HET CIRCUS KOMT !!!
Het uitstippelen van de reisroute; het aanvragen van de speelvergunning bij de
diverse Gemeentebesturen; het transport van mens, dier en materiaal zijn enige van de
pijlers waarop het zakelijk succes van een circusonderneming mede gebaseerd is.
Zijn de afstanden tussen de speelplaatsen te groot dan ontstaan er extra
transportkosten of nog erger er ontstaan uitvalsdagen.
Begrijpelijk, dat men er alles aan doet om het geheel zo efficiënt mogelijk te laten
verlopen, zowel in financiële zin als in de factor tijd.
De meeste circussen verplaatsen zich heden ten dage in het geheel - of voor een groot
gedeelte - over de weg. Op bescheiden schaal wordt door de Nederlandse circussen
nog gebruik gemaakt van de vervoersmogelijkheden per trein. De gastspelen van de
grotere buitenlandse circussen vormen hierop een uitzondering. Zij zijn het, die nog in
volle omvang de mogelijkheden van ons spoorwegnet benutten.
Ooit is het vervoer van circuswagens door de Nederlandse Spoorwegen van speelstad
tot speelstad een belangrijk onderdeel geweest van de sectie "Bijzondere Transporten".
Wanneer we de krantenverslagen lezen inzake de voorstellingen in onze stad gegeven
door de circus dynastie van de Carré's, dan weten wij, dat ook zij zich verplaatsten
door middel van de spoorwegen.
Het is Willem Carré, die zowel in 1867 als in 1868 met een extra trein in 's-Hertogenbosch arriveerde, waarmede het materiaal en de dieren van dit circus vervoerd
werden.
In die tijd waren het houten gebouwen waarin de voorstellingen gegeven werden.
Qua constructie vergde het nogal wat dagen voordat alles opgesteld stond. (En ook
weer afgebroken was). Deze werkmethode bracht overigens wel met zich mede, dat de
artiesten en het in die dagen gebruikelijke ballet pas enkele dagen later, - ook met de
trein - in de stad arriveerden. Het verblijf van zo'n circus in de verschillende steden
nam om die reden soms wel 2 tot 3 weken in beslag. Om gedurende de speeldagen
toch steeds voldoende bezoekers te trekken, presenteerde de directie gedurende zo'n
periode verschillende circusprogramma's. Circus Carré beschikte over meerdere
houten gebouwen, waardoor er er toch continu in verschillende steden gespeeld kon
worden, zonder uitvalsdagen.
Ook het Koninklijk Nederlandsch Circus Oscar Carré welke onze stad in de periode
1871 - 1916 regelmatig bezocht, maakte elke keer gebruik van de mogelijkheden welke
onze spoorwegmaatschappij bood.
Hoewel het tentcircus aan het eind van de 19e eeuw/begin 20e eeuw steeds meer zijn
intrede ging doen waardoor het aantal materiaalwagens behoorlijk gereduceerd kon
worden, bleven de speciale circustreinen voor het vervoer van mens, dier en
pakwagens nodig. We moeten niet van de veronderstelling uitgaan, dat zo'n transport
zich beperkte tot enkele wagons. In die tijd was het nog heel gebruikelijk, dat de
circussen voorzien waren van een zeer uitgebreide menagerie. Daarnaast waren zij
dikwijls voorzien van compleet uitgeruste werkplaatsen voor o.m. de smederij en
reparaties aan de tuigen en tentzeilen.

Mede door het tempo inzake het opbouwen en afbreken van zo'n tentenstad; de
toepassing van lichtere en moderne materialen; de speelduur per plaats te bekorten tot
enkele dagen; beperking van de uitvalsdagen; dat alles was wellicht de aanleiding om
het transport van deze circustreinen veelal 's-nachts te doen plaatsvinden.
We willen een aantal circussen welke onze stad bezocht hebben in de achter ons
liggende jaren de revue laten passeren.
In 1911 arriveerde in onze stad - met een extra trein - het Duitse circus Charles (Krone).
Op de treinstellen bevonden zich niet minder dan 60 transportwagens van het hier
genoemde circus.
Bij het bezoek van het circus Corty - Althoff aan onze stad moesten de spoorwegen 34
wagens in gereedheid brengen voor het vervoer (1912). Circus Corty - Althoff bezocht
overigens meerdere malen ons land.
Lang heeft het Amerikaanse Circus Barnum en Bailey - ook wat het vervoer betrof - de
kroon gespannen. Op 4 oktober 1901 meldde het Provinciaal Noord-Brabants Dagblad
en de 's-Hertogenbossche Courant:
"Hedenmorgen denderden 4 treinen met 17 waggons ieder het Bossche Station binnen".
Wilhelm Hagenbeck - hoewel kleiner van opzet als het hiervoor beschreven circus kwam in 1913 toch nog met twee extra treinen vanuit Utrecht in 's-Hertogenbosch aan.
Door de zware mist arriveerden de treinen te laat in onze stad. De openingsvoorstelling dreigde de mist in te gaan. Om de wagens zo snel mogelijk van het station
naar het circusterrein te brengen werden alle beschikbare paarden ingezet. Niet alleen
de eigen werkpaarden van het circus, maar ook de paarden van de stalhouders uit
onze stad. De grond waarop het circus zou verrijzen bleek door de vele regens zo
drassig te zijn, dat de paarden de grootste moeite hadden hun taak uit te voeren. De
olifanten moesten assisteren, want soms zakten de wagens tot aan hun dompen in de
grond. Alle ellende ten spijt, de openingsvoorstelling begon keurig op tijd.
Het transport vanaf de diverse stations-emplacementen in ons land naar de
circusterreinen - welke soms aan de andere zijde van zo'n stad gelegen waren - is weer
een ander aspect van ons circusverhaal. De meeste circussen hadden eigen werkpaarden. Circus Barnum en Bailey had zelfs zo'n 200 trekpaarden in zijn stallen staan. Het
was geen uitzondering, dat een colonne wagens getrokken werd door 4, 6 of 8
paarden. In de verschillende archieven zijn daar schitterende foto's van aanwezig.
De allergrootste circussen hadden ook nog de mogelijkheid om de werkolifanten in te
zetten welke zij in hun stallen hadden staan. Hadden de betreffende circussen deze
mogelijkheden niet of in onvoldoende mate dan werd er een beroep gedaan op de
plaatselijke voerlieden of stalhouders.

