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Volkscultuur op wielen 

Het Magic Circus van Big Bill uit Kontich 
 
          Marc Jacobs 
 
Momenteel wordt in het VCV een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de circussen 
die in Vlaanderen actief zijn. In een reeks korte bijdragen in deze nieuwsbrief worden 
enkele echo’s, ideeën en indrukken weergegeven en worden de verschillende circussen 
kort voorgesteld. De onderneming van de oudste nog actieve circusartiest uit 
Vlaanderen komt hier als eerste aan de beurt.  
Misschien kent u hem via de tv waar hij in ‘Goedele’ werd opgevoerd als de man die 
zeven vrouwen trouwde en die nu 25 jaar het (circus)leven deelt met een jonge 
Italiaanse schone? Of als onverschrokken leeuwentemmer met zeven schoonmoeders? 
Of als Big Bill uit Kontich? Als één van de beste scherpschutters die er in België ooit 
hebben rondgelopen? Of als de cowboy uit de spaghettiwestern De gebroeders Zeb of 
andere B-films uit de jaren ‘60 en ‘70? Als één van de hoofdfiguren uit de populaire 
Bruna-pocket Mensen in het Circus?i Of als levende circuslegende? Als animator in het 
bejaardentehuis, het cultureel centrum en de school? Of als lid die geen blad voor de 
mond neemt in de werkgroep circussen op het kabinet van de minister van cultuur (daar 
heb ik hem het eerst ontmoet)? Of u heeft nog nooit van Leo(n) Verswijvel gehoord? De 
vragen zeggen op zich al iets over wat het circus vandaag allemaal kan betekenen.  

Twéé poema’s. Één PC 
Twee uren luisteren naar de beresterke verhalen van Leo Verswijvel, geboren in 1928, 
over de circuswereld en over zijn bijzonder avontuurlijk leven moet zoiets zijn als het 
voorbijvaren en in een ooghoek ontwaren van het topje van een ijsberg.ii Het interview 
vond plaats in het winterkwartier te Kontich, in een caravan op een met talloze 
vrachtwagens en tenten gevuld veld tussen een gewone woonwijk en het lokale kerkhof. 
Letten op enkele details in de dagelijkse leefomgeving van de oudste circusartiest  in 
Vlaanderen leert snel wat een circus anno 2001 ook kan zijn.  
Eenmaal binnengestapt in de enorme wooncaravan wordt een bezoeker geconfronteerd 
met twee levensgrote, vervaarlijke poema’s. Opgezette exemplaren, wel te verstaan, net 
naast de gezellige salonzetels. Ze geven direct aanleiding tot twee verhalen.  
Het eerste verhaal luidt dat poema’s of leeuwen vroeger regelmatig de wooncaravan 
binnendrongen en lekker in de sofa gingen zitten. De bewoners mochten dan mee naar 
de tv kijken, maar dan wel zittend op de grond. Het klinkt, gezien het gedrag van 
huisdieren als kat of hond bij sommige burgers, ergens bekend in de oren.  
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Het tweede verhaal verwijst naar GAIA en dierenrechtenactivisten die onrechtstreeks 
verantwoordelijk worden gesteld voor het verbannen van wilde dieren, zodat 
vertegenwoordigers van het exotische dierenrijk nog slechts in een opgezette vorm 
aanwezig zijn. Opgezet als teken van liefde en verbondenheid en vooral als herinnering, 
als geheugensteun.  
In de eetkamer van de familie Verswijvel-Lotti staat, net als in steeds meer huiskamers 
in Vlaanderen, een moderne computer met internetaansluiting. Patrizia Lotti laat 
onmiddellijk de website van Circus Magic (http://users.skynet.be/bs242828) zien. Hier 
leest Buffalo Bill dus zijn e-mail. Hier worden de circusaffiches en brochures ontworpen 
voor ze naar de drukker gaan. De aanwezigheid van deze met het wereldwijde web 
verbonden multimediacomputer in een woonwagen die deel uitmaakt van een 
multimediavorm uit de 18e en 19e eeuw (het circus dus) is op zich fascinerend. 

