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Aapjes kijken
Apen in circus
Amersfoort – Circus Pisa is weer in de stad. Dinsdag
reed een lange rij met wagens de stad in. Het circus
staat tot en met zondag op het grote veld.
Kunstjes
In het circus is net als andere jaren veel leuks te zien. Er zijn clowns die
rare fratsen uithalen. Een man doet een handstand op een trap en een vrouw
huppelt over een koord.
De nummer één is een stunt op een motor. Een man sjeest op zijn motor
door een bol en gaat over de kop.
Ook zijn er twee apen die kunstjes doen. De ene aap heeft een hoed op en
een jas aan. Hij stuitert met een bal en hinkelt op één been. De andere aap
draagt een jurk en een tas. Als een man op een fluit blaast, springt zij in de
lucht. De apen doen samen een dans. Een deel van het publiek lacht, maar
een ander deel roept ‘Boe!’.

Stichting Aap
‘Een aap hoort niet in het circus thuis,’ vindt Stichting Aap. Stichting Aap is
een club die opkomt voor apen. Bij Stichting Aap komen zieke apen wonen.
Er zitten ook apen uit het circus tussen.
‘Een aap uit het circus is vaak kromgegroeid,’ zegt een man van Stichting
Aap. ‘Hij zit te lang in een te kleine kooi. Daar komt nog eens bij dat hij zich
heel eenzaam voelt.’

Klappen
Meneer Pisa is de baas van het circus. Hij is het totaal niet eens
met Stichting Aap.
‘Mensen vinden de apen juist heel erg leuk,’ zegt hij. ‘Om de
apen klappen ze het hardst. Ze hebben bij ons een uitstekend
leven en zitten in een ruime kooi.’
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Brieven aan de krant
Wijs
Graag wil ik de heer Pisa iets
duidelijk maken. Ik vind het niet juist
dat u apen in uw circus heeft. Een
aap behoort niet in een kooi en
behoort ook geen kunstjes te doen.
Een aap hoort thuis in de vrije natuur.
Ik hoop dat u een wijs besluit zult
nemen.
Johannes Z. uit H.

In een deuk
Ik ging met de klas naar circus Pisa
en ik vond het geweldig. Eerst kwam
er een clown die zong als een zaag.
Ik lachte me helemaal gek.
Toen zakte er plotseling een touw
uit de nok van de circustent.
Er bungelde een vrouw aan die
het touw met één hand vasthield.
Ik schrok me echt een hoedje!
Maar het leukst vond ik de twee
apen die een dans deden. Ik lag echt
in een deuk toen ze meneer Pisa na
gingen apen. De juf had medelijden
met de apen, maar ik niet hoor. Voor
die twee is het toch dikke pret in het
circus?
Miriam E. uit U.

Kappen
Foei, meneer Pisa toch. Een aap in
een circus, dat kan echt niet hoor!
Laat die beesten toch lekker vrij,
man. Breng ze zo snel als u kunt
naar een dierentuin of zo. Dan
kunnen ze lekker met hun vriendjes
gaan spelen. Dus gauw kappen met
die apen, ja?
Jim V. uit A.
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Voor aap
Meneer Pisa zegt dat zijn apen een
goed leven hebben. Ga zelf in een
kooi zitten, meneer Pisa. Trek een
apenpak aan en doe een kunstje
voor het publiek. Ze klappen vast
ook heel hard voor u. Meneer Pisa,
u staat voor aap!
Stichting Aap zorgt pas goed voor
apen, ik ben dan ook apetrots op die
club!
Joost K. uit R.

Diervrij circus
Zijn uw kinderen ook zo dol op het circus?
Maar houdt u niet van dieren in het circus die
kunstjes moeten doen? Wij van Circus Ster
ook niet. Kom dus naar Circus Ster op het
parkeerterrein bij de toren. Bij ons ziet u
zeker weten geen enkel dier, maar wel een
superstunt en clown Co. KOMT DAT ZIEN!
Actie! Elk derde kaartje helemaal gratis!
Tina Estrella, Circus Ster
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