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In de woonkamer hangt een groot schil-
derij van Nape. In de hoek van de  
kamer, bij een raam, staat een grote  
vogelkooi en daarin zit Nape. Nadat de 
vogel in mei ziek en verzwakt was bin-
nengebracht bij het vogelhospitaal in 
Haarlem, daarna een tijd verzorgd is  
bij een dierenarts in Velsen-Noord en 
bij het Universitair Dierenziekenhuis in 
Utrecht heeft Nape in Leiden nu een 
verblijfplaats gevonden bij deze twee 
betrokken papegaaienliefhebbers en 
-onderzoekers. Maar hoe gaat het nu 
met Nape en wat zijn de vooruitzichten?

Nape
Nape is rond 1994 geboren in Elswout 
bij Goof en Nicoline Brandwijk die daar 
een manege met verschillende dieren 
runden. Langs de Elswoutlaan, in hol-
ten in hoge beukenbomen, nestelden 
andere ara’s van Goof en Nicoline. Het 
eerste nest, waarover een artikel ver-
scheen in de Panorama, was in een 
melkbus in een boom op de manege. 
Daar zijn de eerste ara’s geboren. Nape 
is waarschijnlijk aan de Beukenlaan 
geboren. Na 1994 vlogen er nog maar 
twee ara’s bij Elswout rond, Nape en 
Toos. Nape en Toos hebben er ieder jaar 
gebroed, maar telkens werden de jon-
gen gestroopt. In 2007 hebben Roelant 
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en Grace een camera opgehangen bij 
het nest. In dat jaar zijn wel twee jon-
gen uitgevlogen. Maar beide jongen zijn 
helaas niet oud geworden. Een van deze 
jongen werd binnengebracht bij het vo-
gelhospitaal. Helaas werd deze vogel 
aangezien voor een volwassen vogel en 
omdat er verder weinig aan de hand 
leek, werd de vogel snel weer uitgezet. 
Helaas niet op de plek waar hij gevon-
den was. Jonge ara’s zijn nog maanden 
afhankelijk van hun ouders. Deze vogel 
heeft zijn ouders niet meer kunnen vin-
den en is waarschijnlijk verhongerd. 

nape met een pinda. Foto: Marcel Slaterus
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Het andere jong, Hannes genaamd, 
heeft nog tot het volgende broedseizoen 
met Nape en Toos meegevlogen en is 
toen uit het territorium verstoten. Dat 
is normaal bij ara’s en normaal gespro-
ken zou Hannes dan aansluiten bij een 
groep jonge vogels. Maar die waren er 
niet. Hannes heeft nog een tijdje alleen 
rondgevlogen in de omgeving en is op 
jonge leeftijd geslagen door een Havik. 
Daarna waren Nape en Toos weer al-
leen. Toos is in 2009 overleden bij de 
laatste strooppartij. De omstandighe-
den zijn onbekend, maar het is aanne-
melijk dat de stroper Toos heeft verrast 
op het nest, haar geprobeerd heeft te 
overmeesteren en dat ze daarbij dode-
lijk gewond is geraakt. In paniek heeft 
Toos nog een stukje gevlogen, maar de 
volgende ochtend werd ze dood gevon-
den op de mosheuvel in Elswout. Sinds-
dien heeft Nape alleen geleefd. Hoewel, 
helemaal alleen ook weer niet. Want 
Nape had een aantal adressen in de 
buurt waar hij door mensen werd ge-
voerd. Mensen met wie hij contact aan-
ging. Maar Nape is geen allemans-
vriend. ‘Hij is behoorlijk eenkennig’, 
zegt Roelant.

Roelant beschrijft Nape als een vogel 
met een rijk repertoire aan geluiden 
(heel anders dan bij ara’s die bij kwe-
kers vandaan komen). Nape communi-
ceert heel duidelijk, hoewel je wel enige 
kennis van ara’s moet hebben om dat 
op te pikken. Nape heeft specifieke ge-
luidjes waarmee hij laat weten dat hij 
iets wil eten. Hij laat ook vocaal merken 
wanneer hij sacherijnig is, of pijn heeft. 
Hij is grootgebracht door zijn ouders en 
heeft van hen geleerd zich als een soci-
ale vogel te gedragen. Veel ara’s die in 
afzondering in gevangenschap opgroei-
en, leren zich een andere manier van 
communiceren aan, namelijk schreeu-
wen en bijten. 
Gedurende mijn bezoek toont Nape zich 