Selma en Espagnol 
Circus Magic is opgebouwd rond het echtpaar Leo Verswijvel en Patrizia Lotti. Leo 
Verswijvel (ook wel Verzwijvel) is bekend onder verschillende artiestennamen. Big Bill, 
Buffalo Bill II, Los Pistoleros, Bill Kartum of Bill Kartoum: de liefde voor het circus gaf 
hem 1000 namen. Of gaat het om een met de moedermelk meegegeven 
marketingstrategie, die eigen is aan kleine familiecircussen? 
Circus Magic bestaat onder die naam sedert 1989, als afgeleide van het in 1985 
gelanceerde Magic Show Circus. Verswijvel beschouwt zijn circus als de opvolger van 
circus Fahrenholz, circus Selma, circus Henny, circus Broadway, circus Espagnol en 
circus Buffalo Bill. Volgens Big Bill beweegt zijn familie zich sedert de 19e eeuw in de 
circuswereld. Een breuklijn situeert zich in het begin van de jaren ‘60: het afbranden van 
circus Espagnol. Leo was de enige van de familie die het vak doorzette en uiteindelijk 
opnieuw de leiding over een circusbedrijf op zich zou nemen. Hij benadrukt dat hij zich 
sterk bewust is drager te zijn van zowel een familie- als een Vlaamse/Belgische 
circustraditie uit de 19e en 20e eeuw.   
Interessant is dat hier een matriarchale lijn wordt onderstreept. Circus Selma ontstond in 
het begin van de jaren 1930. Selma Fahrenholz was afkomstig uit een circusfamilie. 
Voorvader Edouard Fahrenholz, die in 1865 geboren werd in het Duitse Hannover, 
werkte als clown en acrobaat. Hij kwam samen met zijn echtgenote Augusta Schmidt in 
1890 in Luik terecht. De elf kinderen werden ingeschakeld bij optredens. Na een 
Amerikaans avontuur bij Barnum & Bailey richtte de familie in 1905 Circus Fahrenholz 
op. Later zou de naam veranderd worden in Circus Harway. Vijf zonen, zes dochters en 
een vader: door het cultiveren van de polyvalentie van elk familielid konden zij een 
volledig circus laten draaien. 
Selma, geboren in 1894 en de oudste dochter, was gespecialiseerd in draadlopen en 
paardendressuur. Zij huwde eerst met Karel Alfons Vercauteren maar dat huwelijk liep 
op de klippen. Vervolgens ging ze een relatie aan met een clown uit het ouderlijke 
circus, Jozef Verswijvel (1884-1974). Selma baarde achttien kinderen waarvan er elf in 
leven bleven: vier uit het eerste en zeven uit het tweede huwelijk. Josephko en Selma 
vormden samen een muzikaal clownsduo. Dankzij het inschakelen van familieleden kon 
Circus Selma in de jaren ’30 en ’40 draaiende worden gehouden. De mensen bleken 
perfect inwisselbaar: als een muzikant of clown ziek werd, stond er onmiddellijk een 
broer of zuster klaar om in de bres te springen. 

