
Alle luxe voor de leeuwen

Als het  gaat om de viervoeters in de familie  doet de familie 
Lacey  alles  om ze  zich  prettig  te  laten  voelen.  De  leeuwen 
reizen en leven in gekoelde wagens. Of ze nu onderweg zijn of 
in  hun  winterkwartier,  de  Laceyleeuwen  hebben  altijd  veel 
buitenruimte. Waar ze ook zijn, de leeuwen hebben altijd hun 
persoonlijke binnenhuisarchitecten bij zich: Alexander en Martin 
Lacey. Van het speciale zachte zaagsel op de vloeren tot takken 
en  krabpalen  tot  aan  planken  om  op  te  liggen  om  te 
zonnebaden  en  de  wereld  voorbij  te  zien  gaan:  de  leeuwen 
krijgen alles wat een leeuw maar kan begeren. Voor de speelse 
leeuwen  in  de  groep  zijn  er  zelfs  leeuwentand-bestendige 
ballen.  Als  het  werkelijk  heet wordt  in  de zomer,  kunnen de 
leeuwen altijd in de schaduw liggen of – echt een  favoriete 
activiteit van de leeuwen omdat ze dol zijn op water – in een 
speciale zwembadwagen springen voor een verkoelend bad. In 
het wild is de levensverwachting van een leeuw niet zo hoog. 
Ze worden meestal niet ouder dan acht of negen jaar. Maar bij 
de Laceys worden ze meestal  dubbel  zo oud,  hetgeen ze de 
kans geeft om met stijl oud te worden, maar zelfs deze zo goed 
verzorgde  leeuwen  vertonen  de  normale 
verouderingsproblemen. Hun tanden kunnen verslechteren, de 
spijsvertering kan gevoeliger worden, en met ouderdom komt 
de behoefte aan wat meer warmte en meer rust. 

Aan het Leeuwenhof

Leeuwen  hebben  altijd  een  hoge  status  gehad  in  de 
geschiedenis. Ze inspireerden artiesten en voor heersers zoals 
de Egyptische farao’s, de hertogen van Venetië en Elizabeth II, 
de Engelse koningin, zijn zij altijd een machtssymbool geweest. 
Leeuwen zijn zelfs in de taal ingebed: we hebben het over “het 
leeuwendeel” en “de moed van een leeuw”. 

Desondanks  zijn  leeuwen  een  bedreigde  diersoort.  De  IUCN 
(International  Union  for  Conservation  of  Nature  and  Natural 
Resources) rapporteerde in 2008 dat er nog slechts 16.000 tot 
30.000 wilde leeuwen zijn. Dit betekent dat in de laatste 20 jaar 
de  wildeleeuwenpopulaties  met  30  tot  50%  zijn  afgenomen. 
Veel  leeuwen  zijn  omgekomen  door  de  jacht,  maar  tevens 
verliezen zij hun natuurlijke habitat vanwege de veranderingen 
die de toename van lokale landbouw teweegbrengt.   



Training – ofwel: oefening baart kunst

Aangaande het dagelijkse programma zijn Alexander en Martin 
Lacey en de leeuwen het niet altijd met elkaar eens. Wat de 
Laceys  als  “werk”  beschouwen –  ofschoon het  zonder  twijfel 
werk is waar ze van houden – zien hun viervoetige vrienden het 
als plezier. Het optreden van de Laceybroers is gebaseerd op 
het natuurlijke gedrag van de dieren. Iedere Laceyleeuw heeft 
een favoriet  kunstje.  Alexander en Martin hebben de meeste 
van deze dieren vanaf hun geboorte opgevoed en kennen hen 
beter dan veel van ons onze eigen familie kennen.  Zij begrijpen 
wat  iedere  leeuw leuk  vindt.  Sommige  zijn  heel  levendig  en 
vinden  het  leuk  om  te  springen,  terwijl  andere  zacht  en 
gevoelig zijn, en weer andere een voorkeur hebben voor actie. 
Deze  persoonlijke  kennis  van  ieder  dier  en  hun  individuele 
voorkeuren zorgt uiteindelijk ervoor dat zij te weten komen wat 
het  publiek  zo  bewondert.  Hun  motivatie,  die  alleen  wordt 
overtroffen  door  de  motivatie  om te  eten,  is  om erkend  en 
geprezen  worden  door  hun  “alfaleeuwen”  Alexander  and 
Martin. Jonge leeuwen beginnen in de kleuterklas. In hun eerste 
jaar  spelen  ze  alleen  maar.  In  hun  tweede  jaar  begint  de 
basisopleiding en pas later, als zij naar de stem van hun bazen 
luisteren, mogen zij in de ring. Het is eenvoudig te zien wat het 
betekent voor de leeuwen om te worden “toegelaten”. Zodra de 
muziek begint, rennen ze gretig door de gang. Ze willen graag 
“erbij zijn”. Voor hen is training en vooral de speciale stemming 
van   “showtime”  hun  vermaak,  hun  beloning,  en  vooral  hun 
plezier.  