In een latere periode beschikten sommige circussen, (Charles 1911, Albert Carré 1915 ,
Sarrasani 1910) over straatlocomobielen waarmede het vervoer van de wagens vanaf
het station naar het circusterrein plaatsvond.
Het bekende circus Strassburger had naast een twaalftal werkpaarden en enkele
werkolifanten als een der eerste circusondernemingen ook tractoren (1928).
Voor de Nederlandse Spoorwegen was het vervoer van o.m. circussen door middel
van speciaal ingezette treinen een niet te verwaarlozen onderdeel van hun bedrijf. De
aantallen pakwagens en wagens voor dieren alsmede de woonwagens welke met zo'n
trein vervoerd werden logen er dikwijls niet om.
1920

Carl Hagenbeck: een trein voor 40 circuswagens; 70 paarden; 150 personeelsleden.
Ook in 1927 en 1929 speelde dit circus in 's-Hertogenbosch.

1929

Voor circus Krone werden 4 extra treinen onder stoom gebracht om dit
circus van dienst te kunnen zijn.

1931

Sarrasani: een extra trein voor het vervoer van het uitgebreide
dierenmateriaal. De materiaalwagens met hun aanhangwagens gingen
over de weg. Ook voor de tournee in 1934 werd eenzelfde systeem
gevolgd.

1932

Circus Gleich contracteerde bij onze spoorwegen twee extra treinen.

1936

Hoewel Strassburger al in 1928 onze stad bezocht met zijn reuzencircus,
is het toch vooral de periode vanaf 1936 tot in de 50 er jaren, dat men dit
circus graag in onze stad verwachtte.
Niet minder dan zo'n 12 maal stopte Strassburgers circustrein in deze
jaren op het goederen-emplacement van het station 's-Hertogenbosch
om voorstellingen te geven in onze stad.

1949

Ook circus Mikkenie deed een beroep op de spoorwegen voor o.m. zijn
optreden in 's-Hertogenbosch.

1959

Meer dan 100 wagons moesten onze spoorwegen inzetten om Krone's
circuskaravaan van stad tot stad te brengen.

1963

En we voegen er onmiddellijk aan toe de jaren 1975 en 1985. Ook toen
liet Krone zich opnieuw door de Nederlandse Spoorwegen verplaatsen.

1971

Werden er twee treinen in gereedheid gebracht voor het vervoer van de
300 dieren; de 300 medewerkers en al het materiaal van circus Carl
Althoff.

1972

Circus Willy Hagenbeck sloot in dat jaar bij de Nederlandse Spoorwegen
een contract af betreffende een tweetal treinen voor het vervoer van zijn
onderneming. Zijn bedrijf beschikte over ca. 130 woon- materiaal -

dieren en transportwagens.
Gedurende deze tournee welke 8 maanden zou duren (Duitsland en
Nederland) zouden er een vijftigtal steden bezocht worden. De totale
lengte welke de treinen af moesten leggen bedroeg ongeveer 5000
kilometer.
In een persbericht liet de Directie van Hagenbeck nog weten, dat zij in
1971 tijdens een tournee door Duitsland en Frankrijk een bedrag van
f 194.119,-- had uitgegeven voor het transport per trein.
1973

Circus Sarrasani nu onder directie van directeur Fritz Mey.

1977

American - Circus van de familie Togni.
Van dit Italiaanse circus geven wij aan het einde van dit artikel een
fotoreportage welke gemaakt is op het stations-emplacement van Weert.

We zouden nog meerdere jaartallen en circusondernemingen uit het recente verleden
kunnen archiveren, welke mogelijk gebruik hebben gemaakt van de diensten van onze
Nederlandse Spoorwegen.
We vonden het de moeite waard, om ter gelegenheid van de opening van het nieuwe
stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te 's-Hertogenbosch, de
"Circustreinen" in de schijnwerpers te plaatsen en met foto's nader toe te lichten.

De gegevens betreffende de aanvragen en toewijzigingen inzake de speelvergunningen die wij in dit boekje mede opgenomen hebben zijn verzameld uit de
besluitenlijst van de vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders
van 's-Hertogenbosch.
Het omvat de periode 1921 - 1981. Een deel van deze gegevens namelijk de periode
1973 - 1981 zijn nog niet openbaar.
De aanvullende gegevens zijn verzameld uit het krantenbestand van het Stadsarchief
van 's-Hertogenbosch en het archief van de "Bossche Omroep op Zondag".

's-Hertogenbosch, juli 1998
Henk Bruggeman

Seizoen 1921
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Taraselli.
Circus Albert Carré.

Toegewezen:
Circus Albert Carré .................................................................................. speeldata 5 t/m 8 juli

Seizoen 1922
Aanvragen voor een speelvergunning:
Grand Cirque Italien Cardinale uit Rome.
Bürslein's openlucht circus.
Circus Caroli.
Circus R. Roberti ....................................................................................... voor eind april of juli
Circus Buffalo.
Circus Baarum.

Toegewezen:
Grand Cirque Italien Cardinale uit Rome ............................... speeldata 20 t/m 24 oktober
Terrein Koningsweg
Betaling: f. 100,-- per dag.
F. 50,-- per dag bij verlenging met 3 dagen.
Circus Baarum....................................................................................... speeldata 22 t/m 24 juli
Circus Caroli........................................................................................... speeldata 6 t/m 10 mei
Circus R. Roberti.

Seizoen 1923
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Caroli.
Menagerie Buffalo (momenteel Leuven België).

Toegewezen:
Menagerie Buffalo.
Circus Caroli....................................................................................... speeldata 24 t/m 27 april

Seizoen 1924
Aanvragen voor een speelvergunning:
Geen gegevens aangetroffen.