http://users.skynet.be/bs242828
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Na de oorlog ging de oudste zoon, Jef Vercauteren, opnieuw met Circus Selma van 
start.  Jozef Verswijvel, die in 1943 wegens ziekte tijdelijk had afgehaakt, startte op zijn 
beurt met een circus, dat naar zijn echtgenote werd genoemd. De oudste zoon moest de 
naam van zijn circus wijzigen en trok in de jaren ‘50 rond onder de benaming van Circus 
Henny of Circus Broadway. Vanaf 1954 begon Leo Verswijvel zelf met een eigen bedrijf, 
Circus Buffalo. Selma en haar echtgenoot stopten met het uitbaten van het ‘ouderlijke’ 
circus en gaven de fakkel door. Voortaan trokken ze in de karavaan van hun zonen door 
het land.iii 
De kinderen van de circusmatriarche Selma Fahrenholz startten in 1955 het Circus 
Espagnol. Ze investeerden in een enorme tent, een “chapiteau” met vier masten. De 
leiding was in handen van Eduard Vercauteren en zijn halfbroer Leo Verswijvel. 
Polyvalentie was nog altijd het sleutelbegrip voor deze familie; iedereen moest 
meehelpen met het bouwen van tenten, met het vervoer, met de muziek en met de 
nummers. Verswijvel trad in de late jaren ‘50 op als leeuwentemmer, messenwerpende 
cowboy en als saxofonist.iv Het circus trok rond met een karavaan die tot vijftig wagens 
kon oplopen en die bijna zeventig personeelsleden en een grote dierencollectie telde. 
Berucht (en gevaarlijk) was het grote kanon, overgenomen van Bouglione, waarmee 
Miss Corina en de Verswijvels werden afgeschoten.  
Op de vraag wat de belangrijkste gebeurtenis is in de (voor)geschiedenis van Circus 
Magic wijst Verswijvel op het afbranden van Circus Espagnol te Berchem in het begin 
van de jaren ‘60. Dit omschrijft hij als ‘de ondergang’ waarna ieder van de familie zijn 
eigen weg ging. De ramp functioneert als traumatische mijlpaal in het geheugen. Het 
bleek een samenloop van tegenslagen te zijn: er braken ziekten uit bij de dieren terwijl in 
de Ardennen werd rondgetoerd; de tent werd vernield door stormen in Passendale en 
Erps-Kwerps. De opeenvolging van problemen en rampzalige gebeurtenissen 
betekenden de genadeslag voor de familieonderneming: tegen dergelijke vormen van 
natuurlijke overmacht bleken hard werken en pooling in familieverband niet op te 
kunnen. Eduard werd verkoper van tweedehandswagens. Leonard werd bouwer en 
hersteller van caravans. Benoni verhuurde zich freelance als artiest. Leo vertrok naar 
verre buitenlanden.v  

