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In Burgers' Dierenpark is onlangs met succes 
een uniek experiment afgesloten, waarbij 
aan een chimpansee-vrouwtje geleerd is een 
door haar geadopteerde soortgenoot met de 
fles groot te brengen. Dit kind is ondertussen 
ruim een jaar oud en groeit als een normaal 
chimpansee-kind in de Arnhemse kolonie 
op. Het experiment is dus volledig geslaagd. 
Hieronder volgt een verslag van de gevolgde 
procedures. 

Op een groot eiland in Burgers' Dierenpark 
leven vier volwassen chimpansee-mannetjes, 
negen volwassen vrouwtjes en elf jongen sa
men. Het is niet alleen veruit de grootste 
chimpansee-kolonie in gevangenschap ter 
wereld, maar ook de meest vruchtbare. Acht 
kinderen leven bij hun moeders. Daarnaast 
zijn er nog andere die door mensen grootge

bracht zijn; die beschouwen we in zeker op
zicht als 'verloren', omdat ze nooit in de ko
lonie teruggeplaatst kunnen worden. Ze heb
ben menselijke omgangsvormen geleerd, 
waaraan de andere chimpansees zich zouden 
storen. 
Apenbabies horen bij hun soortgenoten en 
niet bij mensen. Toch is het grootbrengen 
met de hand soms onvermijdelijk. In Arn
hem was dat vooral in de eerste jaren het ge
val. Verschillende vrouwtjes gingen zeer 
slecht met hun nakomelingen om, zodat we 
gedwongen waren hen hun kinderen af te ne
men. Tegenwoordig zijn er nog maar drie 
chimpansee-vrouwtjes waar we problemen 
mee hebben. De ergste daarvan is Spin. Ze 
brengt prachtige, gezonde babies ter wereld, 
maar accepteert deze niet. Ik heb eens gezien 
hoe Spin kort na de geboorte tegen haar nog 
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Fig. 1. Ruim zeven jaar geleden werd Wouter (links) geadopteerd door Tepel (rechts). 
(Foto: F. de Waal.) 

. • 

Fig. 2. Portret van Roosje's pleegmoeder Kuif. (Foto: F. de Waal.) 
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Fig. 3. Portret van Roosje, op de leeftijd van 
acht weken. (Foto: F. de Waal.) 

kletsnatte jong blafte en dreigde, alsof die 
hulpeloze baby iets verkeerd gedaan had. 
Eén van haar kinderen. Wouter, hebben we 
gelukkig voor de kolonie kunnen behouden, 
omdat een ander volwassen vrouwtje, Tepel, 
hem accepteerde. Ze had net een miskraam 
achter de rug en beschikte zodoende over 
melk voor dit pleegkind. Wouter is nu al ze
ven jaar oud en nadert dus zijn puberteit. 
Met twee andere chimpansee-vrouwtjes, 
Kuif en Krom, is het veel treuriger gesteld. 
Ze doen allebei erg hun best, maar zijn niet 
in staat kinderen groot te brengen. Kuif gaat 
voortreffelijk met babies om, maar produ
ceert vermoedelijk niet genoeg melk. Krom, 
daarentegen, is doof en reageert daardoor 
niet goed op de behoeftes van haar kind. 
Wanneer ze, bijvoorbeeld, per ongeluk op 
haar baby gaat zitten, herstelt ze deze fout 
niet ogenblikkelijk onder invloed van het ge
krijs van de kleine. Krom's kinderen zijn als 
gevolg van deze communicatiestoornis nooit 

ouder geworden dan enige weken. Toen 
Krom in 1979 opnieuw zwanger raakte, 
besloten we dan ook haar baby meteen na de 
geboorte weg te nemen. 
Enige maanden voor het zover was verloor 
het vrouwtje Kuif haar laatste baby. Drie da
gen lang had ze het dode kind bij zich gehou
den en we hebben haar moeten narcotiseren 
om het af te kunnen nemen. In de dagen 
hierna was ze verschrikkelijk 'treurig'. Ze zat 
de hele dag in elkaar gedoken in een hoek en 
soms begon ze zomaar, zonder aanleiding, te 
krijsen. Ze trok zich niets aan van alle activi
teiten om haar heen en de andere chimpan
sees waren opmerkelijk vriendelijk en voor
zichtig tegenover haar. 
Deze depressieve reactie van Kuif, tezamen 
met haar goede omgang met babies, beteken
de voor ons dat zij misschien geschikt zou 
zijn als pleegmoeder voor de verwachte baby 

