier?” plaats. Onder leiding van dagvoorzitter
Hetty van Dijk gingen De Dierenbescherming, ministerie van LNV, de European Circus
Association en lector Hans Hopster na hun betoog met de zaal en met elkaar in discussie.
Eerste auteur van het rapport ‘Welzijn van circusdieren in reizende circussen in Nederland’ en
tevens lector Welzijn van Dieren, Hans Hopster, lichtte het rapport toe, dat ASG had gemaakt in
opdracht van het Ministerie van LNV. Conclusie van het rapport was dat van de onderzochte
circusdieren (leeuwen, tijgers, olifanten, paarden en kamelen) vooral bij de olifanten het welzijn
flink was aangetast. Daarbij wees Hopster wel op de beperkingen van het onderzoek, zo waren er
slechts drie olifanten onderzocht. Hopster stelde verder onder andere voor dat er minimum eisen
moeten worden opgesteld voor het houden en verzorgen van circusdieren, dat er veterinaire en
preventieve gezondheidszorg voor de dieren komt en dat de dierverzorgers (bij)scholing krijgen.
Vervolgens was het woord aan de leden van de klankbordcommissie, die bij het onderzoek
betrokken waren. Directeur Arie Oudenes, van de European Circus Association, was niet
ontevreden met de uitkomsten van het onderzoek en zei dat zijn organisatie zelf ook begaan is met
het welzijn van de dieren. Zo is er een toolkit ontwikkeld “to support animal exhibition and
performance”. Oudenes betoogde dat een klassiek circus een circus met dieren is en dat “recente
onderzoeken uitwijzen dat er niets mis is met het welzijn van dieren in het circus”.
Voor
Erwin
Virginia,
beleidsmedewerker
van
de
Dierenbescherming, deden de uitkomsten van het onderzoek
er niet toe. Voor De Dierenbescherming is het houden van
dieren in circussen “niet acceptabel, niet in eerste plaats
vanwege het dierenwelzijn maar vooral vanwege eigenwaarde
van het dier”. De Dierenbescherming wil dan ook niet
meewerken aan regelgeving met betrekking tot circusdieren,
enkel een verbod en goede overgangsregeling is voor hen
acceptabel.
Tenslotte legde Alide Vergossen-Otten van het ministerie van LNV uit hoe het maken van een wet
(in dit geval over circusdieren) tot stand komt en welk tijdpad daarbij hoort. Een algemene
maatregel van bestuur (AMvB) laat zeker nog tot 2011 op zich wachten, maar het voornemen van
de minister is wel dat er regelgeving voor het houden en verzorgen van circusdieren komt.
De daaropvolgende discussie ging niet zozeer over het
welzijn van circusdieren, al waren de panelleden het er over
eens dat het welzijn van dieren breder getrokken moet
worden dan alleen circusdieren, maar vooral over intrinsieke
waarde. Want, “Waar ligt de grens als het gaat om houden
van dieren voor eigen plezier?”. Tot een echt antwoord komt
het niet.
En of circusdieren nu plezier hebben of geven? VergossenOtten “Van het ministerie mogen bezoekers nog wel van
wilde dieren in het circus genieten, maar dan moeten welzijn en gezondheid wel gewaarborgd
worden.”