Een theater op wielen en andere flexibele rollen 
Er zijn wel wat overeenkomsten tussen het virtuele leven dat via het internet bereikbaar 
is en het circusleven. Het vlot combineren van elementen uit allerlei contexten en het 
refereren aan sferen en uiteenlopende leefstijlen uit diverse continenten en tijdvakken 
(cowboys uit het Wilde Westen, fakirs uit Indië, ...) op één site roepen de associatie op 
met hyperlinks op het web. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de piste.  
De naam van Leo Verswijvel blijkt zeer flexibel. Een uitermate flexibele identiteit is in 
deze wereld vol risico’s een belangrijk hulpmiddel, vooral in combinatie met een 
stamboom of levensloop die contacten met andere circussen aantoont. Naar eigen 
zeggen nam hij de naam Bill Kartoum aan toen hij in de jaren ‘60 in Soedan rondreisde. 
Na het over kop gaan van de familieonderneming Espagnol trok Leo eerst even met zijn 
leeuwen mee met Circus Appolo.  Vervolgens trok hij naar Turkije, Italië, Libanon, Iran, 
Irak en andere landen. In de jaren ’60  trad hij op als pistoolheld in nachtclubs en in een 
circus in het Nabije Oosten. “Amerikaans” bleek niet goed in de markt te liggen; hij 
profileerde zich daar (om begrijpelijke redenen) niet als scherpschutter uit België. Bill 
presenteerde zich dan maar als Mexicaanse pistolero.vi Zijn jeugdidool Buffalo Bill 
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leverde hem een andere naam op. Het mondaine Beiroet van de jaren ‘60 was een 
vrijhaven van avonturiers van over de hele wereld.  Het uitbreken van de oorlog in 
Libanon trok een streep door de projecten. Bill moest andere mogelijkheden en oorden 
opzoeken. De filmindustrie, in het bijzonder de wereld van de westernfilms, bleek een 
optie te zijn. Als acteur en stuntman die vlot met paarden en vuurwapens overweg kon, 
bouwde Big Bill een zekere reputatie op. In de tweede helft van de jaren ‘70  vestigde hij 
zich opnieuw in Vlaanderen. Hij werkte er onder andere met een reptielen- en 
safarishow. In 1984 begon Bill met een eigen onderneming Circus Saludos Amigos. Dit 
leidde tot Circus Magic waarmee hij nu nog rondtoert.  
Sedert de jaren ‘80 heeft circusdirecteur Big Bill oog voor de inspanningen die de 
overheid voor circussen overheeft, als hij ze al niet zelf mee poogt te stimuleren. Het zou 
op zich al een interessant onderzoek zijn na te gaan hoe met “parateksten” op het 
circusmateriaal (zowel folders, affiches, tentzeilen, website...) wordt ingespeeld op 
gevoeligheden in de culturele sector of bij beleidsmakers. Let bijvoorbeeld op de aardige 
slogans op het circusmateriaal: cultuur op wielen of mobiel theater.  
Het zou me niet verwonderen als Big Bill binnen enkele maanden het opschrift ‘cultureel 
erfgoed op wielen’ op de zijkant van zijn vrachtwagens of op de tent zou schilderen. Het 
leuke is dat hij nog gelijk zou hebben ook. Het bespelen en met verschuivende 
perspectieven aftasten van de limieten van maatschappelijk interessante categorieën is 
een belangrijke culturele functie van het fenomeen circus, of het nu gaat om 
migratieproblemen, relaties met dieren of om beleidsopties. 
Alle gekheid op een stokje: zijn archief, logboeken, tenten, circusmateriaal en 
fotocollecties zijn potentieel een zeer waardevol stuk patrimonium of volkscultuur in 
Vlaanderen. Als hij op rust zou gaan, is het best mogelijk en misschien wenselijk dat de 
onderneming en het leven van één van de kleurrijkste figuren uit onze samenleving, een 
levende legende, gearchiveerd of zelfs gemusealiseerd worden. Een moeilijk te sturen 
en onvoorspelbaar leven opgezet en in de woonkamer geplaatst: het verhaal van de 
poema’s komt me hier steeds opnieuw voor ogen. 
Zoals uit de ijsbergervaring van een kort interview blijkt, lijken het geheugen en de 
verhalenschat van groot belang. Leo Verswijvel heeft veel te vertellen. In dit verband 
komt het idee dat G. Rooijakkers momenteel uitpuurt binnen het cultureel 
erfgoedparadigma me als uitermate relevant voor: welke rol geven we het adequaat 
‘vergeten’ of door de vingers zien bij het omgaan met volkscultuur en cultureel erfgoed?  

