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 INLEIDING 
 
 
In het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch vonden we een briefwisseling met 
betrekking tot de marsroute door onze stad van het circus Sarrasani, op weg naar de 
stad Utrecht voor het geven van een aantal voorstellingen; een en ander in het kader 
van haar tournee door ons land in het jaar 1931. 
 
 
Met medewerking van de heer J.J. Best uit Alkmaar kunnen we onderstaand de 
plaatsen met de data geven welke door dit circus bezocht zijn. 
 
 
 Arnhem ............................................................................. 12 september - 16 september 
 Utrecht .............................................................................. 17 september - 22 september 
 Amsterdam ........................................................................... 25 september - 15 oktober 
 Alkmaar ...................................................................................... 16 oktober - 19 oktober 
 Rotterdam ................................................................................ 21 oktober - 5 november 
 Den Haag ............................................................................. 6 november - 15 november 
 Breda .................................................................................. 16 november - 19 november 
 Tilburg ................................................................................ 20 november - 23 november 
 's-Hertogenbosch .............................................................. 24 november - 26 november 
 Eindhoven ......................................................................... 27 november - 30 november 
 Venlo ....................................................................................... 1 december - 3 december 
 Maastricht ............................................................................... 4 december - 6 december 
 Heerlen .................................................................................. 7 december - 10 december 
 Luik ............................................................................................ Aanvang tournee België 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Juli 1997 
 H. Bruggeman 
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 DE CIRCUS DIRECTEUR: 
 
 HANS STOSCH 
 
 
Hans Stosch (geboren in Duitsland in 1873) kwam niet uit de wereld van het circus, 
maar was afkomstig uit een gegoede familie. Door zijn karakter veroorzaakte hij thuis 
regelmatig problemen en op een goede (of kwade) dag liep hij in een boze bui thuis 
weg om met een klein circus, hetwelk op dat moment in zijn woonplaats een aantal 
voorstellingen gaf, als stal-jongen mee te reizen. 
 
Hij was zeer zuinig met het geld wat hij hiermee verdiende. 
Van het zo door hem gespaarde geld kocht hij zijn eerste dieren: een varken, een hond 
en een aapje. Hij begint deze dieren te dresseren.  
Wanneer hij op een avond niet in slaap kan komen meent hij, dat in een droom een ge-
heimzinnige stem hem een woord toefluistert waarmee hij later triomfen in de wereld 
zal oogsten:  

 "SARRASANI" 

 
 
Intussen heeft hij met zijn dressuur zoveel vorderingen gemaakt, dat hij van de 
directie op mag treden voor het publiek. Hij is nu niet alleen artiest maar hij is ook in 
staat van zijn verdiende gage nog meer dieren aan te kopen en te dresseren. Met deze 
snel groeiende dierengroep zal hij een groot aantal Europese landen bereizen. 
 
Maar Hans Stosch wil meer!! 
Een eigen circus!! 
 
 
In 1902 (hij is dan inmiddels getrouwd met Maria Ballhorn en zij hebben twee 
kinderen: een zoon en een dochter) is zijn droom inmiddels in vervulling gegaan. Hij 
is dan circus-directeur van een, weliswaar zeer kleine, onderneming. Zijn bezit bestaat 
uit een drietal circuswagens, wat kleine dieren en enkele paarden en beren. Door zijn 
zakelijke instelling en door zuinig te zijn is hij in staat om steeds uit te breiden. Hij is 
bezeten van de gedachte: "Ik wil directeur worden van het grootste en mooiste circus".  
Het lukt hem. Binnen een periode van 10 jaar kan hij zich scharen in de rij van de 
grootste circussen en bovendien bezit hij dan een vast gebouw in Dresden. Tijdens de 
eerste wereldoorlog (1914-1918) trekt hij zich met zijn onderneming terug in dit 
gebouw. Deze periode gaat niet ongemerkt aan zijn bedrijf voorbij. Door de oorlog 
verliest hij veel van zijn dieren en zijn materiaal. Hij moet in 1918 zijn bedrijf vrijwel 
vanaf de grond weer helemaal opnieuw opbouwen. Dankzij zijn wilskracht slaagt hij 
hierin.  
Toch gaat het hem niet voor de wind. 
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Niet alleen de inflatie speelt hem parten. Het zijn ook de enorme kosten welke een 
steeds grotere rol spelen bij het in stand houden van een circus van een dergelijke 
omvang. 
In 1923 bevindt hij zich aan de rand van een faillissement. Van het laatste geld dat hij 
bezit en de kredieten welke hij nog los kan krijgen bereidt hij een tournee voor door 
Zuid-Amerika.  
Na twee jaar keert hij terug uit Zuid-Amerika. Misschien is hij dan, naast directeur van 
het grootste circus, wellicht ook wel de directeur van het rijkste circus. Dit tournee was 
een groot succes geworden. 
 