Fig. 4. De oudste man van de kolonie, Ye-
roen, stond zeer afwijzend tegenover het feit 
dat wij een chimpansee-baby bezaten. (Foto: 
F. de Waal.) 
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Fig. 5. Dit is geen lachen, maar huilen. Roosje krijst protesterend, nadat de handdoek die ze 
altijd omklemde, werd weggetrokken. Die handdoek fungeerde als surrogaatmoeder in de 
tijd voordat Kuif haar adopteerde. (Foto: F. de Waal.) 

van Krom. Kuif is van alle volwassen chim
pansees degene die het best de aanwijzingen 
van de verzorgster, Monika ten Tuynte, op
volgt. Kuif is bijzonder op mensen gesteld. 
Ze houdt ervan om door ons 'gevlooid' te 
worden of ons dit blijk van genegenheid te 
bewijzen. We broedden het plan uit haar te 
leren om het vreemde kind met de fles groot 
te brengen. Natuurlijk was dit experiment 
een sprong in het duister; ik had nog nooit 
gehoord van een dier dat de fles geeft aan een 
soortgenoot. 
Eind april kwam Krom's baby vroeg in de 
ochtend ter wereld. We doopten het kernge
zonde meisje: Roosje. Drie dagen lieten we 
de baby nog bij Krom, in de hoop dat ze met 
de eerste moedermelk belangrijke af-
weerstoffen tegen ziektes op zou nemen. Zo

als verwacht was Krom weliswaar zeer moe
derlijk, maar wist niet goed met Roosje om 
te gaan. Soms liet ze haar zelfs tien minuten 
zomaar ergens liggen en nam haar pas weer 
bij zich wanneer ze zag dat de kleine krijste. 
Het luide protest van Roosje was voor de an
dere apen hoorbaar en het viel op dat vooral 
Kuif erop reageerde. Soms krijste ze zelfs 
mee. Deze belangstelling van Kuif vonden 
wij natuurlijk een goed teken. 
Op de vierde dag moesten we Roosje bij haar 
moeder weghalen. Het kind verhuisde eerst 
naar de familie van de dierentuindirecteur, 
Anton van Hooff, waar het tot een leeftijd 
van zeven weken met de fles werd grootge
bracht. Toen kwam de beslissende dag. De 
verzorgster Monika haalde Roosje op, 
bracht haar naar het primatencentrum en in-
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Fig. 6. De verzorgster Monika, met Roosje op schoot, toont de fles, maar Kuif kijkt niet. 
(Foto: F. de Waal.) 
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stalleerde zich aan het observatieraam, ter
wijl buiten de chimpansees in de zon lagen te 
luieren. Plotseling ging er een oorverdovend 
geloei op. Uit alle hoeken van het grote bui
tenterrein kwamen de apen aangerend om 
het kind te bekijken — heel anders dan hun 
reactie op mensenbabies, waar ze nauwelijks 
interesse voor hebben. Yeroen, het oudste 
mannetje, was het meest opgewonden ge
raakt. Hij sprong wild in het rond en wierp 
zand en stokken tegen het raam. Hij was 
woedend! Later werd ons duidelijk dat zijn 
agressie niet op Roosje, maar op verzorgster 
Monika gericht was. Hij bleef wekenlang on
vriendelijk tegenover haar, ook wanneer ze 
de chimpansee-baby niet bij zich droeg. Pas 
later, toen we Roosje aan Kuif hadden over
gedragen, keerde zijn goede humeur terug. 
Het zag er dus naar uit dat Yeroen het er niet 
mee eens geweest was dat wij een 
chimpansee-kind bezaten. Zijn agressieve 
houding deed me denken aan die van een 
wild gorilla-mannetje in een bekende televi
siefilm door A. de Schrijver: toen er mensen 
met een gorilla-baby in zijn gebied versche
nen nam de gorilla-leider het kind in zijn be
zit, na de mensen door hevig imponeerge
drag weggejaagd te hebben. 
De volgende belangrijke confrontatie op de 
eerste dag vond 's avonds plaats, toen alle 
apen in hun nachthokken zaten (waar ze te 
eten krijgen en slapen). Met Roosje op de 
arm gingen we de hokken langs om de reac
ties van de afzonderlijke individuen te pei
len. Behalve Yeroen toonden zich slechts 
twee anderen opgewonden. De natuurlijke 
moeder. Krom, begon klaaglijk te janken en 
zocht geruststelling bij de andere apen in 
haar hok door hen te omarmen. Ze leek zich, 
na zoveel weken, haar kind nog te herinne
ren. Tot onze grote voldoening toonde ook 
Kuif interesse in de baby. Ze wilde het kind 
vastnemen en was duidelijk teleurgesteld 
toen we dit niet toelieten. 
De volgende dagen hielden we Kuif in haar 
hok gescheiden van de rest van de groep en 
begonnen met het leerproces. Dit alles ge
beurde met tralies tussen ons en haar, want 

