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INTERVIEW

Kathe, een drie jaar
oude chimp, zat vast-
gebonden op een bin-
nenplaats bij een fami-
lie in het stadje Likati

in het noorden van Congo. Het dier
was zo strak aangelijnd dat ze nauwe-
lijks kon gaan liggen. Haar boventan-
den en hoektanden waren met een
heet mes weggesneden om bijten te
voorkomen.
Kathe was een van de weesaapjes die
de Amerikaanse primatoloog Cleve
Hicks (38) redde van een wisse dood
als soepvlees. Met veel moeite kon hij
de eigenaar overtuigen het dier af te
geven. Op de motor over een oncom-
fortabel hobbelig parcours langs een
oude spoorlijn bracht hij het dier
eerst naar de stad Aketi, honderd ki-
lometer zuidelijker. Een jaar lang
leefde Kathe in een geïmproviseerde
opvang bij een Amerikaanse studente
en haar vriend in Aketi, om uiteinde-
lijk met vier andere weesaapjes per
missionarisvliegtuig te worden over-
gebracht naar haar eindbestemming:
een opvangcentrum in Lwiro in Oost-
C o n g o.
Weesaapjes zijn de ‘b ij va n g s t ’ van de
jacht op chimpansees voor bushmeat.
In een uitgestrekt gebied ten zuiden
van de Uele-rivier kwam Hicks in 18
maanden tijd 42 weesjes tegen. Alar-
merend veel, vindt de bioloog. “De
bekende primatoloog Jane Goodall
heeft eens geschat dat er voor elke
wees tien chimpansees zijn gestor-
ven”, zegt Hicks. “Sowieso is de moe-
der van het jong slachtoffer gewor-
den, maar meestal ook andere chimps
van de groep die probeerden het jong
te verdedigen. En natuurlijk zijn er
ook gevallen waarbij het jong zelf om
het leven komt.”
De Amerikaanse bioloog promoveer-
de eerder deze maand aan de Univer-
siteit van Amsterdam op zijn onder-
zoek in Congo. In het laatste hoofd-
stuk van zijn proefschrift, dat eerder
dit jaar gepubliceerd is als artikel in
het gratis toegankelijke wetenschap-
pelijke tijdschrift African Primates, be-
schrijft hij in detail hoe een van de
grootste populaties wilde chimpan-
sees ten prooi dreigt te vallen aan ille-
gale jacht.
Hicks doorkruiste een gebied van
35.000 vierkante kilometer. B ehalve
wezen trof Hicks ook 34 karkassen
van chimpansees aan, meestal in de
vorm van gerookt vlees. Hij vermoedt
dat hij in het enorme gebied slechts
een fractie heeft gezien van het wer-
kelijke aantal wezen en geslachte
apen.

Wat is de oorzaak van het bushmeat-
probleem?
Hicks: “Volgens de lokale bevolking

is de handel in bushmeat een recent
fenomeen, opgekomen na de val van
het regime van dictator Mobutu in
1997. Ik denk dat het samenhangt
met de infiltratie van goud- en dia-
mantzoekers in het gebied. Ze komen
uit de grote stad. Door de burgeroor-
log hebben zij hun baan verloren. Ze
zijn arm en hebben maar één doel:
geld verdienen. Het zijn mensen zon-
der scrupules. Een van de diamantop-
kopers in Buta noemt zichzelf bij-
voorbeeld Le Juif Noir, de zwarte
jood.”

Werd er niet altijd op chimpansees
gejaagd in dit gebied?
“Ik denk het niet. Bij sommige loka-

le bevolkingsgroepen was het eten
van chimpanseevlees altijd taboe.
Vrouwen van de Azande en Babenza
eten het niet omdat zij bang zijn dat

zij dan kinderen zullen krijgen met
grote oren, net als de chimpansees. De
Barisi, een volk van vissers, beschou-
wen zichzelf als afstammelingen van
de chimpansees en hebben daarom
groot respect voor deze dieren. Ze
zien de verwantschap zonder ooit van
Darwin gehoord te hebben!
“Maar de taboes verwateren, onder
meer door de populariteit van een
nieuwe christelijke sekte, het Branha-
misme, gesticht door de Amerikaanse
profeet William Branham. Congolese
volgelingen vinden dat zij alle bewe-
gende schepselen mogen opeten.”

Chimpansees zijn toch beschermde
dieren volgens de Congolese wet?

