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1. Voor een geslaagd bezoek aan de tentoonstelling
APENSTREKEN
1.1 De tentoonstelling in het kort
Het onderwerp van de tentoonstelling
In APENSTREKEN verken je de bonte, veelzijdige wereld van de primaten, in alle maten: van de allergrootste, de gorilla,
tot de allerkleinste, de dwergmuismaki. De tentoonstelling is te bezichtigen in het Museum voor Natuurwetenschappen van
11 oktober 2017 tot en met 26 augustus 2018.
In APENSTREKEN ontdek je welke dieren tot de orde
van de primaten horen en welke kenmerken zij hebben.
Je achterhaalt er ook hoe nauw we als mens verwant zijn
met de andere primaten. In de tentoonstelling maak je een
tocht door de jungle mee waardoor je zal begrijpen hoe de
apen zich in deze leefwereld voortbewegen en hoe ze zich
aan hun habitat hebben aangepast.
Apen leven vaak in groep, terwijl sommige soorten dan
weer liever op hun eentje zijn. Toch leven ze in beide
gevallen volgens sociale normen en communiceren ze
intens met elkaar. Ze kunnen hiervoor alvast beroep doen
op sterk ontwikkelde zintuigen: ze horen, zien, ruiken of
tasten als de besten! Dat merk je zelf in de tentoonstelling.
Het samenleven van aap en mens verloopt niet altijd makkelijk. We dringen alsmaar meer hun leefwereld binnen. Hoe staan
de meeste primaten ervoor en welke maatregelen moeten we nemen om deze belangrijke diersoorten tegen uitsterven te
beschermen? Je ziet het in APENSTREKEN.

De opzet van de tentoonstelling
De inhoud van de tentoonstelling is opgedeeld in 5 grote thema’s die je de fascinerende wereld van de primaten, van
halfapen tot mensapen, presenteren.
Het eerste thema leidt het onderwerp van de tentoonstelling in: wat zijn primaten? Hier kan je de typische kenmerken van
de primaten ontdekken en achterhaal je eveneens dat ook wij mensen tot deze groep behoren.
Thema’s 2 tot 4 behandelen het leven van de apen. Het tweede thema gaat dieper in op de aanpassingen van de
apensoorten aan hun specifieke levenswijze en habitat dankzij de lange weg van de evolutie. Dit thema is opgesplitst in
twee delen. Het eerste deel vertelt je meer over hun verschillende manieren van voortbeweging (viervoeters, klimmen,
springen en slingeren), terwijl het tweede deel inzoomt op hun verschillende voedingsgewoontes en hoe ze voedsel
vergaren. Het derde thema geeft meer uitleg over hoe apen met elkaar en met hun omgeving interageren. Ze gebruiken
hiervoor vaak zeer goed ontwikkelde zintuigen om te communiceren, om hun weg te vinden in hun leefgebied of om aan
gevaar te ontsnappen. In het vierde thema draait alles rond het sociale leven van apensoorten. Sommige soorten leven
liever solitair, maar andere vormen grote, sociaal complexe leefgroepen. Hoe apen zo een sociale band opbouwen en hoe
ze van elkaar leren krijg je in dit thema te zien.
Het afsluitende vijfde thema bekijkt de huidige toestand en de onzekere toekomst van de primaten. Welke bedreigingen
zijn er voor hen, welke rol spelen wij als mens hierin en met welke maatregelen kan jij meewerken aan hun behoud?
Alle thema’s worden begeleid door hiervoor specifiek uitgekozen opgezette exemplaren van primaten in ruime
vitrinekasten waardoor je ze goed kunt bekijken. De aankleding van de zones en zachte achtergrondgeluiden scheppen
daarenboven een typische junglesfeer waardoor je het gevoel krijgt de apen middenin hun habitat te bezoeken. Om
sommige thema’s nog meer te verduidelijken zijn er ook vier kleinere tafelvitrines waarin extra didactisch materiaal te
zien is (schedels, werktuigen, lichaamsdelen…). Op drie plaatsen in de tentoonstelling kan je op groot scherm
kortfilms bekijken met mooie beelden van sociale omgang bij apen, van de behendigheid waarmee ze in de
bomen klimmen en slingeren en van hun huidige conserveringstoestand.
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Tekstpanelen, soortfiches en labels geven je al heel wat informatie op maat mee, maar je kan ook je kennis verruimen of zelfs
spelenderwijs testen dankzij zes interactieve schermen (zie deel 3 Bezoekparcours met overzicht van de tentoonstelling).
Verder zijn er verspreid over de tentoonstelling ook leuke doe-opdrachten waarbij je even de rol van de aap overneemt (zie
deel 3). Als uitsmijter is er ook een klimrek in de tentoonstelling voorzien om je te meten in het rondslingeren met echte apen.