In 1931 rolt zijn circus-karavaan Nederland binnen voor het geven van 
gastvoorstellingen in een aantal plaatsen. Deze karavaan passeert dan op 16/17 
september onze stad op weg van Arnhem naar Utrecht. De totale lengte van de 
karavaan inclusief alle pakwagens, woonwagens, elektriciteit en verwarmings-
machines zou een lengte hebben gehad van plusminus 6 kilometer.  
Over deze passage bijgaande correspondentie. Alvorens naar België te vertrekken 
bezoekt hij nog een aantal plaatsen in het zuiden van ons land waaronder 's-
Hertogenbosch. Vervolgens steekt hij de grens over voor optredens in een aantal Belgi-
sche steden.  
Tijdens de voorstelling in Antwerpen op 13 januari 1932 brak er brand uit. Niet alleen 
een gedeelte van zijn schitterende "Winterbau" werd verwoest, maar ook vele dieren 
waaronder enkele van zijn beroemde olifanten kwamen in de vlammen om. 
Hans Stosch Sarrasani bleef ook nu niet bij de pakken neer zitten.  
Zijn circus herrees als het ware uit zijn as. 
In mei 1932 rolde zijn karavaan opnieuw Nederland binnen. Volgens de planning en 
het programma was alles aanwezig om er een grandioos tournee van te maken.Helaas 
werd het voor circus Sarrasani een grote teleurstelling. Tegenvallende resultaten 
dwongen hem om al binnen een maand ons land weer te verlaten. 
 
In 1934 bezocht hij opnieuw ons land. 
Aan de buitenkant leek er niets veranderd aan de omvang en de organisatie van dit 

groots opgezette circus. Met nadruk schrijven we "leek", want aan 
insiders was al lang bekend, dat al geruime tijd de uitgaven veel 
groter waren als de inkomsten. De dagkosten om dit spektakel 
van mens en dier in stand te houden bedroegen het voor die tijd 
toch wel zeer grote bedrag van fl. 10.000,-- 

Er ging geen dag voorbij of er stonden schuldeisers aan de directie-wagen. Tegen beter 
weten in, tegen alle adviezen in van zijn naaste medewerkers, weigerde hij om de 
bakens te verzetten. Minder personeel maar ook een inkrimping van zijn enorme 
dierencollectie had wellicht het getij voor zijn onderneming kunnen keren. 
Maar Hans Stosch Sarrasani luisterde niet. 
Hij was en bleef de directeur van het grootste en mooiste circus! 
Ofschoon hij reeds ziek was, lukte het hem toch om niet alleen het geld maar ook de 
organisatie rond te krijgen voor de oversteek en een tournee door Zuid-Amerika. Op 
vrijdag 13 april 1934 voeren een tweetal schepen van de rederij Nievelt-Goudriaan uit, 
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met aan boord de levende have en het materiaal van Circus Sarrasani. 
Van deze reis had Hans Stosch Sarrasani grote verwachtingen. 
Voor de directeur van dit circus zou het echter zijn laatste reis worden. Op 21 
september 1934 overlijdt hij te Sao-Paulo. 
 
 
Zijn zoon bracht het circus in 1935 terug naar Duitsland waar hij met meer en soms 
met minder succes trachtte het circus van zijn vader in stand te houden Eèn van deze 
middelen was het organiseren van buitenlandse tournee's. In het kader van zo'n 
tournee bezocht hij in 1937 ons land. 
Hans Stosch Jr. stierf op jonge leeftijd in 1941. Zijn weduwe nam het circus over en 
vertrok na de oorlog naar Zuid-Amerika. 
 