een rustige vogel. Zo nu en dan maakt 
hij zachte geluidjes. Eenmaal laat Nape 
vanuit zijn kooi een luider geluid horen 
en zijn aandacht is duidelijk gericht op 
iets dat zich buiten afspeelt. Aan de 
overkant van de straat is een Zilver-
meeuw op het dak gaan zitten. ‘Nape 
heeft slechte ervaringen met meeuwen’, 
vertelt Roelant. ‘Als hij ze door het raam 
ziet dan wil hij laten weten wie de baas 
is’. Zo nodig gaat hij de confrontatie 
aan. Tijdens de opname bleek uit rönt-
genfoto’s dat Nape een verse wond had 
achter op zijn hoofd en ook een oude 
breuk van zijn borstbeen. ‘Als hij zich 
verveelde dan ging hij soms andere vo-
gels lastigvallen, zoals Kauwtjes of een 
Buizerd’, vertelt Roelant. Hij heeft dat 
meerdere malen gezien. Waarschijnlijk 
is Nape bij zo’n actie eens flink terugge-
pakt.

Nape in zijn nieuwe Verblijf bij Roelant  
Jonker en Grace Innemee. Foto: Marcel Slaterus
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Toen Nape naar Roelant en Grace werd 
overgeplaatst was hij nog erg zwak. Hij 
had niet de kracht om in de kooi naar 
boven te klimmen. Na enige dagen van 
herstel lukte hem dat wel weer, maar 
nog niet zo lang geleden vloog hij op van 
de kooi en viel hij als een baksteen naar 
beneden. Daarop begon hij over de vloer 
te lopen. Duidelijk was dat hij daarbij 
veel pijn had. Nape is dus nog verre van 
de oude. Inmiddels eet Nape weer goed 
en is hij flink aangekomen. Terwijl 
Roelant honderduit vertelt over Napes’ 
lotgevallen en andere papegaaien, 
steekt hij Nape zo nu en dan een pinda, 
of een vrucht toe en praat hij op gerust-
stellende toon tegen de vogel. Hoe Nape 
mijn bezoek ervaart kan ik niet peilen. 
Ik ben geneigd de papegaai in de kooi te 
beschouwen als een tam huisdier, maar 
dat is hij natuurlijk niet.

De behandeling en verzorging
Nape heeft de eerste 5 weken nadat hij 
was opgevangen niet willen eten. Hij 
vermagerde sterk en moest gedwang-
voerd worden met een kropnaald. Dat 
is een buis die via de snavel pap in de 
krop brengt. Pas toen Nape weer vol-
doende aangesterkt was en weer zelf-
standig at, is hij bij Roelant en Grace 
gekomen. Niet dat Roelant en Grace 
hem niet zelf konden sonderen, maar 
het leek hen verstandig dat zij als lang-
durige verzorgers Nape niet aan een 
dergelijke behandeling moesten bloot-
stellen. Papegaaien hebben een goed 
geheugen en het was natuurlijk niet de 
bedoeling dat Nape een hekel zou krij-
gen aan zijn verzorgers, of angst voor 
hen zou ontwikkelen. 
Nape heeft de eerste 5 weken ook anti-
biotica gehad. ‘Hij had een rare resi-
stente ontsteking’, vertelt Grace, ‘In  
eerste instantie leek de antibiotica te 
werken, maar daarna kwam de ontste-
king heviger terug. Uiteindelijk sloeg de 
derde kuur pas aan’. Nape werd misse-

lijk van de kuren en dat hielp natuur-
lijk ook niet bij zijn eetlust. ‘Antibiotica 
is sowieso een probleem voor vogels 
want de krop zit vol met nuttige bacte-
riën, die de vogels nodig hebben voor de 
spijsvertering’, vertelt Roelant. De anti-
biotica is in eerste instantie oraal toege-
diend, maar op een gegeven moment is 
het ook intramusculair gedaan. Maar 
vogels zijn lastig te injecteren want ze 
hebben geen dikke dijen waarin goed 
valt te prikken. Injecties gaan bij het 
borstbeen in de vliegspier en die was 
heel erg vermagerd bij Nape. De vlieg-
spier is sowieso een gevoelige plek en 
dat injecteren kan niet lang achtereen 
gedaan worden. Het heeft ongeveer een 
week geduurd voordat men terug moest 
naar orale toediening, maar Nape was 
toen wel aan de beterende hand.
Aan deze medische verzorging zijn  
natuurlijk hoge kosten verbonden en 
Roelant en Grace hebben een Crowd-
fundingsactie opgezet. Die actie heeft 
ruim 5.586 euro opgeleverd voor de  
behandeling van Nape.