Het doelpubliek

APENSTREKEN brengt een unieke collectie van 60 speciaal opgezette exemplaren bijeen in een passend jungledecor.
Je zit daardoor als bezoeker middenin de fascinerende wereld van de primaten. Dit gevoel wordt nog versterkt dankzij
intrigerende films, overweldigende foto’s, leuke interactieve schermen en doe-opdrachten. Hierdoor is de tentoonstelling
APENSTREKEN voor elke leeftijd geschikt.
De tentoonstelling leent zich dan ook uitstekend voor zowel een groepsbezoek als een individueel bezoek of een
bezoek in gezinsverband, ook met jonge kinderen. Voor scholen past de tentoonstelling zeer goed bij de lessen WO
(basisonderwijs), natuurwetenschappen en biologie (secundair onderwijs). De paneelteksten, dierenfiches, labels, kortfilms
en didactische modellen zijn geschikt voor een leeftijd vanaf 9 jaar (tweede graad basisonderwijs). Meer informatie over het
educatief aanbod voor scholen lees je in deel 1.2.

Talen

De teksten van alle doeken, panelen, fiches en labels in de tentoonstelling zijn opgesteld in het Nederlands, het Frans, het
Engels en het Duits. De opschriften bij de films zijn ook viertalig. Bij de interactieve schermen kan je zelf de taal instellen. Er
is zowel een Nederlandstalig als een Franstalig educatief programma uitgewerkt (zie 1.2). Op verzoek is een Engelstalige
rondleiding mogelijk, mits tijdige aanvraag.

De makers

De National Museums Scotland staan in voor het concept, de specimens en de inhoud van de tentoonstelling. De
tentoonstelling liep in 2016-2017 voor het eerst in Edinburgh. Samen met Nomad
Exhibitions zorgen de NMS ook voor de tournée van de tentoonstelling waarbij het
Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel de eerste halte vormt. Het Museum
zorgde voor de nodige vertalingen en voor zaaladaptaties.

1.2 Educatieve omkadering voor Apenstreken
Rondleiding

Voor groepen biedt de educatieve dienst de mogelijkheid het boeiende verhaal van de primaten in een didactische
rondleiding mee te krijgen.
APENSTREKEN
Breng een fijn bezoek aan je nauwste familieleden bij de dieren: de primaten. We hebben een zeer uitgebreide en
gevarieerde familie, maar we leven niet altijd even goed
samen. Vele apensoorten zijn (sterk) bedreigd door onze
activiteiten in hun leefwereld. Nochtans zijn ze uitstekend
aangepast aan de jungle en voelen zij zich er prima thuis.
Ze hebben er dan ook een druk sociaal en communicatief
leven. Dat verkennen we allemaal samen in de rondleiding.
Duur: 75 min.
Doelgroep: vanaf tweede graad basisonderwijs, secundair
onderwijs, hoger onderwijs, volwassenen
Max.: 15 personen per gids

Werkblaadjes

(School)groepen kunnen ook met werkblaadjes
van de educatieve dienst een zelfstandig bezoek van de tentoonstelling afleggen. Er zijn werkblaadjes beschikbaar
voor niveau 2 (basisschool 3-6) en voor niveau 3 (secundair 1-3). Je kan ze van onze website downloaden
(www.naturalsciences.be/nl/museum/schools/didactic-tools).
4
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Extra activiteiten (zie deel 5)

In het kader van de tentoonstelling organiseert het Museum voor Natuurwetenschappen een reeks aansluitende activiteiten:
• zes conferenties door vermaarde sprekers (o.a. Dr. Jane Goodall en Dr. Frans De Waal)
• gratis workshops voor gezinnen elke derde zondag van de maand (behalve in juli en augustus) in samenwerking met
het Jane Goodall Institute Belgium
• vier filmavonden (documentaires) gevolgd door debat in aanwezigheid van een specialist

1.3 Praktische informatie
Wegwijs

Museum: Vautierstraat 29, B-1000 Brussel
Op- en afstapplaats (school)bussen: Waversesteenweg 260, B-1050 Brussel
Trein: station Brussel-Luxemburg (op 5-10 min.)

Metro lijn 1 en 5 halte Maalbeek – lijn 2 en 6 halte Troon (op 15 min.)
Bus MIVB 34 en 80 halte Museum (op 2 min.) | 38 en 95 halte Parnassus (op 5-10 min.)

Openingstijden

De tentoonstelling APENSTREKEN loopt van 11 oktober 2017 tot en met 26 augustus 2018.