De vroegere bedrijfsleider van het circus (Fritz Mey) kocht van de andere erfgename 
de naam Sarrasani en reisde met dit circus door heel Europa. 
Regelmatig deed hij ook Nederland aan. 
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 DE OPBOUW VAN HET CIRCUS 
 
 
 
Voor het verzamelen van deze gegevens hebben we de toenmalige Bossche Kranten: 
 
 Het Noordbrabants Dagblad "Het Huisgezin"  
en de 
 Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant 
 
uit de periode rond het circusbezoek aan onze stad ingezien. 
 
Het eerste wat opvalt is, dat circus Sarrasani geen gebruik maakt van de mogelijkheid 
tot het plaatsen van advertenties in deze bladen.  
De reclame zal zich beperkt hebben tot de speciale borden die door de circusplakploeg 
niet alleen op alle mogelijke pleinen en toegangswegen geplaatst werden, maar ook 
nog eens beplakt werden met een groot aantal vierkante meters juweeltjes van 
circuslitho's. Daarnaast zullen de plakkers ook wel de nodige daarvoor in aanmerking 
komende schuttingen en muren beplakt hebben. 
Iets anders dat opvalt in de bekeken dagbladen is, dat er al dagen vóórdat de 
openingsvoorstelling plaats zal vinden er uitgebreide informatie wordt gegeven in 
deze kranten. 
 
Op vrijdag 20 november 1931 melden de beide kranten, dat al dagenlang de zware 
wit/groene wagens welke allen voorzien zijn van de koperen letters Sarrasani onze 
stad binnen rollen op weg naar het sportterrein bij het plantsoen aan de Hekellaan. 
Zij vormen het voortransport van het reusachtige circus Sarrasani.  
Menige Bosschenaar zal - bij hetgeen nu reeds te zien is - zich afvragen hoe groot het 
hele circus wel niet zal zijn. 
We kunnen gerust stellen, dat een circus van dergelijke omvang in de laatste 30 jaar 
onze stad niet bezocht heeft. 
 
Interessant zijn ook de overige gegevens die we uit deze berichtgeving opdiepen: 
 
 Het totale personeel van dit circus beloopt zo'n 500 man. 
 
 Het circus beschikt over een tweetal chapiteau's, elk met een doorsnede van  
 66 meter. 
 
 Elke tent biedt plaats aan 8000 toeschouwers. 
 
 De piste heeft een doorsnede van 17 meter. 
 
 Het circus beschikt nog over een derde tent welke speciaal uitgerust is om ook in de 
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wintermaanden op tournee te gaan. 
 
 
Er waren in Europa natuurlijk meerdere grote en goed uitgeruste circussen, maar bij 
Sarrasani was alles aanwezig in een overtreffende trap. 
 
Het tentendorp was verdeeld in aparte wijken om de tientallen artiesten uit alle 
hoeken der aarde te herbergen. Zo waren er: Chinezen, Japanners, Indiërs, Creolen, 
Indianen, enz. In totaal waren wel zo'n 35 naties vertegenwoordigd. 
 
Het circus was van alle technische snufjes voorzien; zo waren aanwezig: 
 
 Licht en verwarmingsinstallaties 
 
 Modern auto- en wagenpark 
 
 Eigen ateliers voor de vervaardiging en onderhoud van de vele kostuums 
 
 Werkplaatsen voor de smeden, tuigmakers 
 
 Een eigen huistelefoon 
 
 
 
Op maandag 23 november berichten de beide kranten in hun verslagen dat de 
speeltent en de stallen reeds zijn opgericht. Deze laatste zullen moeten dienen voor de 
ongeveer 400 dieren, waaronder zo'n 200 paarden, grote aantallen exotische dieren, 
leeuwen, tijgers, ijsberen, zeeleeuwen en niet te vergeten de 21 olifanten waarover dit 
circus beschikt. 
Uit de berichtgeving blijkt duidelijk dat Sarrasani gebruik maakt van de beide 
chapiteau's waarover hij beschikt. 
 
Het verslag in de beide kranten bericht dan: 
 
 In de komende nacht zullen de overige zware materiaalwagens met hun aanhangwagens 

vanaf de Tilburgsche weg onze stad binnen denderen. 
 
 De extra trein met het uitgebreide dierenmateriaal zal morgen om 9 uur het station 

binnenlopen. We verwachten ook hier een enorme toeloop van nieuwsgierige Bosschena-
ren. 