Vergeten en onthouden 
Het is hier niet de plaats om dit uit te werken doch ik kan in deze korte bijdrage wel een 
indruk weergeven die ik bij het uitvoeren van een reeks verkennende interviews met de 
protagonisten van circussen in Vlaanderen heb opgedaan. In de circuswereld blijkt het 
op bijzondere manieren cultiveren van het geheugen en van verhalen van groot belang.  
Tegelijkertijd moet je als onderzoeker - met het oog op publicaties – veel van de 
verhalen, kwalificaties of duidingen “vergeten”, doorprikken, relativeren of nuanceren, 
deels in functie van de manier waarop verhalen en geheugen in deze wereld werken. 
Men beweegt zich als wetenschappelijk onderzoeker in een wereld van solidariteit, 
beroeps- en groepseer terwijl men zicht krijgt op een collectieve biografie van directe 
concurrenten binnen een beperkte geografische ruimte gedurende vele decennia. Het 
gaat om een transitiezone, fragiele economie en creatief forum. Deze artistieke wereld 
was en is – zeker als we de blik ook richten op buitenlandse circussen die in Vlaanderen 
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rondtoeren - een overgangszone: de circuswereld rekruteerde of rekruteert niet alleen uit 
Monegaskische prinsenfamilies. Het zou de moeite zijn een sociale geschiedenis te 
schrijven van deze wereld waar soms informele netwerken en vormen voor het 
opvangen en reïntegreren van daklozen, rondtrekkende lieden en probleemjongeren 
worden uitgewerkt.  Of waar mensen uit minder fortuinlijke regio’s van de wereld een 
kans krijgen. De verhalen van Leo krioelen van de krachttermen, bandieten, cowboys, 
schoonmoeders, erotiek, ongevallen, rampen, allusies op geweld en afrekeningen. Voor 
een onderzoek lijkt een goede voorbereiding als antropoloog of etnoloog ten zeerste 
aangewezen om dit te plaatsen en cultureel te duiden.  
Fascinerend is dat in deze wereld waar formele opleiding in schoolverband (toch tot voor 
enkele decennia; de jongste generatie heeft een ander verhaal) niet sterk wordt 
benadrukt, het kennen van vele talen vanzelfsprekend lijkt. De Bruyn noteerde dit al in 
de jaren ’50 over Leo Verswijvel: “Débrouillard als geen ander. Weet zich te redden in 
alle levende talen. Telefoneert naar agenturen in Hamburg, Londen of Parijs, gelijk een 
huismoeder naar de slager”vii Jarenlang leven en werken in Frankrijk, Wallonië, 
Duitsland, Italië en het Nabije Oosten hebben een enorme praktische talenkennis 
opgeleverd. Op de ‘campus’ van circussen die in Vlaanderen optreden, worden vaak 
verschillende talen gesproken.  De kattebelletjes die Patrizia aan haar Bill schrijft in 
de ‘Vlaamse’ keuken blijken in het Italiaans geschreven te zijn. Er wordt, alsof men zich 
in een instelling van de Europese gemeenschap zou bevinden, snel en vlot van de ene 
taal naar de andere overgeschakeld. In het seizoen 2001 werkt Big Bill onder andere 
met Poolse artiesten en werklui en ook het converseren in het Pools is een 
vanzelfsprekendheid.  
De relatie tussen geheugen, orale en geschreven cultuur in deze oude multimediawereld 
is bijzonder interessant.  De huidige generatie van directeurs heeft het vak vaak in het 
circus geleerd en minder in schoolverband kennis opgedaan. Voor sommige 
circusdirecteurs stelt lezen geen probleem maar schrijven gaat soms moeilijk: er wordt 
getracht zoveel mogelijk mondeling te regelen en te onthouden.  Een goed getraind 
geheugen is dan cruciaal, zoals enkele succesvolle circusmensen in Vlaanderen, die 
bedrijfjes van enkele tientallen werknemers en een kapitaalsinvestering van miljoenen 
leiden, dagelijks demonstreren.  
Bij een geboren performer en schitterend verteller als Big Bill is het geheugen vooral 
toegespitst op het vertellen van verhalen en het mobiliseren van een uitgebreid 
repertoire van verhaalmotieven. De kern van deze wereld is klein en er functioneert een 
eigen complexe vorm van circusgeschiedenis(sen) in deze middens. De verhalen over 
concullega’s (zoals collega’s of vakgenoten die ook concurrenten zijn in de new speak 
van managers tegenwoordig worden omschreven) moeten met een korreltje zout worden 
genomen en fungeren zoals de verhalen in om het even welke professionele wereld.  
Een specifiek type van geheugenplaatsen is in deze subcultuur van groot belang. Het 
blijkt een dominante rode draad in de verhalen van diverse circusdirecteurs te zijn: 
conflicten over standplaatsen. De circussen reizen en het is belangrijk niet terecht te 
komen op een plaats waar een ander circus nog maar net is geweest. Het van elkaar 
afsnoepen van plaatsen of het raken of geografisch gelijklopen van reiswegen wordt in 
het geheugen gegrift en geeft aanleiding tot open of latente conflicten die nog jaren 
worden onthouden.  
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Omgaan met onzekerheid: familie 
Uit gesprekken met circusdirecteurs blijkt dat ze hameren op het feit dat het echte 
circusleven een medaille met twee kanten is. Het is niet alleen glitter, glamour en 
spektakel maar ook een kwestie van hard en soms vuil werk en van risico’s nemen. Bill 
Kartoum meent dat de mensen die hij in dienst neemt mee de handen uit de mouwen 
moeten steken. Dit is ook een echo die men opvangt als het fenomeen van de 
circusscholen aan bod komt. Verschillende directeurs benadrukken dat het leren van 