hoe vriendschappelijk onze relatie met Kuif 
ook is, het blijft een wild dier dat vele malen 
sterker is dan wij. Roosje bleef voorlopig 
nog aan 'onze kant' en wij gaven haar de fles 
vóór Kuif's hok om aan Kuif te tonen hoe 
zoiets moet. Daarmee begonnen de grootste 
moeilijkheden. Men denkt al gauw dat apen 
alles nadoen wat ze zien, maar het probleem 
was nu juist dat Kuif helemaal niet naar ons 
keek! Dat betekende niet dat ze geen interes
se in het gebeuren had. Integendeel, ook 
wanneer een chimpansee-vrouwtje voor het 
eerst met een nieuwe baby de kolonie binnen
komt, kijken de anderen er niet naar. Ze ko
men wel steeds bij de twee in de buurt zitten, 
maar kijken demonstratief een andere kant 
uit. Slechts heel af en toe durven ze een blik 
op het kind te werpen. Wanneer de moeder 
niet op hen let, wagen ze het meer en meer 
om het kind eens goed te bekijken. In 
chimpansee-kringen is het als het ware onge
past om al te veel aandacht op andermans 
kinderen te richten. De moeder zou dit als 
een soort bedreiging kunnen ervaren. De an
deren verbergen hun grote nieuwsgierigheid 
om irritatie bij de moeder te voorkomen. 
Op deze manier kon Kuif natuurlijk niet de 
kunst van het fles-geven afkijken. We 
moesten haar regelrecht conditioneren om 
haar dit onnatuurlijke opvoedingspatroon 
bij te brengen. Maar er kwam nog een twee
de moeilijkheid bij. Na een week hebben we 
voor de eerste keer de fles in Kuif's hok ge
zet. We hoopten dat Kuif de fles, door de 
tralies heen, aan Roosje zou willen aanbie
den. We wilden de baby pas aan haar over
dragen nadat Kuif geleerd zou hebben op de
ze manier de fles te geven. Maar Kuif hield 
zelf ook van melk en schroefde de deksel van 
de lies af en dronk hem leeg. Wij verboden 
het haar en riepen 'Nee, Kuif!', maar zij trok 
er zich niet al te veel van aan en schreeuwde 
terug. Soms probeerden we het met een klei
ne beloning en gaven haar een vijg indien ze 
de lies uit haar mond nam en aan ons terug
gaf. 

Kuif had ons evenwel bij al deze proeven vol
ledig voor de gek gehouden. Ze begon vaak 
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Fig. 7. Kuif besnuffelde Roosje opgewonden toen zij haar in het nachthok aantrof. Even la
ter zou zij, aangemoedigd door ons, Roosje bij zich nemen. (Foto: F. de Waal.) 