De grootste chimpanseepopulatie in Afrika wordt zwaar bejaagd, zag Cleve Hicks

tijdens zijn promotieonderzoek. Sander Voormolen

Cleve Hicks (Raleigh, North Carolina,
21 februari 1972) deed in het
Congobekken onderzoek aan
chimpansees, lemuren en resusapen.
Hij studeerde af aan de Central
Washington University op een
onderzoek naar gereedschapgebruik
door wilde chimpansees in het
Ngottobos in de Centraal-Afrikaanse
Republiek. Hicks promoveerde deze
maand in Amsterdam. Zijn onderzoek
zal hij voorzetten vanuit het Max
Planck Instituut voor Evolutionaire
Antropologie in Leipzig.
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Cleve Hicks ‘Chimpansees

zijn wettelijk beschermd,

maar in de praktijk zijn ze

vogelvrij’

Eén speekselenzym zorgt
ervoor dat wondjes in de
mond snel genezen

Wondjes in de mond genezen sneller
dan die op de huid. Histatine, een rela-
tief klein eiwitmolecuul in ons speek-
sel dat nergens anders in ons lichaam
voorkomt, speelt hierbij een belangrij-
ke rol. Dit is ontdekt door biochemicus
Menno Oudhoff van het Academisch
Centrum Tandheelkunde Amsterdam
(ACTA). Hij promoveert op 7 december
aan de Vrije Universiteit op zijn onder-
zoek naar de wondhelende eigenschap-
pen van speeksel.
Het is al lang bekend dat speeksel
noodzakelijk is bij de wondgenezing in
de mond. De vraag was welke bestand-
delen daarvoor zorgen, want spuug is
een buitengewoon complexe vloeistof.
Oudhoff heeft de effecten ervan op de
wondgenezing in een laboratorium-
model bestudeerd. Daarvoor kweekte
hij in een ronde schaal de bedekkende
cellen van lichaamsweefsel, de zoge-
naamde epitheelcellen, die verant-

woordelijk zijn voor het dichtgroeien
van wonden. Zodra de bodem van het
schaaltje was dichtgegroeid werd een
kras in de laag aangebracht. Feitelijk
maakte hij op deze manier een soort
wondje. Vervolgens ging de onderzoe-
ker na hoe snel dit wondje dichtgroei-
de. En hij bestudeerde of dat sneller
ging als hij bestanddelen uit het speek-

sel toevoegde. Die componenten ver-
kreeg hij door speeksel met vloeistof-
chromatografie te scheiden. Oudhoff
stelde vast dat er maar één component
was die wondgenezing werkelijk ver-
beterde. Dat bleek het eiwitmolecuul
histatine te zijn. Dit eiwit stimuleert de
migratie van epitheelcellen waardoor
wondsluiting sneller verloopt.
In verder onderzoek vond Oudhoff dat,
door dit eiwit op een bepaalde manier
te modificeren, veel kleinere hoeveel-
heden nodig waren om hetzelfde effect
te bewerkstelligen.
Omdat histatine een klein eiwitmole-
cuul is kan het gemakkelijk chemisch
worden nagemaakt. Als zodanig biedt
deze stof grote mogelijkheden om bij-
voorbeeld te gebruiken in zalven die de
wondgenezing bevorderen, bijvoor-
beeld bij diabetici met doorligwonden.
Een tandheelkundige toepassing zou
kunnen zijn de histatine op te nemen
in kunstspeeksel waardoor genezing
wordt bevorderd van nare kloofjes die
ontstaan in de binnenkant van wang en
lippen bij mensen met extreem droge
monden. M.A.J. Eijkman

Anatomische tekening met de ligging van de
speekselklieren rond de mond.

Hogere cijfers voor
natuurkunde na kwartiertje
schrijven over familie

Twee keer een kwartiertje schrijven.
Niet eens over natuurkunde, maar over
vrienden en familie. Of over een ander
onderwerp dat ze na aan het hart lag.
Het was genoeg om meisjes (gemid-
deld) hogere cijfers te laten halen voor
een natuurkundetoets. En dat niet al-
leen: de meisjes bleven gemiddeld ho-
gere cijfers halen tot aan het einde van
de collegereeks (vijftien weken lang,
met drie tussentijdse toetsen en een af-
sluitend tentamen). Dat ontdekten
Akira Miyake van de universiteit van
Colorado in de Verenigde Staten en zijn
collega’s (Science, 26 november).
Zoals in veel landen is ook in de VS
sprake van een seksekloof in de bèta-
vakken. Jongens kiezen veel vaker voor
bètavakken en bètaberoepen en ze ha-
len voor deze vakken gemiddeld ook
hogere cijfers. Verschillende maatrege-
len – zoals kleinere klassen, een andere
presentatie van de lesstof en de inzet
van mentoren en vrouwelijke rolmo-
dellen – hebben die kloof verkleind,
maar niet gedicht. Volgens Miyake en
zijn collega’s kan hun schrijfopdracht
een aanvullende, effectieve maatregel
vormen.
Het idee achter die aanpak is values af-
firmation. Het schrijven over familie en
vrienden, of iets anders wat ze belang-
rijk vinden, zou het gevoel van eigen-
waarde van de meisjes vergroten en ze
zelfverzekerder maken. Daardoor zou-
den ze beter kunnen omgaan met het
heersende vooroordeel dat meisjes in