Toegewezen:
Geen gegevens aangetroffen.

Toelichting:
In 1924 werd er in 's-Hertogenbosch een internationale Bakkerij tentoonstelling
gehouden. Mogelijk dat deze van invloed is geweest op het aanvragen en toewijzen
van speelvergunningen voor circussen.

Seizoen 1925
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Carl Hagenbeck uit Duitsland.
Circus Henny te Amsterdam.
Het College bericht aan Circus Henny dat dit alleen mogelijk is in de maand
oktober in verband met het contract dat zij met een ander circus gesloten
hebben.

Toegewezen:
Geen gegevens aangetroffen.

Seizoen 1926
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Menagerie Gebroeders Amar uit Parijs.
Circus Caroli uit Parijs ........................................................... voor de periode mei - juni - juli

Toegewezen:
Circus Menagerie Gebroeders Amar uit Parijs .............................. speeldata 28 t/m 30 mei

Toelichting:
Een bedrag van f. 20,-- ingehouden op de gestorte cautie wegens het stukrijden van de
Plantsoenweg door de wagens van het circus Amar.
Circus Amar speelde op 26 - 27 augustus te Oss.

Seizoen 1927
Aanvragen voor een speelvergunning:
N.V. Carl Hagenbeck Dierenhandel en Circus. Stellingen bij Hamburg.
Circus Menagerie Gebroeders Amar uit Parijs .......................................... periode eind juni
Circus Gleich uit Insbrück (in een latere brief: uit Dessau).
Circus Strassburger.
Circus Liboth.
Circus - Varieté "Renz" ..............................................................................................periode juli

Toegewezen:
N.V. Carl Hagenbeck Dierenhandel en Circus .............................. speeldata 28 t/m 31 mei
Circus Menagerie Gebroeders Amar ...............................................speeldata 25 t/m 27 juni

Toelichting:
Bijzonder is de mededeling in de agenda's van het College, dat de chef der afdeling
Gemeentelijke Belastingen, Drankwet en Markt-aangelegenheden opdracht krijgt
besprekingen met èèn of meerdere circus-directies te openen. Er staat in die periode
uitdrukkelijk bij vermeld, dat - ongeacht een overeenstemming - de kosten van deze
onderhandelingen voor rekening zijn van de betreffende circus-directie.
Op 18 en 19 juli speelde het Groot Fransch Circus - Menagerie der 4 Gebroeders Amar
uit Parijs te Oss.

Seizoen 1928
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Strassburger.
Reuzen Circus Gleich.
Grande Cirque Francais Houcke Rancy.
Circus French.
Circus de Jonghe.
Circus Schneider.

Toegewezen:
Circus Strassburger .............................................................. speeldata 28 juli t/m 1 augustus

Toelichting:
Door het Circus Strassburger is het Sportterrein tijdens hun bezoek aan onze stad
beschadigd.
De directie van dit circus zal alsnog hierover een nota ontvangen van de Directeur van
Gemeentewerken.

Seizoen 1929
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Carl Hagenbeck. Stellingen bij Hamburg.
Circus Barum.

Toegewezen:
Circus Carl Hagenbeck. Stellingen bij Hamburg ........................... speeldata 24 t/m 27 mei
Terrein: Pettelaarseweg.
Toelichting:
Bij bezoek van grotere circussen aan 's-Hertogenbosch wordt kennelijk (een gedeelte
van) het exercitieterrein van het plaatselijke garnizoen gebruikt. De opzichter der
Fortificatiën moet voor het gebruik van dit terrein telkens zijn toestemming verlenen.

Seizoen 1929
Foto: zie volgende pagina.
De Krone-trein staat gereed voor vertrek.
Een conflict met het personeel zal er echter de oorzaak van zijn dat, na de openingsvoorstelling te Nijmegen, alleen nog Arnhem en Hengelo bezocht worden. Na deze
laatste plaats vertrok Circus Krone weer naar Duitsland.

Seizoen 1930
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Kapitein Schneider.
Vertegenwoordiging: F. Burghouwt te Den Haag.

Toegewezen:
Circus Kapitein Schneider ......................................................... speeldata 7 t/m 11 augustus
Gemeentelijk Sportterrein.
Toelichting:
De schade aan het sportterrein veroorzaakt door dit circus bedraagt f. 150,-Door de directeur van Gemeentewerken wordt dit bedrag in mindering gebracht op
de gestorte cautie van f. 300,--.

Seizoen 1931
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Sarrasani.
Circus Barum. Standplaats te Rome.
Circus Gleich.
Circus Carreé.

Toegewezen:
Circus Sarrasani ....................................................................... speeldata 24 t/m 26 november

Seizoen 1932
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Gleich.
Comm. Venn. tot Exploitatie van het Ned.Circus.
Circus de Muynck .................................................................................................... periode juni
Circus Roberti.

Toegewezen:
Circus Gleich ........................................................................................ speeldata 24 t/m 27 mei

Toelichting:
Het vier-masten renbaancircus Althoff speelde in dat jaar te:
Veghel ................................................................................................ 11 en 12 mei
Oss ................................................................................................ 13, 14 en 15 mei

Seizoen 1933
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Strassburger.
Circus Roberti.
Sprookjesstad "Lilleput" ................................................................... periode 25 juni t/m 2 juli

Toegewezen:
Circus Roberti...................................................................geen speeldata kunnen achterhalen

Toelichting:
Wij hebben het vermoeden, dat de aanvragen voor een speelvergunning van kleine
circusondernemingen slechts een hamerstuk was en zeer snel verstrekt werden.
Mogelijk zelfs als het circus al in de stad gearriveerd was.

Seizoen 1934
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Menagerie Gebroeders Amar te Parijs.
"Hoogdraadkunst".
Gaarne een staanplaats op de Parade bij de St. Jan.
Corr. de Hr. F. Hart.