Nape zal misschien dankbaar zijn, 
maar aan zijn gedrag laat hij dat niet 
duidelijk merken; hij is schuchter en 
heeft geen behoefte aan geaai en ge-
knuffel, of diepgaand contact met zijn 
verzorgers. Hij laat zich echter wel uit 
de hand voeren. Roelant en Grace ho-
pen dat Nape hen zal leren vertrouwen 
en dat hij zal wennen, zodat hij bijvoor-
beeld ook op een aangeboden tak zal 
stappen. Ze kunnen hem dan verplaat-
sen zonder hem te moeten vangen (een 
nare ervaring voor een papegaai en een 
handeling die ook de nodige voorzich-
tigheid van de verzorger vereist in ver-
band met de enorm krachtige snavel), 
bijvoorbeeld wanneer de kooi ver-
schoond moet worden. Roelant en 
Grace zijn van plan een plekje in de 
tuin te maken voor Nape, zodat hij ook 
in de buitenlucht kan zijn. Ook hebben 
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ze bekeken of Nape in 
een dierentuin ge-
plaatst kan worden, 
of in een volière met 
andere ara’s. Maar 
doorgaans zit men 
niet te wachten op 
Geelvleugelara’s want 
dat zijn heel domi-
nante vogels. Boven-
dien is Nape een oude 
vogel met veel kwaal-
tjes en pijntjes. Hij 
heeft speciale aan-
dacht en verzorging 
nodig. Roelant en 
Grace kunnen hem 
dat bij hen thuis bie-
den.

City Parrots
Roelant en Grace zijn 
in 2005 ‘City Parrots’ 
begonnen; een orga-
nisatie die onder  
andere actief is op Facebook. Overal ter 
wereld kijken ze naar stadspapegaaien 
(vogels die ontsnapt zijn en in de steden 
populaties zijn begonnen) en verzame-
len ze informatie. Hun doelstelling is 
het promoten van steden als leefgebied 
voor papegaaien, het liefst natuurlijk 
binnen hun eigen verspreidingsgebied. 
City Parrots neemt deel aan discussies 
zoals die er bijvoorbeeld zijn over de  
bestrijding van Halsbandparkieten in 
Nederland en Monniksparkieten in 
Madrid. Naast Halsbandparkieten broe-
den in Nederland inmiddels ook Grote 
Alexanderparkieten en Monniksparkie-
ten. Vaak doen papegaaien het goed in 
steden omdat er voldoende voedsel te 
vinden is en ze vaak door mensen wor-
den bijgevoerd. Daarnaast is het voor 
veel papegaaien in de stad veiliger dan 
in hun oorspronkelijke leefgebied, om-
dat daar vaak gestroopt wordt. Amazo-
nepapegaaien, bijvoorbeeld, zijn in  