bètavakken slechter presteren dan jon-
g e n s.
Dat zulke vooroordelen prestaties ne-
gatief kunnen beïnvloeden, is eerder
aangetoond en bleek ook uit deze stu-
die, onder 399 studenten, mannelijk en
vrouwelijk. De meisjes die onderschre-
ven dat vrouwen slechter zijn in bèta-
vakken, scoorden gemiddeld ook signi-
ficant slechter. En juist deze meisjes
hadden het meeste baat bij de schrijf-
o p d r a ch t .
Gek genoeg had de schrijfopdracht een
negatieve invloed op de resultaten van
jongens. Maar dat negatieve effect ebde
kort na de schrijfopdracht (de eerste
was aan het begin van de collegereeks
en de tweede kort voor de eerste toets)
weg. Het positieve effect bij de meisjes

hield de hele collegereeks aan.
Misschien komt dat doordat een hoge-
re score voor de eerste toets, het zelf-
vertrouwen vergrootte bij het maken
van de tweede toets enzovoorts, oppe-
ren Miyake en collega’s. Ook kan mee-
spelen dat juist in de bètavakken ken-
nis accumuleert, waardoor een goede
start een aanzienlijk verschil kan ma-
ken, schrijven zij verder.
Het resultaat was in elk geval dat de
schrijfopdracht 61 procent van nog res-
terende seksekloof dichtte – gemeten
aan de uitkomsten van de vier toetsen.
Bij de afsluitende toets die het beheer-
sen en doorgronden van fysische con-
cepten betrof, was de seksekloof zelfs
geheel verdwenen.
Margriet van der Heijden

Ook nu nog domineren mannen de bètavakken. FOTO RIA NOVOSTI

Quasar produceert langste
stroom van geladen deeltjes
in het heelal

Een quasar op 2,5 miljard lichtjaar van
de aarde stoot zo krachtig geladen
deeltjes uit dat dat de langste materie-
stroom in het heelal oplevert. De
stroom eindigt in een gaswolk, op een
afstand van bijna anderhalf miljoen
lichtjaar van de quasar. De deeltjesbun-
del is ongeveer vijftien maal zo lang als
de diameter van ons melkwegstelsel,
ontdekten sterrenkundigen van het
Kapteyninstituut in Groningen (Astro-
nomy & Astrophysics, november/decem-
ber).
De bronquasar, 4C34.47 geheten, is de
extreem heldere kern van een ver melk-
wegstelsel. Deeltjesbundels uit quasars
en andere actieve sterrenstelsels ont-
staan rond een superzwaar zwart gat.
Zo’n gat wordt omringd door een snel
roterende schijf van binnenvallend ma-
teriaal. Aan de polen is het magneti-

sche veld zo intens dat elektrisch gela-
den deeltjes er enorm worden versneld
en in de vorm van nauwe bundels weg-
geschoten. Pas op heel grote afstand is
de snelheid van de deeltjes zo sterk ver-
minderd dat ze uiteen gaan drijven. Bij
sommige sterrenstelsels kunnen zulke

deeltjesbundels tot het ontstaan van
nieuwe sterren leiden, maar hoe dit al-
les precies in zijn werk gaat is nog on-
bekend.
Quasar 4C34.47 is al bekend sinds de ja-
ren zeventig, maar de deeltjesbundel
kwam pas aan het licht toen de quasar
gedetailleerd werd bestudeerd met de
Very Large Array in New Mexico (VS).
Dat is een grotere broer van de grote ra-
diotelescoop die in Westerbork staat.
Sommige waarnemingen waren al ver-
richt in het midden van de jaren tach-
tig, maar nog niet in detail uitgewerkt.
Dat is nu gedaan door Seyit Höçük en
Peter Barthel.
De ‘radiofoto’ laat zien dat zich ook
aan de tegenovergestelde kant van de
quasar een grote gaswolk bevindt. Hij
is wat compacter dan de andere wolk
en staat ook wat verder van de quasar
af. Ook deze wolk is het eindpunt van
een lange materiestroom uit de quasar,
maar die is te zwak om te kunnen zien.
Dat komt doordat hij schuin, onder
een hoek van ongeveer 55 graden, van
ons af beweegt, zo hebben de astrono-
men berekend. De bundel die wel
zichtbaar is, beweegt onder precies de-
zelfde hoek naar ons toe.
George Beekman