kunstjes en technieken maar één aspect is. Cruciaal op langere termijn is of men het 
rondtrekkende leven aankan: het telkens opnieuw zoeken van water, winkels of 
informatiepunten in wisselende gemeenten, het omgaan met tal van reglementen en 
praktische hinderpalen, het probleem van het verplaatsen van wagens of het snel 
opzetten en opplooien van tenten in een klimaat waar de zon niet elke dag schijnt. Het 
blijkt met vele onzekere factoren ook economisch vaak niet gemakkelijk de touwtjes aan 
elkaar te knopen. Vele problemen kunnen worden aangepakt door terug te vallen op 
familienetwerken. Rond kernfamilies worden nummers, mensen, dieren en attributen 
samengebracht. Een optie is het zoveel mogelijk met één familie organiseren van het 
circus (hoewel sommige directeurs hier expliciet niet voor opteren).  De Bruyn tekende in 
de tijd van Circus Espagnol de volgende uitspraak op: “Mijn vader is de oudste 
circusdirecteur van het land, zegt Buffalo Bill trots. Onze familie zit al bijna tweehonderd 
jaar in het bedrijf. Vroeger hadden mijn ouders een klein circus met een piste van een 
meter of twintig doorsnede. Ik werkte met mijn ouders mee en we leefden heel gelukkig. 
Tot we door onze knieën zakten vanwege de concurrentie van de grote bedrijven.  Dan 
zijn we samen gekomen, nl. vijf broers en drie zusters om te proberen zo de koppen 
boven water te houden.  Elk lid van de familie is acrobaat en muzikant, kan autorijden en 
moest het circus opstellen en afbreken.”viii  De ramp van het begin van de jaren ‘60 
bleek onoverbrugbaar voor deze familie. De geschiedenis van de circussen in 
Vlaanderen, of beter in Europa, toont tal van variaties van het belang en de functies van 
families in de wereld van het circus. Hier komen mogelijkheden en problemen van het 
poolen van hulpbronnen en talenten in beeld. Het afwisselen, samenwerken en botsen 
van generaties krijgt in de circuswereld een bijzondere betekenis. Hierbij moet ook 
worden gedacht aan complexe familienetwerken. Jonge artiesten worden soms 
uitgewisseld of krijgen bij andere families de kans om op te treden of opgeleid te 
worden. Het onderling trouwen is ook een verhaal dat nader in kaart kan worden 
gebracht. Door het feit dat circussen met nummers werken, kunnen mensen op tijdelijke 
basis worden ingehuurd of opgevangen. Zo blijken circusmensen die in de problemen 
raken of bruggetjes moeten maken tussen fasen in hun leven opgevangen te worden in 
circussen die vroeger of later hun concurrenten waren of zullen zijn. Bovendien komen 
er in de loop van dit risicovolle circusleven momenten voor waar de diensten worden 
teruggeven, eventueel aan de kinderen. Uit de verhalen van Big Bill blijkt dit systeem 
ook in Vlaanderen al decennia te functioneren. In Circus Magic wordt de werking nu 
verzorgd door het kinderloze echtpaar Verswijvel, waarbij de opvolging niet is verzekerd. 
Het harde circusleven en de gebeurlijke ongevallen die het als partner/mikpunt met een 
messenwerper, bijlenvirtuoos en pistoolschutter getrouwd zijn met zich meebrengen, 
waren (enkele van de) redenen die relaties in het verleden deden stuklopen. De 
pistoolact waarbij Big Bill op een afstand van 25 meter een sigaret uit de mond schiet of 
een kaars van het hoofd knalt loopt soms mis. De relatie met Patrizia bleek ondanks 
gebeurlijke ongevallen vrij stabiel.  
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Boerderijdieren in een iglo 
Big Bill is een internationaal befaamd circusmonument en een non-conformistische 
landgenoot met een levensloop die leest als een avonturenroman. Ondanks zijn meer 
dan 72 lentes is hij nog steeds actief als circusdirecteur en als polyvalent artiest.  De 
voorbije jaren werd het accent verschoven naar een programma met meer beheersbare 
kosten. Momenteel wordt een kindgerichte mix van nummers met clowns en 
boerderijdieren (paarden, ezels, geiten, konijnen, kippen, enz.) gebracht. Leo Verswijvel 
investeert nog steeds in zijn onderneming.  Momenteel is het koninginnestuk een 
bijzondere constructie: een iglotent met een 500-tal zitplaatsen. Flexibiliteit blijft troef. De 
onderneming is zo opgebouwd dat op allerlei mogelijkheden kan worden ingespeeld, 
met tenten en wagens van variabele grootte. Shows kunnen op maat worden gemaakt, 
zoals uit de website blijkt. Hierop wordt ingespeeld met subsidiëringsformules die 
circusmagie bereikbaar maken voor bewoners van bejaardentehuizen, voor 
schoolkinderen en bezoekers van culturele centra. Ook vandaag blijft het circus een 
belangrijke maatschappelijke en culturele verklikkersfunctie vervullen, onder andere in 
de collectieve reflectie over de omgang met dieren. Het feit dat dit bedrijfje waar de 
poema’s ondertussen opgezet zijn en met onschuldige geiten wordt gewerkt, in maart 
2001 getroffen werd door de verplaatsingverboden in verband met de dreigende mond- 
en klauwzeerepidemie, bracht het circus nog maar eens opnieuw op de agenda en in de 
media. Dit is echter dubbel: naast circusmagie resulteren risico’s en problemen in 
verhalen in de pers en commentaar van mond tot mond. Pas als er niet meer over het 
circus wordt geschreven en gepraat, gaat dit multimediaspektakel ten onder.  
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naam van het circus MAGIC CIRCUS 