als krankzinnig te krijsen en rende in haar 
hok heen en weer totdat we haar met een vijg 
of appel troosten . . . Op een dag kreeg de 
verzorgster Monika genoeg van al dit gedoe. 
Toen Kuif weer eens begon te krijsen werd 
Monika kwaad en spoot haar nat. Chimpan
sees hebben daar een afschuwelijke hekel 
aan: Kuif hield ogenblikkelijk op met haar 
kabaal en bood Roosje de fles aan! Vanaf 
die dag verliep alles veel rustiger. Kuif had 
kennelijk allang door waar het ons om ging 
en durfde ons niet meer met haar aanstelleri
ge gekrijs lastig te vallen. Ze vlooide ons en 
Roosje nu regelmatig. Ondertussen was het 

kind aan Kuif's pikzwarte kop gewend ge
raakt en begroette haar elke morgen met kor
te uh-uh-uh gromgeluiden. Na drie weken 
had Kuif de volgende opdrachten leren uit
voeren: het opnemen van de fles ('Pak de 
fles'); de fles in Roosje's mond stoppen 
('Geef aan Roosje'); de fles goed vasthouden 
terwijl Roosje drinkt ('Vasthouden'); de fles 
niet laten zakken ('Omhoog'); de fles uit 
Roosjes mond halen en op de grond zetten 
('Stop') en, tenslotte, de fles door de tralies 
heen naar ons toe duwen ('Teruggeven'). Dit 
alles hadden we bereikt door middel van be
loningen en complimenten. Buiten die ene 

51 



keer dat we haar natspoten, hebben we haar 
nooit bestraft of bedreigd. 
Ondertussen was Roosje tien weken oud ge
worden. Op een middag legden we het kind 
in Kuif's hok op een dikke laag stro. Daarna 
lieten we Kuif erbij. Het was heel spannend! 
Wie weet zou Kuif zich agressief gedragen. 
Tenslotte wisten we uit Afrika dat 
chimpansee-vrouwtjes in heel zeldzame ge
vallen vreemde babies doden en zelfs opeten. 
Maar Kuif was iets heel anders van plan. Op
gewonden besnuffelde ze Roosje, maar raak
te haar niet aan. Daarna kwam ze naar ons 
toe en gaf, door de tralies heen, eerst Monika 
en daarna mij een kus. Wij stelden haar ge
rust en wezen naar het kind. Ze ging terug 
naar Roosje en nam haar zonder aarzeling 
aan haar buik. Het leek wel alsof ze ons om 
toestemming gevraagd had. Voortaan was 
Roosje van haar en ze liet haar niet meer los. 
Toen wij drie uur later voor de eerste voe
ding kwamen, wilde Kuif aanvankelijk niet 
dicht bij ons komen. Ze was duidelijk wan
trouwend. Misschien vreesde ze dat we het 
kind terug wilden hebben. Slechts met de 
grootste moeite lukte het ons de speen in 
Roosje's mond te steken. Daarna hield Kuif 
de fles echter keurig vast. Zielsgelukkig keek 
ze aandachtig toe hoe Roosje dronk. Ze be
schouwde het kind al helemaal als het hare 
en zodoende hoefde ze ook niet meer, zoals 
vroeger, demonstratief weg te kijken. 
Ze vertrouwde ons nog niet helemaal. Een
maal bedreigde ze me zelfs toen ik aan 
Roosje's voet wilde komen. Snel trok ik mijn 
hand terug. Monika was minder gelukkig. 
Zij trachtte eens het hoofd van Roosje te 
draaien om de speen in haar mond te steken. 
Kuif accepteerde dit niet, begon meteen te 
krijsen en beet Monika in haar hand. Kuif 
zelf schrok hier echter erg van en probeerde 
onmiddellijk alles goed te maken. Ze kuste 
Monika en vlooide haar. Van toen af aan 
raakten wij de baby nooit meer aan. We ga
ven de fles aan Kuif en stuurden dan haar 
hand met de fles binnen het mondbereik van 
Roosje. We keken ook zo min mogelijk naar 
haar kind. Zo wonnen we Kuif's vertrouwen 