Toegewezen:
Circus Menagerie Gebroeders Amar te Parijs ................................ speeldata 22 t/m 23 mei

Seizoen 1935
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus van Bever ................................................. voor de periode 1e helft maand november

Toegewezen:

Toelichting:
In dat jaar vierde de stad 's-Hertogenbosch haar 750-jarig bestaan. Mogelijk, dat dit de
reden was van het ontbreken van circusbezoek aan onze stad.

Seizoen 1936
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Strassburger.
Circus Busch .............................................................................................................. periode juni
Circus Renz.
Circus van Bever ..................................................................................... periode 26 t/m 30 juni

Toegewezen:
Circus Strassburger .............................................................. speeldata 31 juli t/m 2 augustus

Seizoen 1937
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Strassburger ................................................................................................. periode april
Circus Sarrasani ............................................................................................. periode november

Toegewezen:
Circus Strassburger ............................................................................... speeldata 5 t/m 7 april

Seizoen 1938
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Gebroeders Bouglione.
Circus van Bever.
Circus Sarrasani.

Toegewezen:
Circus Gebroeders Bouglione ......................................................... speeldata 13 - 14 - 15 juni

Toelichting:
Circus Sarrasani.
Onduidelijk is of de aantekening in de Agenda van het College van B. en W. inzake
circus Sarrasani een aanmelding is voor het jaar 1938 of betrekking heeft op een
afmelding inzake seizoen 1937.
Circus Bouglione.
Dit circus speelde in dat jaar nog in:
Waalwijk .............................................................................................. 13 oktober
Boxtel .................................................................................................... 15 oktober
Veghel ................................................................................................... 16 oktober
Gemert .................................................................................................. 17 oktober

Seizoen 1939
Aanvragen voor een speelvergunning:
Le Cirque Frères Strassburger .................................................................................periode mei
Circus Kavaljos.

Toegewezen:
Le Cirque Frères Strassburger ............................................................... speeldata 5 t/m 8 mei
Circus Kavaljos ..................................................................... speeldata 28 juli t/m 4 augustus

Seizoen 1940
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus K. Strassburger.
Nederlandsche Circusonderneming.

Toegewezen:
Circus K. Strassburger ............................................................speeldata 24 t/m 26 september

Seizoen 1941
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Saltarino.

Toegewezen:
Circus Saltarino .......................................................................... speeldata 27 t/m 31 augustus

Seizoen 1942
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Saltarino.
Nederlandsche Circus Revue.
Circus van Bever ............................................................................................... periode juli 1942
Circus K. Strassburger .................................................................... periode 15 mei t/m 15 juli

Toegewezen:
Circus Saltarino .................................................................................... speeldata 12 t/m 17 mei
Nederlandsche Circus Revue .......................................................... speeldata 11 t/m 15 april

Seizoen 1943
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Saltarino.
Circus van Bever.

Toegewezen:
Circus Saltarino .................................................................................... speeldata 25 t/m 30 mei
Circus van Bever .............................................................................speeldata 6 t/m 13 oktober

Seizoen 1944
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Mandera.
Circus van Bever.

Toegewezen:
Circus Mandera ............................................................................. Casino Theater 2 t/m 7 mei
Circus van Bever ..................................................................................speeldata 10 t/m 18 juni

Seizoen 1945
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Briantelli.
Circus van Bever.

Toegewezen:
Circus Briantelli.
Circus van Bever ........................................................................................... speeldata mei 1945

Toelichting:
Omdat er in de beschikbare kranten niets vermeld wordt over circus van Bever is het
mogelijk dat de Directie geen gebruik heeft gemaakt van de vergunning.

Seizoen 1946
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Briantelli.
Circus Mikkenie - Strassburger.

Toegewezen:
Circus Briantelli ..................................................................................... speeldata 8 t/m 13 mei
Circus Mikkenie - Strassburger.........................................................speeldata 14 t/m 17 juni

Seizoen 1947
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Strassburger.
Circus Briantelli.

Toegewezen:
Circus Strassburger ...............................................................................speeldata 7 t/m 10 juni
Circus Briantelli .......................................................................speeldata 14 t/m 21 september

Seizoen 1948
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus K. Strassburger.
Circus Jos Mullens.

Toegewezen:
Circus K. Strassburger ........................................................................ speeldata 14 t/m 17 mei

Seizoen 1949
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Frans Mikkenie ................................................................................ voor de maand mei
Circus van Bever ........................................................................................ voor de maand april
Circus K. Strassburger.
Circus Tony Boltini.

Toegewezen:
Circus Frans Mikkenie ................................................................ speeldata 30 april t/m 2 mei
Circus van Bever ......................................................................... speeldata 2e helft oktober (?)
Volgens de geraadpleegde kranten heeft Circus van Bever hier geen gebruik
van gemaakt.

Seizoen 1950
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Jos Mullens ....................................................................................... voor de maand mei
Circus Frans Mikkenie ................................................................................ voor de maand mei
Circus K. Strassburger ................................................................................... voor 8 t/m 10 juli
Circus Tony Boltini.

Toegewezen:
Circus Jos Mullens ............................................................................... speeldata 27 t/m 31 mei

Seizoen 1950
Foto: zie volgende pagina.
Het Nederlandse Circus Renz staat op het punt te vertrekken naar Denemarken. Zij
zullen daar in engagement gaan bij het circus Robert Daniels.
Op de foto: Herman van de Vegt houdt zoon Nol in handstand. Nol was de vader
van de jonge Herman, die samen met zijn vrouw Diana in 1996 door kolendampvergiftiging op tragische wijze om het leven kwam.

Seizoen 1951
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Boltini .......................................voor drie dagen op het Kardinaal van Rossumplein
Circus Jos Mullens ........................................................................................... voor enige dagen
Circus Bouglione ............................................................................................... voor drie dagen
Circus Frans Mikkenie .......................................................................................voor vier dagen
Circus K. Strassburger ........................................................................voor enige dagen in mei
Circus van Bever.

Toegewezen:
Circus K. Strassburger ...............................................................speeldata 21 t/m 25 mei 1951

Seizoen 1952
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Jos Mullens.
Circus K. Strassburger.
Circus Frans Mikkenie.
Circus van Bever.
Circus Tony Boltini.