Een bijna anderhalf miljoen lichtjaar lange
deeltjesbundel, weggeschoten uit een
quasar op 2,5 miljard lichtjaar van de aarde.
FOTO HÖÇÜK/BARTHEL/RUG

besluipen, en die dan een voor een
met gifpijlen uit boom schieten.
Meestal ontdekken de chimpansees
de belager pas nadat er diverse apen
gedood zijn.
“De chimpansees zijn in de praktijk
vogelvrij. Twee handelaren die ik
sprak konden ‘vergunningen’ over-
leggen, waarin stond dat zij gerech-
tigd waren de chimpanseejongen te
verhandelen. Deze papieren waren af-
gegeven door lokale autoriteiten,
compleet met stempels, maar het is
volkomen illegaal.”

Uit uw onderzoek blijkt echter ook
dat er ondanks de jacht nog heel veel

chimpansees in het bos leven.
“In het stadje Buta trof ik chimpan-

seeschedels aan en er werden stukken
gerookt apenvlees en chimpansee-
weesjes te koop aangeboden. Er werd
hier dus zeker intensief op wild ge-
jaagd in het bos. Maar tot op 12 kilo-
meter van Buta zag ik nog steeds ver-
se chimpanseenesten in het bos.
“En dat bleek vrijwel overal in het he-
le gebied het geval. Er zitten nog flin-
ke aantallen chimpansees in het bos,
ik schat zo’n 35.000 tot 65.000 in de
hele regio. Het is een van de grootste
wilde chimpanseepopulaties ter we-
reld. In Afrika leven naar schatting
nog zo’n 200.000 chimpansees in het
wild. De helft daarvan leeft in het
noorden van Congo.
“We zijn getuige van het begin van
een massaslachting onder de grootste
wilde chimpanseepopulatie op deze

M EGACULTUUR
Tijdens zijn eerste veldonder-
zoek in het bos van Gangu in het
noorden van Congo ontdekte
Cleve Hicks dat de chimpansees
er een bijzondere cultuur heb-
ben. In een gebied waar ook veel
roofdieren als leeuwen en lui-
paarden voorkomen maakten de
mensapen er opvallend veel
grondnesten om de nacht door
te brengen. Ze gebruikten lange
stokken om agressieve mieren
uit hun nest te peuteren. De
chimps smeten fruit, schilpad-
den, grote slakken en termieten-
nesten stuk op boomstronken
om ze te kunnen opeten. Zulk
uniek gedrag was niet eerder
waargenomen bij chimpansee-
p o p u l a t i e s.
Tot zijn verbazing zag Hicks ech-
ter bij chimpansees ten zuiden
van de Uelerivier vrijwel dezelf-
de gebruiken. “Chimps zijn bang
voor water, dus uitwisseling tus-
sen beide groepen is uiterst on-
wa a r s ch ij n l ij k . ”
Hicks vermoedt dat o o s t e l ij k e
chimpansees een megacultuur
hebben die zich uitstrekt over
het gehele hart van Afrika. In dat
gebied van duizenden vierkante
kilometers is mogelijk een een-
vormige cultuur ontstaan nadat
één klein groepje apen na de ijs-
tijden de regenwouden opnieuw
had gekoloniseerd.

planeet. Oorzaak is voornamelijk de
jacht. De lokale bevolking heeft dui-
zenden jaren met de chimpansees sa-
mengeleefd zonder dat het proble-
men gaf. We moeten voorkomen dat
deze traditie verloren gaat.”

De levendige handel in chimpansee-
vlees heeft het onderwerp van Hicks’
promotieonderzoek in een heel ander
spoor geduwd. Hij begon met een in-
ventariserend veldonderzoek naar
chimpansees bij het stadje Bili ten
noorden van de Uelerivier. De natuur
was ongerept in dit dunbevolkte ge-
bied en Hicks wilde het gedrag van de
wilde chimpansees in kaart brengen
(zie ook NRC Handelsblad, 25 augustus
2007). Maar er braken onlusten uit,
waardoor Hicks genoodzaakt was
zijn werkterrein naar de zuidelijke
oever van de Uelerivier te verleggen.
De anarchie rond Bili doet Hicks het
ergste vrezen. Van de lokale hoofd-
man vernam hij dat er zeker driedui-
zend goudzoekers het gebied waren
binnengedrongen. In 2004 en 2005
trof Hicks nog geen chimpanseewe-
zen of bushmeat van chimpansees
aan. “Ik weet niet hoe de situatie er
nu is, maar er zijn recente berichten
van mensen die er chimpanseewees-
jes hebben gezien.”