terug. Met Roosje ging het uitstekend. Ze 
wende er spoedig aan om aan KuiPs buik te 
hangen. 
Twee weken na de overdracht zagen we Kuif 
voor het eerst uit zichzelf de speen in de 
mond van Roosje steken. Ze toonde ook 
haar inzicht door handelingen te vertonen 
die we haar in het geheel niet geleerd hadden, 
maar die wel degelijk zinvol waren. Als 
Roosje zich verslikte, bijvoorbeeld, haalde 
Kuif de speen uit haar mond en wachtte tot 
Roosje geboerd had. Natuurlijk spraken wij 
dan lovend tegen haar en beloonden haar 
met appels en vijgen. Van toen af aan ging 
alles van een leien dakje. 
Soms had Roosje geen zin om uit de fles te 
drinken. Ze was gezond en levendig, maar 
nam steeds minder melk tot zich. Vermoede
lijk was pleegmoeder Kuif zelf melk gaan 
produceren. In ieder geval sabbelde Roosje 
vaak aan haar tepels en men kon haar zelfs 
horen zuigen. Ook bij de mens kan het voor
komen, dat vrouwen melk gaan produceren 
wanneer een kind, dat zij niet zelf hebben ge
baard, enige dagen aan hun borst gezogen 
heeft. Natuurlijk is het daarvoor nodig dat 
de vrouw moederlijke gevoelens tegenover 
het kind heeft. Waarom — als Kuif melk kon 
leveren — waren haar eigen kinderen dan 
steeds binnen enige weken overleden? Mis
schien omdat Kuif wel melk geeft, maar te 
weinig. Roosje bleef dagelijks kleine hoe
veelheden uit de fles drinken en toonde daar
mee haar behoefte aan bijvoeding. We ho
pen dat Kuif in de toekomst ook haar eigen 
kinderen de noodzakelijke flesvoeding wil 
geven. 

Enige maanden na afloop van het experi
ment hebben we Kuif en Roosje samen in de 
kolonie geïntroduceerd. Dit ging heel gemak
kelijk, behalve wat de natuurlijke moeder, 
Krom, betrof. Zij reageerde bij de eerste 
kennismaking erg agressief. Krom graaide 
naar Roosje en er zou zeker een soort van 
touwtrekken gevolgd zijn als we van tevoren 
geen maatregelen genomen hadden. Voor
zichtigheidshalve hadden we deze confronta
tie laten plaatsvinden met tralies tussen 
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Krom en Kuif. Het oudste en meest domi
nante vrouwtje. Mama, lieten we daarna de 
zaak oplossen. We plaatsten Mama bij Kuif 
en lieten toen pas Krom erbij. In aanwezig
heid van Mama kalmeerde Krom en ze werd 
door Mama gevlooid. De verhouding tussen 
Kuif en Krom verbeterde snel. Later, toen 
Kuif en Roosje samen in de kolonie leefden, 
zagen we de natuurlijke moeder en de pleeg
moeder erg vaak samen vlooien. Ze hebben 
hun spanningen dus op vreedzame wijze 
weggewerkt. Dat Krom's houding heel speci
fiek op Roosje betrekking had gehad, bleek 
enige maanden later, toen een andere baby 
geboren werd en samen met haar moeder in 
de groep verscheen. Toen toonde Krom geen 
spoor van agressie. Haar conflict met Kuif 
was dus geen uiting van algemene 'jaloezie' 
geweest, maar kwam waarschijnlijk voort uit 
herkenning van haar eigen kind. 
Roosje leeft nu al een jaar in de kolonie. Ze 
drinkt nog steeds zowel aan Kuif's borst als 

uit de fles. Ze zal nog wel een half jaar ge
zoogd moeten worden en het zal nog ruim 
vijfjaar duren voordat ze onafhankelijk van 
haar pleegmoeder wordt. Daarna volgt haar 
adolescentie, die bij vrouwelijke chimpan
sees duurt tot het tiende levensjaar. In die 
lange jeugd zal Roosje zich kunnen ontwik
kelen tot een volkomen normale chimpansee. 
Zonder ons experiment zou dit niet gebeurd 
zijn. Ze zou óf vroegtijdig overleden zijn, zo
als de eerdere kinderen van Krom, óf ze zou 
door mensen grootgebracht en daarna ergens 
in een hok geplaatst zijn. Dit te voorkomen 
is de enige reden voor het experiment ge
weest. Misschien dat deze adoptie-methode 
in de toekomst op grotere schaal kan worden 
toegepast en dat daardoor het aantal in ge
vangenschap geboren mensapen dat tot 'psy
chisch wrak' opgroeit, kan worden vermin
derd. Kuif heeft als eerste getoond dat het 
kan. 

Fig. 8. Roosje drinkt uit de fles, die niet door een mens, maar door een soortgenoot wordt 
vastgehouden. (Foto: F. de Waal.) 
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