nape strekt zijn vleugel. Foto: Marcel Slaterus

steden als Los Angeles en San Diego 
talrijker dan in Mexico waar ze van  
nature voorkomen. Roelant heeft ook 
bijgedragen aan onderzoek naar Geel-
vleugelara’s in Medellín (Colombia) en 
ook daar doet de stadspopulatie ara’s 
het goed. Promotieonderzoek bij de Uni-
versiteit van Leiden heeft Roelant ge-
daan naar Halsbandparkieten. In 1996 
werden de eerste Halsbandparkieten in 
Leiden gezien. Dit waren vogels afkom-
stig uit de Haagse populatie. Rond 2007 
werd er al veelvuldig door Halsbandpar-
kieten gefoerageerd en sinds 2010 zijn 
er ook slaapplaatsen in Leiden. Roelant 
heeft ruim 400 ‘Leidse’ Halsbandpar-
kieten geringd en getagd met een hals-
bandpenning. Verschillende van deze 
vogels werden teruggemeld in Haarlem, 
Rotterdam en Amsterdam. Uit het  
onderzoek bleek dat met name de jonge 
vogels zich verspreiden. Er bleek ook 
veel jeugdsterfte te zijn; de meeste 
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Halsbandparkieten worden maar 3 tot 
4 jaar oud en maken slechts één broed-
seizoen mee. Of dit hetzelfde is in de na-
tuurlijke populaties is wegens gebrek 
aan onderzoek niet bekend. Maar uit 
een onderzoek naar Rosé Kaketoes 
bleek dat de meeste vogels ook maar 
één nest hebben. Slechts 15 tot 20% 
broedt nog een tweede keer. Papegaaien 
kunnen in gevangenschap heel oud 
worden, maar onder natuurlijke om-
standigheden sterven de meesten veel 
eerder. Ara’s worden in gevangenschap 
gemiddeld 35 jaar oud, maar uitschie-
ters tot wel 60 jaar komen voor. Maar 
zulke oude vogels hebben allerlei ou-
derdomskwalen, zoals bijvoorbeeld 
stramme gewrichten en staar, waardoor 
zij in de natuur niet zouden overleven. 
Nape is ook al een oude vogel. Het 
grootste deel van de tijd dat ik op  
bezoek ben zat hij te suffen op zijn tak. 
Hij heeft calciumkristallen in zijn knie-
gewricht (pseudo-jicht) en dat zorgt 
voor pijn en ontstekingen. Nape krijgt 
iedere ochtend Metacam als pijnstiller 
en Glucosamine en Chondroïtine dat de 
smering van de gewrichten stimuleert. 
In de vrije natuur zou Nape waarschijn-
lijk niet lang meer in leven blijven.

Na een uurtje ben ik helemaal op de 
hoogte van het leven van Nape en zijn 
gezondheidstoestand. Ook heb ik het 
een en ander geleerd over papegaaien 
in het algemeen. Ik wil nog een paar  
foto’s van Nape maken en vraag aan 
Roelant of hij Nape nog het een en  
ander aan lekkers wil toesteken voor 
een leuke foto. Roelant grapt dat foto’s 
waarop Nape hem in de vingers bijt  
natuurlijk het leukst zouden zijn voor 
in de Fitis, maar een echte fotosessie 
wil hij er niet van maken. Het moet 
maar onopvallend gebeuren zodat Nape 
niet gealarmeerd raakt door mijn plot-
seling toegenomen aandacht voor hem 
en mijn toenadering. Ik blijf dus op  

gepaste afstand. Roelant geeft Nape een 
pinda en probeert hem met zacht ge-
praat op zijn gemak te stellen, terwijl 
mijn camera op Nape inzoomt en ik een 
paar keer afdruk.

De toekomst voor Nape
Of het echt beter wordt? Roelant durft 
geen voorspelling te doen. ‘Voorlopig 
denk ik niet’, zegt hij. ‘Een vrij leven  
zoals Nape had, dat zit er niet meer in. 
Zelfs bij volledig herstel zou het niet 
mogelijk zijn om hem weer vrij te laten 
want het is verboden ara’s (en andere 
exoten) uit te zetten’. Roelant is eco-
logisch adviseur bij de gemeente Leiden 
en hij moet zich dus zeker aan de regels 
houden. Bovendien valt dus sterk te  
betwijfelen of dat ook het beste voor 
Nape zou zijn. ‘Voorlopig moeten we 
echt heel zuinig op hem zijn en goed 
voor hem zorgen’.

‘Hij krijgt elke dag verse takken’, vertelt 
Grace, ‘Iedere dag van een andere 
boom; wilg, vlier, appel en peer. Nape zit 
aan de bast te knabbelen en aan de 
blaadjes te friemelen. Het houdt hem 
bezig. Maar het is een oudje, hè. Hij is 
echt een opa’.

Wie meer wil weten van Nape en op de 
hoogte wil blijven van zijn toestand kan 
informatie vinden op de Facebook-
pagina ‘De Ara in Elswout’ (ook in  
beheer bij Roelant). Informatie over City 
Parrots is te vinden op:
http://cityparrots.org/.
Wie een bedrag wil doneren voor de  
verzorging van Nape kan dit doen via 
www.doneeractie.nl/acties/-52489