Toegewezen:
Circus K. Strassburger .................................................................. voor voorstellingen in april

Toelichting:
Volgens de geraadpleegde kranten hebben in dat jaar de navolgende circussen in onze
stad gespeeld:
Circus Jos Mullens .................................................... speeldata 18 t/m 21 april
Circus van Bever .............................................................. speeldata 2 t/m 6 juli
Deze voorstellingen werden afgebroken wegens onvoldoende
publieke belangstelling.
Circus Strassburger heeft kennelijk geen gebruik gemaakt van zijn speelvergunning.

Seizoen 1953
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus K. Strassburger.
In een latere brief laat dit circus weten dat het niet mogelijk is in 1953 onze
gemeente te bezoeken.
Circus Jos Mullens ........................... vraagt een speelvergunning voor de 2e helft van juni
De gemeente heeft bezwaar tegen dit tijdvak.
Circus Franz Althoff .................... speelvergunning in de periode 15 juli t/m 15 augustus

Toegewezen:
Circus Franz Althoff ............................................................................ speeldata 17 t/m 20 juli
Cirque Géant (Jos Mullens).............................................................. speeldata 20 t/m 23 april

Seizoen 1953
Foto: zie volgende pagina.
Nachtelijke arbeid door het personeel van Circus Franz Althoff.

Seizoen 1954
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus K. Strassburger.
Verzoekt ondermeer als eerste onderneming in de gemeente 's-Hertogenbosch
te worden toegelaten.
Cirque Jos Mullens.
Verzoekt ondermeer als eerste te worden toegelaten in 1954
Grand Cirque International.
Circus Williams.
Circus Frans Mikkenie.
Schneider Lilliputters Sprookjesstad.

Toegewezen:
Cirque Jos Mullens ................................................................... speeldata 18 t/m 22 april 1954
Circus Frans Mikkenie .............................................voor een eventueel later tijdstip in 1954
Schneider Lilliputters Sprookjesstad ....................................... speeldata 7 t/m 15 augustus

Toelichting:
Volgens de geraadpleegde kranten is onze stad niet bezocht door circus Frans
Mikkenie in dat jaar.
Wel komen we een optreden tegen van Circus K. Strassburger in de periode: 22 tot en
met 24 oktober.

Seizoen 1955
Aanvragen voor een speelvergunning:
Grande Cirque International.
Nederlands Circus van Bever.
Circus K. Strassburger.
Cirque Jos Mullens.

Toegewezen:
Circus Strassburger - Althoff ........................................................... speeldata 21 t/m 24 april
Nederlands Circus van Bever ............................................................... speeldata 19 en 20 juli

Seizoen 1956
Aanvragen voor een speelvergunning:
Cirque Jos Mullens.
Nederlands Circus van Bever.
Grande Cirque International.

Toegewezen:
Cirque Jos Mullens .............................................................................. speeldata 19 t/m 21 mei

Seizoen 1957
Aanvragen voor een speelvergunning:
Cirque Jos Mullens.
Circus K. Strassburger.
Circus Boltini.

Toegewezen:
Circus K. Strassburger .................................................................... speeldata 7 mei t/m 9 mei
Cirque Jos Mullens ........................................................................ speeldata 26 juli t/m 28 juli

Seizoen 1958
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circo Espano.
Cirque Jos Mullens.
IJscircus Maxi en Ernst Baier.

Toegewezen:
Cirque Jos Mullens ..............................................................................speeldata 12 t/m 15 juni
IJscircus Maxi en Ernst Baier ....................................................... speeldata 27 mei t/m 1 juni

Toelichting:
Circus van Bever speelde op 18, 19 en 20 juli te Boxmeer.

Seizoen 1959
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Williams te Keulen.
Circus K. Strassburger te Hilversum.
Italiaans-Nederlandse Circuscombinatie te Rotterdam.
Circus Boltini te Zeist.
Circus Krone (Duitsland).

Toegewezen:
Er worden twee speelvergunningen uitgegeven en wel aan:
Circus Krone............................................................................... speeldata 14 t/m 18 augustus
Circus K. Strassburger ...................................................... speeldata voorkeur aug/sept/okt
Indien Circus Strassburger zich terugtrekt, dan gaat de voorkeur uit naar de
Italiaans-Nederlandse Circuscombinatie. In de kranten hebben we echter geen
recensie kunnen vinden, noch van Strassburger, noch van ItaliaansNederlandse Circuscombinatie.

Toelichting:
Uit de geraadpleegde kranten blijkt nog, dat:
Circus Krone speelde te
Tilburg............................................................................................... 19 t/m 23 augustus
Eindhoven ........................................................................................ 25 t/m 30 augustus
Circus Milano speelde te Veghel ....................... speeldata niet kunnen achterhalen
Italiaans-Nederlandse Circuscombinatie speelde te Oss ........... 4 t/m 6 september
In de recensie: Althoff was de dompteur.
Tony Boltini was de eigenaar van de tent.

Seizoen 1960
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Tony Boltini te Zeist ...................................................................periode april t/m mei
Circus Jos Mullens.
Bayers IJsballet.

Toegewezen:
Circus Tony Boltini ..................................................................... speeldata 21 mei t/m 23 mei
Bayers IJsballet ............................................................................... speeldata 1 t/m 5 augustus

Toelichting:
Circus Tony Boltini presenteerde zich dat jaar als volgt: E. Carré.
Het Circus Tony Boltini met een programma uit de glorietijd van Circus Oscar Carré.
Circus Tony Boltini speelde in dat jaar op 13 en 14 juli te Uden.

Seizoen 1961
Aanvragen voor een speelvergunning:
Rodeo Renbaan Circus Williams te Keulen.
Circus Tony Boltini te Zeist.

