Superdieren

Het vlooientheater
Vlooien zijn superdieren! Volgens het Guinness Book of Records springt een mensenvlo, Pulex irritans, 20 centimeter
hoog over een wolkenkrabber en 33 centimeter ver over
een brede rivier. Vlooien zijn atleten die lachen om de prestaties van onze olympiërs. Vlooien zijn acrobaten die pas
tot hun recht komen in een circustheater. Een vlooiencircus.
Horlogemakers
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De eerste trainers van vlooienartiesten waren horlogemakers want alleen zij waren
in staat om gouden miniatuurhalsbandjes
en -tuigjes te smeden. Zo konden horlogemakers al in de zestiende eeuw laten zien
hoe ze ook meesterlijk kleine precisie-instrumentjes konden maken. En zo konden
vlooien als trekdieren worden ingespannen voor koetsjes en karretjes. En trekken
kunnen vlooien beter dan paarden. Signor
Bertolotti was in het begin van de negentiende eeuw één van de eerste directeuren
van een vlooiencircus. Tot ongeveer 1930
waren vlooientheaters een vast onderdeel
van kermissen en markten. Vandaag de
dag bestaan er nog maar een paar vlooientheaters in Europa.

Superdieren
Komt dat zien! Kom ze bewonderen!
Ze werken en ze verzetten bergen.
Vlooien zijn superdieren.
Olympiërs? Dat zijn dwergen!
Vlooien springen over wolkenkrabbers.
Ze heffen gewichten van vele tonnen.
Ze trekken loodzware koetsen voort.
Dat zijn de superharde feiten,
die niemand heeft verzonnen.
Toen vlooientheaters nog bestonden,
ging het met de vlooienstand nog goed.
Vlooiendirecteuren gaven ze zelf te eten,
met hun eigen mensenbloed!
Albert C.M. Weijman 2016, gedichten.nl
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Spring- en loopvlooien
Vlooien kunnen niet echt worden getraind en alleen de
vrouwtjes van de mensenvlo en de egelvlo zijn groot en
sterk genoeg om op te kunnen treden. De kunstjes ontstaan uit natuurlijk gedrag en als gevolg van de beperkende harnasjes die ervoor zorgen dat vlooien een voorkeur gaan vertonen voor lopen of voor springen. Vlooien
reageren dus op mechanische beperkingen en ook op
licht, warmte en trillingen. Springvlooien kunnen kleine
balletjes wegschoppen omdat het harnasje het echte
wegspringen verhindert en de springkracht op het balletje
wordt overgebracht. Dat balletje werd gemaakt van het
zeer lichte merg van de vlierstruik. Loopvlooien waren
gespecialiseerd in het trekken van zware gewichtjes zoals
koetsjes. Een gouden draadje verhinderde het springen
en de vlooien konden alleen recht vooruit lopen. Springvlooien werd het springen ook wel ‘afgeleerd’ door ze in
een afgesloten doosje te bewaren. Na een paar maanden
moesten de kleine artiesten worden afgelost door jongere
exemplaren omdat vlooien maar heel kort leven.
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Geen pretje

Illusie

Bewegingen van vlooien werden ook gestimuleerd door
het verhitten van de circusvloer waardoor het leek alsof de
vlooien dansten. Of door het toedienen van bijvoorbeeld
kamfer: dan wilden de vlooien natuurlijk uit alle macht
ontsnappen. Ook werden vlooien wel geïmmobiliseerd
met lijm. Nee, als artiest werken in een vlooiencircus was
en is bepaald geen pretje. Vlooientheaterdirecteuren waren echte dierenkwellers. Daar stond weer tegenover dat
ze bereid waren om hun vlooien liefdevol te voeden met
hun eigen bloed.

De meeste van de hedendaagse vlooientheaters bedienen zich van illusie. Mooie
verhalen maken de show attractiever. Soms
dienen levende vlooien daarbij als figuranten. Van dierenkwelling is geen sprake meer.
Integendeel. Nog steeds worden de vlooien
gevoed met circusdirecteurenbloed. Als dat
geen dierenliefde is! Vlooien zijn daarom
niet voor niets de enige wilde dieren die
nog in een circus mogen optreden. 

Een bekend vlooientheater in Nederland is
Het Magistrale Vlooiencircus van Dr. Q
Stap terug in de tijd en neem een kijkje bij het kleinste circus ter wereld,
bevolkt door minuscule artiesten: Vlooien!
Klein van stuk, groot in daden!
Zie hoe deze kleine kunstenmakers een koets voort
trekken, balans zoeken op een loopbal en de weer
galoze stunt van de levende kanonskogel vlekkeloos
uitvoeren. Tevens kunt u getuige zijn van een dub
bele salto op het strakke koord met als grande finale
de sprong des doods door een brandende hoepel. En

dit allemaal op een speeloppervlakte van nog geen
900 cm²!
De alom gerespecteerde vloloog Dr. Q presenteert de
voorstelling en doorweeft het spektakel met interes
sante wetenswaardigheden over de voortdurende
training en het bijzondere leven van de artiesten.
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