Desalniettemin weten Alexander en Martin heel goed dat je een 
leeuw gemakkelijk kunt overwerken. Langer dan een kwartier 
kan  en  zal  een  leeuw  zich  niet  concentreren.  Dus  de 
trainingsperiodes zijn kort en de optredens zijn snel over, soms 
te snel  voor het  publiek,  maar de leeuwen hebben hun taak 
uitgevoerd en zijn tevreden.  

De  stok  en  zweep  van  de  leeuwentrainer  zien  er  misschien 
dramatisch uit,  maar zijn slechts bedoeld om de arm van de 
trainer te verlengen. De stok geeft richting aan en het slaan van 
de zweep eist aandacht. Ze worden nooit gebruikt om te slaan: 
bestraffing  werkt  niet  bij  leeuwen,  zij  zijn  geneigd  wraak  te 
nemen. Iedereen die de Laceyleeuwen observeert, kan zien dat 



de  leeuwen  niet  in  het  minst  bang  zijn  van  de  zweep. 
Integendeel, zij  spelen ermee zoals een poes zou spelen met 
een rol papier aan een touwtje.    

Het Leeuwendeel

Leeuwen doen niet aan vegetarianisme.  Zij  willen vlees.  Hoe 
meer, hoe beter. Een volwassen leeuw eet makkelijk zo’n 30 kg 
vlees per maaltijd. De Laceyleeuwen krijgen echter niet zoveel 
per maaltijd, omdat zij niet de risico’s lopen van het jagen en 
soms drie of vier dagen vasten voordat ze weer een succesvolle 
jacht  hebben  uitgevoerd.  In  plaats  daarvan  worden  zij  zes 
dagen per  week gevoerd met  bescheiden,  afgemeten porties 
van tussen 6 en 12 kg. Eén dag per week wordt gereserveerd 
voor  vasten  –  zelfs  leeuwen  moeten  aan  de  lijn  denken. 
Ondanks  hun  afkeer  van  groente  en  koolhydraten  willen 
leeuwen graag wat variatie in hun menu hebben. Daarom zien 
de vrieswagens van de gebroeders Lacey er altijd uit als een 
goed voorziene slagerswinkel. Naast stukken rundvlees liggen 
dozijnen bevroren kippen. Speciale bakken zijn volgeladen met 
hele ossenlevers, harten, en natuurlijk het favoriete voedsel van 
de leeuwen: darmen. In de bereidingsruimtes – zo schoon als 
iedere  professionele  keuken  -  zijn  zakken  met  speciale 
vitaminen-  en  mineralenpoeders  en  flessen  levertraan 
opgeslagen. Deze zijn heel belangrijk voor de vitaliteit en vooral 
de  botten  van  de  leeuwen.  Het  winkellijstje  wordt  altijd 
opgeschreven in ton. Voedertijd is of heel vroeg in de ochtend 
of  ‘s  avonds   na  het  laatste  optreden.  Voor  het  voederen 
worden de leeuwen gescheiden, ieder in hun eigen deel van de 
wagen,  zodat  allen  hun  eigen  speciale  maaltijd  in  alle  rust 
kunnen opeten.   
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