eigenaar/directeur Leo Verswijvel     (alias Bill Kartoum) 

contactpersonen Bill en Patrizia Kartoum 

contactadres Blauwesteenstraat 9 Box 20 2550 Kontich 

telefoon 03-458 05 11 

gsm 0475/76 82 41 

fax 03-458 05 11 

e-mail bill2@planetinternet.be 

URL http://users.skynet.be/bs242828 

juridische vorm vzw 

 
 
                                                
i F. De Bruyn, Mensen in het circus, Utrecht, Bruna, s.d. 
ii Gesprek met Leo Verzwijvel en Patrizia Lotti, in aanwezigheid van Ann Catteeuw, Michel Frerot en Marc 
Jacobs in de overwinterplek en thuisbasis van Circus Magic te Kontich op donderdag 15 februari 2001. 
iii A. De Poorter, De geschiedenis van de Belgische circussen, Zulte, André de Poorter, 1990, p. 112-114. 
iv Zie A. De Poorter, Gent circusstad. Twee eeuwen circusbezoek, Aartrijke, Emiel Decock, 1992, p. 164. 
v A. De Poorter, Geschiedenis, p. 131-135.  
vi  L. Caals, Bill Kartoum, in: De Gewichtige, april 1997, p. 34-37, p. 35; zie A. de Poorter, 100 Belgische 
circusaffiches, Zulte, André de Poorter, 1998, p. 138-139. 
vii F. De Bruyn, Mensen in het circus, p. 38. 
viii F. De Bruyn, Mensen in het circus, p. 35. 
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