 
 Er wordt speciaal vermeld, dat het circus - gezien de weersomstandigheden - aangenaam 

verwarmd is. 
 Deze verwarming vond plaats door middel van een tweetal machines. Vanaf deze 

machines werden er een groot aantal slangen met een behoorlijke diameter in de tent 
gebracht onder de zitinrichting. Doordat deze slangen geperforeerd waren, werd de tent 
verwarmd door de lucht hieruit. 
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Bijna lyrisch is de verslaggever als hij het heeft over de Oosterse façade van het circus 
met zijn 10.000 lampjes. 
 
 
Een belangrijke vraag voor elke circusdirecteur: wat waren de recettes? Geen van de 
beide kranten verschaft ons daarover verdere informatie, met name of de 
voorstellingen druk bezocht werden. 
 
We weten wel dat, toen de circuscolonne ons land op 11 december verliet en de balans 
van deze tournee werd opgemaakt, de totale uitgaven hiervoor even hoog bleken te 
zijn als de inkomsten uit de entreegelden. 
Circus Sarrasani had geen verlies geleden, maar ook geen winst geboekt. 
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 DE CIRCUSVOORSTELLING 
 
 
Speeldata: 24 - 26 november 1931 
 
Plaats: Sportterrein 's-Hertogenbosch 
 
 
Een samenvatting van de berichtgeving in de plaatselijke dagbladen 
 
 
Recensie: 
 
"De voorstelling begon met de intocht van de Verenigde Sarrasani Muziek Kapellen welke een 
mars ten gehore brachten. 
De avond werd door dit 54 man sterke ensemble geopend met het spelen van het Wilhelmus. 
Daarna volgde een parade van wel 37 naties, bedoeld als groet aan de stad  
's-Hertogenbosch. Deze parade werd bekroond met de binnenkomst der Directeur van deze 
Circusonderneming:  
 Hans Stosch Sarrasani 
 
Veel van wat we deze avond zagen was een reprise van wat we in andere circussen al eerder 
zagen zoals: roofdieren, olifanten. 
Maar toch onze speciale aandacht voor de prachtige en edele paarden van dit circus; voor de 
klassieke rijkunst van George Burkhard en Adolf Konyot. Ook grote waardering voor de groot-
meester der klassieke paardendressuur: Ernst Schumann. 
We willen ook noemen de reusachtige en grote mensenshow van vrijwel alle naties in dit 
circus." 
 
 
 
Een verzameling van losse berichten uit de plaatselijke pers 
 
 
"De Bisschop van 's-Hertogenbosch Mgr. A.F. Diepen had aan de Geestelijkheid van de stad 
verlof gegeven om een bezoek te brengen aan de circusstad. 
Ze werden ontvangen door de heer Pohl, die uitleg gaf over de organisatie van het circus en het 
gezelschap vervolgens rondleidde door de stallen. Het bezoek aan dit circus duurde ruim twee 
uren." 
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"De Sioux-Indianen brachten op woensdagmorgen een bezoek aan de Kathedraal van  
St. Jan en woonden daar de misviering bij. Na afloop plaatsten zij hun handtekening in het 
Guldenboek en poseerden vervolgens voor de ingang van de kerk. 
Daarna werden zij ontvangen in de Raadskelder waar hun een maaltijd werd aangeboden, 
waaraan ook de burgemeester van de stad Mr. F. van Lanschot deelnam. 
Alle "bleekgezichten" kregen een pijp aangeboden door het Hoofd van de Indianenstam, waarbij 
de heren van Doveren en Pohl uitleg gaven over de betekenis van de Vredespijp." 
 
 
"  's-Middags mochten alle werklozen uit 's-Hertogenbosch gratis naar de circusvoorstelling. 
Ook de wees- en voogdijkinderen werden uitgenodigd voor een gratis bezoek aan het circus." 
 
 
"Hans Stosch Sarrasani is niet alleen een groot mens in de circuswereld, maar hij bezit ook een 
groot en goed hart," aldus de plaatselijke verslaggever. 
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1931: Tournee Nederland 
 
Een overzicht van het getoonde Sarrasani Programma kunnen we u laten zien aan de 
hand van het programmaboekje uitgegeven bij de voorstellingen te 's-Gravenhage. 
 
(met dank aan de heer Frits van Dixhoorn te Breda) 
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