U keert binnenkort terug naar Con-
go, wat gaat u doen?
“Ik wil weer naar Bili, om te voorko-

men dat ook in dit relatief ongerepte
gebied op chimpansees gaat worden
gejaagd. Ik heb al wat van mijn Con-
golese veldassistenten op pad ge-
stuurd om de actuele situatie te in-
ventariseren. Ze moeten echter in de
dorpen blijven. Het bos is op dit mo-
ment te gevaarlijk, want in het gebied
rond Bili zijn rebellen van het Leger
van de Heer gesignaleerd.
“Samen met het Amerikaanse echt-
paar John en Terese Hart wil ik probe-
ren een beschermingsprogramma
voor de chimpansees op te zetten.
John Hart heeft eerder met succes een
eind weten te maken aan de handel in
bushmeat van bonobo’s in de Manie-
ma-provincie ten zuiden van de Con-
g o r i v i e r.
“Op de markten in de stad Kindu arri-
veerden tot vorig jaar gemiddeld ne-
gen bonobo’s per maand, maar nadat
Hart de gouverneur had overgehaald
de wet te handhaven wordt er bijna
geen bonobovlees meer verhandeld
en is ook het doden van de dieren in
het bos nagenoeg gestopt. Ook in Bili
hebben we parkwachters of ecoguards
nodig. Er zijn niet veel wegen in het
gebied, je zou alleen die hoeven te
controleren.”

Is het nog niet te laat?
“Ik wil tot iedere prijs voorkomen

dat het met de chimpansee eindigt
zoals met de orang-oetan in Indone-
sië. Door de aanleg van palmolieplan-
tages is deze mensaap ernstig be-
dreigd. Van de miljoenen wilde
orang-oetans die Indonesië ooit telde
zijn er nog maar dertigduizend over.
In Afrika staat hetzelfde te gebeuren
met de chimpansee. Het aantal wilde
chimpansees in Afrika is in de laatste
eeuw al afgenomen van een miljoen
tot 200.000 dieren.
“We verliezen de chimps in een hoog
tempo. Je kunt de rekensom maken:
42 weesjes in anderhalf jaar, dan zijn
er in die tijd ten minste 450 ch i m p a n -
sees afgeslacht, alleen al in ons studie-
gebied. De situatie voor chimpansees
in West-Afrika is nog ernstiger. Ik
schat de huidige achteruitgang in
heel Afrika op 4.000 tot 5.000 ch i m -
pansees per jaar. Als we niets doen is
de chimpansee in het wild binnen een
eeuw uitgestorven.”.

“In de praktijk trekt men zich daar
niets van aan. Hoewel het officieel
verboden is in Congo chimpansees te
doden, laat staan erin te handelen,
wordt chimpanseevlees openlijk ver-
kocht op markten in steden als Buta
en Aketi. Op de markt in Aketi kost
een groot stuk chimpanseevlees 1.500
tot 2.000 Congolese frank. Dat is iets
meer dan 1 euro. Voor een kleine kip,
met minder vlees, moet bijna twee
keer zoveel worden betaald.
“Chimpanseevlees is een populair in-
grediënt van soep in Buta en Aketi.
Gemalen beenderen van de dieren
worden gebruikt in de traditionele
geneeskunde. Het poeder zou snij-
wonden genezen en baby’s sterker
maken.
“De stropers jagen op groepen chim-
pansees met hulp van honden. Die ja-
gen de apen in de bomen, waarna ze
makkelijk te schieten zijn met jacht-
geweren of kruisbogen met gifpijlen.
Een andere veelgebruikte methode is
dat jagers met kruisbogen gecamou-
fleerd een groep foeragerende apen

Eén wees is tien

dode chimps

Gecamoufleerde jager die met kruisboog en
gifpijlen op apen jaagt (geheel links, boven);
beschilderde chimpanseeschedel,
aangetroffen in Buta (geheel links midden);
per motorfiets brachten Hicks en zijn
assistent het chimpanseeweesje Kathe uit
Likati in veiligheid (geheel links onder);
gerookt chimpanseevlees op de markt van
Buta (linksboven); diamantzoekers (links
midden); chimpanseeweesje (links onder).
FOTO ’S CLEVE HICKS