Toegewezen:
Circus Tony Boltini ............................................................................. speeldata 20 t/m 22 mei
Circus Williams.......................................................................... speeldata 12 t/m 16 augustus

Toelichting:
Circus Tony Boltini speelde in dat jaar o.m. te:
Waalwijk ........................................................................................................ 18 en 19 mei
Uden ................................................................................................................... 6 en 7 juni
Oss .................................................................................................................. 10 en 11 juni
Circus Harry Belli speelde in dat jaar o.m. te:
Veghel .................................................................................................. 14 en 15 augustus
Boxtel........................................................................................................ 3 t/m 5 oktober
In deze laatste plaats verloor de dompteur Wolffgang Trunk zijn leeuw: Fred. Hij stierf
op een leeftijd van 23 jaar.

Seizoen 1962
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Harry Belli ........................................................................................ periode 5 t/m 8 juli
Circus Tony Boltini te Zeist.

Toegewezen:
Circus Tony Boltini te Zeist .................................................................speeldata 8 t/m 11 juni
Circus Harry Belli ...................................................................... speeldata 11 t/m 15 augustus

Toelichting:
Door de gemeente 's-Hertogenbosch werden op kosten van het Circus Tony Boltini te
Zeist de affiches verwijderd welke buiten de aangewezen plaatsen waren aangebracht.
Boltini presenteerde zijn programma onder de noemer van: "Wereld-attracties uit het
Nationale Circus van Rome".
Eèn van de plaatsen waar ze ook optraden was Uden (6 en 7 juni).

Seizoen 1963
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Carl Krone te Munchen .................................................................periode zomer 1963
Circus Tony Boltini te Zeist.
Circus Sarrasani te Mannheim.
Circus Harry Belli.

Toegewezen:
Circus Tony Boltini .................................................................................. speeldata 1 t/m 3 juli
Circus Carl Krone ...................................................................... speeldata 14 t/m 18 augustus

Toelichting:
Circus Tony Boltini bezocht 's-Hertogenbosch in het kader van: "Afscheidsvoorstellingen" in verband met een tournee door België.
Circus Harry Belli bezocht in dat jaar o.m. de volgende plaatsen:
Veghel ............................................................................................................ 27 en 28 mei
Uden ............................................................................................................... 29 en 30 mei
Oss ................................................................................................................. 8 t/m 10 juni
Waalwijk .................................................................................................. 4 t/m 6 oktober

Seizoen 1964
Aanvragen voor een speelvergunning:
Don Djiguiten Kozakken (openlucht-attractie).
Circus Franz Althoff.
Circus Tony Boltini.
Circus Harry Belli.
Circus Hagenbeck.
Circus H. Fischer.
Berliner Eisrevue (tent-voorstellingen).
Circus Salamon (Eig. Familie Salamonsky te Riga).

Toegewezen:
Don Djiguiten Kozakken............................................................................... speeldatum 7 juni
Circus Franz Althoff ............................................................................................. zie toelichting
Circus Tony Boltini ..................................................................... speeldata 16 t/m 18 oktober
Berliner Eisrevue .................................................................................speeldata 16 t/m 21 juni
Circus Salamon .............................................................................. speeldata 24 juni t/m 1 juli.

Toelichting:
De Directie van het circus Franz Althoff berichtte het College van B.en W. van
's-Hertogenbosch dat het bezoek van dit circus aan genoemde stad geen doorgang kan
vinden.

De Commandant van de Brandweer beklaagde zich bij het College van B. en W. van
onze stad over het gedrag van de Directie van Circus Boltini.
Hij stelde voor om een volgende aanvraag van dit circus terzijde te leggen.
Circus Boltini had zijn tournee door België moeten afbreken.
Een conflict met het Gemeentebestuur van Antwerpen was daarvan de oorzaak.
Zij bezochten aan het eind van dat seizoen daarom nog een aantal plaatsen in
Nederland waar onder 's-Hertogenbosch en Waalwijk. (3 en 4 oktober).

Seizoen 1965
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Harry Belli te Budapest.
Circus Tony Salamon.
Circus Tony Boltini .......................................................................... periode 2 t/m 8 augustus
Circus Sarrasani.

Toegewezen:
Circus Tony Salamon ..............................................................................speeldata 4 t/m 7 juni
Circus Sarrasani ........................................................................................ speeldata 2 t/m 7 juli

Toelichting:
De tournee van Circus Sarrasani was voorbereid door General Manager Jos Mullens.
De directeur van Circus Sarrasani, Fritz Meij, vierde tijdens het gastspel van zijn circus
te 's-Hertogenbosch zijn 61e verjaardag.
Het 's-Hertogenbosch Muziekkorps bracht hem een serenade.
Circus Tony Boltini bezocht in dat jaar ondermeer de volgende plaatsen:
Oss ............................................................................................................................. 13 juli
Veghel ....................................................................................................................... 14 juli
Waalwijk ........................................................................................................... 12 oktober
Kaatsheuvel...................................................................................................... 13 oktober
In deze laatste twee plaatsen als extra attractie voor de jeugdige bezoekers:
JOHNY LION en zijn JUMPING JEWELS.

Seizoen 1966
Aanvragen voor een speelvergunning:
Italiaans Circus Heros.
Directie Bruno Togni..................................................................................................periode juli
Circus Franz Althoff.

Toegewezen:
Italiaans Circus Heros.............................................................................. speeldata 4 t/m 6 juli
Tevens toestemming tot het houden van een circusoptocht op 4 juli.

Toelichting:
Circus Heros.
Volgens het Brabants Dagblad van 20 juli werd de tournee van Circus Heros
door ons land verlengd.
De navolgende plaatsen zouden nog bezocht worden:
's-Gravenhage .................................................................................... 8 t/m 18 augustus
Leiden................................................................................................ 19 t/m 24 augustus
Haarlem ............................................................................................ 25 t/m 31 augustus
Utrecht ................................................................................................ 1 t/m 7 september
Arnhem .............................................................................................. 9 t/m 14 sepember
Nijmegen ........................................................................................ 15 t/m 21 september
Deventer ......................................................................................... 22 t/m 25 september
Almelo............................................................................................. 26 t/m 28 september
Enschede ................................................................................................ 29 t/m 3 oktober

Circus Boltini
Circus Tony Boltini bezocht in dat jaar o.m. de navolgende plaatsen:
Zevenaar ............................................................................................................ onbekend
Nijmegen ........................................................................................................... onbekend
Cuyk ......................................................................................................................... 27 juni
Mill............................................................................................................................ 28 juni
Oss ............................................................................................................................ 29 juni
Schijndel................................................................................................................... 30 juni
Boxtel........................................................................................................................... 1 juli
Uden .......................................................................................................................... 28 juli
Veghel ....................................................................................................................... 29 juli
Tijdens het transport van het circus van Zevenaar naar Nijmegen ontstond er in de
kooiwagen een gevecht tussen de leeuwen.
De leeuw "Prins" werd hierbij zodanig gewond, dat hij later in de speelplaats Schijndel
moest worden afgemaakt.
Voor het betreffende seizoen waren o.m. gecontracteerd:
JOHNY LION en ROB DE NIJS.

Seizoen 1967
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Tony Boltini te Zeist .....................................................................................periode mei
Circus Hagenbeck.

Toegewezen:
Circus Tony Boltini ........................................................................... speeldata 22 t/m 23 april
Circus Hagenbeck ................................................................................................. zie toelichting
Circus Roberti........................................................................................... speeldata 15 en 16 juli

Toelichting:
Circus Hagenbeck.
De directie van dit circus bericht het College van 's-Hertogenbosch, dat zij geen
gebruik zal maken van de verleende vergunning.
Circus Tony Boltini.
Circus Tony Boltini presenteerde zich dat jaar met een programma uit het Hongaarse Staatscircus.
Het circus bezocht nog o.m. de volgende plaatsen:
Kaatsheuvel............................................................................................................ 19 april
Waalwijk ................................................................................................................. 20 april
Oss ........................................................................................................................... 21 april
Veghel .......................................................................................................... 27 september

Seizoen 1968
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Roberti te Aalsmeer.
Circus Tony Boltini te Zeist.
Circus Sabine Rancy uit Frankrijk.

Toegewezen:
Circus Roberti te Aalsmeer ....................................................................speeldata 1 t/m 3 juni
Circus Tony Boltini te Zeist ...........................................................speeldata 12 en 13 oktober
Circus Sabine Rancy uit Frankrijk ....................................................speeldata 28 t/m 30 juni

Toelichting:
Circus Sabine Rancy speelde nog o.m. te:
Breda
Best
Valkenswaard
Helmond
In het programma: Zeven Atlas Leeuwen gepresenteerd door Jean Michon.
Breed uitgemeten in de kranten een verslag over de zeer gevaarlijke leeuw Poulito uit
deze troep. Hij viel in maart van dat jaar (1968) de dompteur Gerardi aan en doodde in
1966 in Rotterdam de dompteur Bruno Togni.
Circus Tony Boltini trad nog o.m. op in de navolgende plaatsen:
Vrijdag 4 juli in Drunen
Zaterdag 5 juli in Boxtel
Zondag 6 juli in Schijndel
Maandag 7 juli in Veghel.

Seizoen 1969
Aanvragen voor een speelvergunning:
Het Italiaans Nationaal Circus Heros ........................................................... periode juni/juli
Circus Tony Boltini te Zeist ................................................................................ periode najaar

Toegewezen:
Italiaans Circus Heros.........................................................................speeldata 27 t/m 30 juni
Circus Tony Boltini te Zeist .......................................................... speeldata 2 en 3 september

Toelichting:
Circus Roberti speelde in het attractiepark "de Efteling" in de periode: 24 mei t/m 24
juni.
Circus Boltini speelde in dat jaar nog o.m. in de navolgende plaatsen:
Veghel ...................................................................................................................... 12 juni
St. Michielsgestel .................................................................................................... 13 juni
Wychen .......................................................................................................................? juni
Kaatsheuvel................................................................................................... 4 september
Het circus had voor dat seizoen een Tsjechisch programma samengesteld, maar werd
door allerlei oorzaken met veel pech achtervolgd.
Barbera Paludniak werd door haar ijsberen aangevallen. Deze act moest vervangen
worden door het leeuwennummer van William Vos.
De luchtacrobaat Mrazek stortte in St. Michielsgestel naar beneden.
Een van de twee Barousek artisten kreeg een hartverlamming.
Een lid van de familie Baroundi was zeer lang ziek.

Seizoen 1970
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Carl Althoff te Trier.
Circus Tony Boltini te Zeist.

Toegewezen:
Circus Tony Boltini te Zeist ...................................................... speeldata 26 en 27 september

Toelichting:
Het circus Tony Boltini had weer iets nieuws in zijn programma opgenomen:
Een origineel Afro Caril Topless Ballet.
De navolgende plaatsen werden o.m. bezocht door dit circus:
Oisterwijk ................................................................................................................ 26 mei
Boxtel........................................................................................................................ 27 mei
Geldermalsen ........................................................................................................... 13 juli
Vlijmen ............................................................................................................ 25 augustus
Kaatsheuvel.................................................................................................... 26 augustus
Udenhout..................................................................................................... 24 september
Vught............................................................................................................ 25 september
Waalwijk ............................................................................................................. 5 oktober
Drunen ................................................................................................................ 6 oktober

Seizoen 1971
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus Tony Salamon te Apeldoorn .......................................................................periode mei
Circus Tony Boltini te Zeist ..................................................................... periode 26 en 27 juni
Circus Carl Althoff te Trier ......................................................... periode 12 t/m 15 augustus
Circus Kinsbergen te Steenwijk ..............................................................................periode mei

Toegewezen:
Circus Tony Boltini te Zeist ............................................................................. speeldata najaar
Circus Carl Althoff te Trier ...................................................... speeldata 13 t/m 15 augustus
Circus Tony Salamon te Apeldoorn ..................................................... speeldata 7 t/m 9 mei
Circus Kinsbergen te Steenwijk ........................speeldata 6 en 7 oktober in een buitenwijk
Eigenaar P. vd Pol.

Toelichting:
Het circus Tony Boltini liet het afweten in 's-Hertogenbosch. Wel trad het op o.m. te
Waalwijk op 9 september.
Het circus Tony Salamon haalde in negatieve zin een aantal malen de krant. Zij traden
op te:
Boekel ........................................................................................................... 29 en 30 april
Schijndel............................................................................................................. 4 en 5 mei
's-Hertogenbosch.......................................................................................... 7, 8 en 9 mei
Vlijmen ........................................................................................................... 11 en 12 mei
Tiel ............................................................................................................................ 13 mei
De voorstelling van 7 mei te 's-Hertogenbosch moest worden afgelast wegens een
defect aan de hijsinstallatie van één der masten.

De voorstellingen te Vlijmen gingen helemaal niet door in verband met een tweespalt
tussen de directie van dit circus en haar buitenlandse artiesten.
Tegenover de krant verklaarde de directeur, dat de artiesten niet konden optreden
omdat zij betrokken waren bij een ongeluk. De artiesten verklaarden echter, dat zij niet
wilden optreden in verband met problemen inzake achterstallig loon.

Seizoen 1972
Aanvragen voor een speelvergunning:
De Chef van Algemene Zaken presenteerde aan het College de aanvragen voor de
speelvergunningen welke hij in 1971 ontvangen had.
Blanca Bürstlein Sensatieshow ...................................................................... speelperiode mei
Circus Tony Boltini te Rhenen ............................................................speelperiode eind april
Circus Faggioni.
Circus Willy Hagenbeck...................................................................... speelperiode aug/sept.

Toegewezen:
Circus Tony Boltini te Rhenen ........................................................ speeldata 20 t/m 23 april
Circus Willy Hagenbeck........................................................... speeldata 29 t/m 31 augustus

Toelichting:
De Vereniging voor de belangen van de Nederlandse Circussen gevestigd te 'sGravenhage, liet een waarschuwing horen tegen het zich noemende:
Italiaans - Nationaal - Circus - Faggioni.
De Chef Algemene Zaken toonde het College nog een schrijven van de heer
Fred. Banning, manager, waarin hij de mededeling doet, dat het circus Faggioni
plotseling naar België is vertrokken.
Circus Tony Boltini speelde ook nog o.m. in de navolgende plaatsen:
Zaltbommel ............................................................................................................ 24 april
Gorkum................................................................................................................... 25 april
Waalwijk .................................................................................................................... 8 mei
Raamsdonkveer........................................................................................................ 9 mei
Cuyk .......................................................................................................................... 31 juli
Mill..................................................................................................................... 1 augustus
Boxmeer ....................................................................................................... 12 september

Circus Willy Hagenbeck bezocht na 's-Hertogenbosch nog de steden:
Nijmegen en Arnhem
Vervolgens keerde het terug naar Duitsland. Hier was de eerste speelplaats de stad
Hamburg.
De beide hierboven genoemde circussen lagen gedurende dit seizoen behoorlijk in de
clinch met elkaar.
De stad Amsterdam had alleen aan Circus Willy Hagenbeck een speelvergunning voor
seizoen 1972 afgegeven. Via een achterdeur slaagde Tony Boltini erin om in nagenoeg
dezelfde periode voorstellingen te geven in Carré.
Dat beviel de tourneeleider van Hagenbeck: Jos Mullens in het geheel niet. De
gespierde taal van Jos Mullens was er de aanleiding toe, dat de landelijke bladen zelfs
spraken van een circusoorlog.

Seizoen 1973
Aanvragen voor een speelvergunning:
Circus op het IJs. Meira Orfei ...................speeldata 5 dagen in de maand juli of augustus
Circus Arena te Utrecht.
Circus Tony Boltini.
Circus Sarrasani.
Stichting Jeugd en Circus.

Toegewezen:
Circus Tony Boltini .................................................................speeldata 21 t/m 23 september
Televisie Circus "Piste" ................................ speeldatum 11 september in de Brabanthallen
Circus Sarrasani ...................................................................................... speeldata 26 en 27 mei
Onder leiding van General Manager Jos Mullens.
Nederlands Circus Renz .......................................................................speeldata 19 en 20 juni

Toelichting:
Circus Boltini gaf ook nog een voorstelling te
Best................................................................................................................ 19 september
Uden ............................................................................................................. 20 september
Vught............................................................................................................ 24 september
Veghel ...................................................................................................................... 20 juni
Circus Sarrasani speelde ook nog o.m. in de navolgende plaatsen:
Eindhoven .................................................................................................. 15 t/m 20 mei
Breda ........................................................................................................... 21 t/m 25 mei
Oss ............................................................................................................... 28 t/m 30 mei

Nederlands Circus Renz gaf voorstellingen in:
Berlicum ......................................................................................................... 21 en 22 juni
Helmond ....................................................................................................... 23 t/m ? juni
Drunen ............................................................................................................... 5 en 6 juni
In 's-Hertogenbosch moesten de beide voorstellingen van 19 juni worden afgelast in
verband met de tropische temperaturen.
De voorstelling van 20 juni ging wel door.
In het programma stonden de twee reuzenolifanten van circus Renz-Berlin.
Circus Mariska speelde op 13 augustus te Veghel.

De samensteller van dit boekje bedankt:
Dhr. J.J. best te Alkmaar voor het aanreiken van zijn gegevens uit: "70 jaar circus in
Nederland".
Directie "Bossche Omroep op Zondag".
Dhr. F. van Dixhoorn te Breda voor het aanreiken van circusinformatie.
Het Historisch Archief der Nederlandse Spoorwegen te Utrecht.
Dhr. H.H.J. Linssen te Weert voor zijn fotoreportage.
Het Stadsarchief te 's-Hertogenbosch.
Dhr. A. Wolthuis te Hoogezand voor informatie over circus Strassburger.

Verzorging van de boekjes:
Jaap van Eeden
Jacqueline van Tiel-Bruggeman
Mariët Kuijs-Bruggeman