De toegang tot de tentoonstelling APENSTREKEN verloopt volgens vaste tijdslots.

•

Tarieven

Toegang
vanaf 15 personen
Tentoonstelling APENSTREKEN

Jongeren (2-25 jaar)
€ 5,50

Volwassenen
€ 8,50

		
Met het toegangsticket voor APENSTREKEN kan je ook alle permanente zalen van het Museum bezoeken.
Eén begeleider gratis per groep van 15 betalende personen
Gratis toegang voor leerkrachten op vertoon van hun lerarenkaart
Toegangsprijzen individuele bezoekers: zie www.natuurwetenschappen.be
Rondleiding in APENSTREKEN
15 personen per gids

Jongeren

Volwassenen weekdagen

Volwassenen WE en feestdagen

Rondleiding

€ 35

€ 62

€ 75
APENSTREKEN - didactisch dossier
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Reserveren

Reserveren is verplicht voor alle groepsbezoeken. Telefoneer hiervoor naar 02 627 42 52 op werkdagen van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 16.30 uur of stuur een mail naar reserveringen@natuurwetenschappen.be.
Reserveren van picknickruimte voor eigen lunchpakket: 02 627 42 52. Reserveren van Dino Café met bestellen van lunch/
drank: 02 640 21 60

B-dagtrips

Voor een groepsbezoek aan de tentoonstelling GIF kun je een B-dagtrip aanvragen via
http://www.belgianrail.be/nl/vrije-tijd/b-dagtrips-schoolgroepen.aspx of 02.528 28 28. Je krijgt dan een voordelige prijs voor
de combinatie trein+toegang. Schoolgroepen die met een B-dagtrip wensen te komen, dienen eerst bij het museum te
reserveren, vooraleer de B-dagtrip vast te leggen!

Lunchen

Je kan gratis van onze vrije picknickruimte gebruik maken, maar enkel na reservering via een telefoontje op 02 627 42 52
(werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur) of via een mail naar reserveringen@natuurwetenschappen.be.
Groepen die graag een lunchbox, een tussendoortje of een vieruurtje willen bestellen, kunnen terecht bij het Dino Café
(geen eigen picknick!), na reservering op 02 640 21 60 of catering@horeto-museum.com
Op mooie dagen kunnen groepen ook vrij gebruik maken van de picknicktafels in de museumtuin, naast de parking op de
esplanade voor het Museum.

1.4 bezoektip
In de tentoonstelling hoor je overal achtergrondgeluid (junglegeluiden). Bedankt om het zelf rustig en stil te houden, zodat
alle bezoekers kunnen genieten van de tentoonstelling.
Hou er rekening mee dat de compartimenten in de tentoonstelling in doek zijn uitgewerkt: leun er niet tegen!
Foto’s maken mag, maar dan wel zonder flits want daar zijn de opgezette apen zeer gevoelig voor.
In de tentoonstelling kan je jouw klimkunsten uittesten op het klimrek, maar doe het wel zonder lawaai te maken en doe
het veilig. Daarom mogen er niet meer dan vijf kinderen tegelijk het klimrek op en is er steeds een volwassene nodig die
toezicht houdt! Het klimrek is niet geschikt voor kinderen jonger dan vijf jaar of ouder dan 14 jaar. Klim ook niet tot bovenop
het rek. Tijdens rondleidingen met gids in de tentoonstelling kan het klimrek even niet toegankelijk zijn.
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2. Plattegrond
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3. Parcours door de zaal APENSTREKEN
De inhoud van de tentoonstelling is opgedeeld in 5 grote themazones die je de fascinerende wereld van de primaten, van
halfapen tot mensapen, presenteren.

Zone 1: Een wereldwijde familie
Doel: In de eerste zone kan je de typische kenmerken van de primaten ontdekken en achterhaal je eveneens dat ook wij
mensen tot deze grote groep behoren.

Inhoud

Primaten hebben veel kenmerken gemeen, hoofdzakelijk evolutionaire aanpassingen waardoor ze moeiteloos in bomen
konden leven.
• Een groot brein kan problemen oplossen en informatie opslaan en maakt complexe communicatie en sociale
gedragingen mogelijk.
• Met hun naar voren gerichte ogen kunnen ze afstanden schatten bij het springen en door kleurenzicht vallen rijpe
vruchten op.
• Hun lange staart geeft evenwicht bij het springen of kan een tak vastgrijpen.
• Hun grijphanden en -voeten zijn nodig voor een stevig houvast en hun nagels beschermen vingers en tenen.
Hoewel wij, mensen, met beide benen op de grond staan, hebben we veel van die kenmerken behouden.

Véél primaten

Wij, mensen, zijn dus maar één van de ongeveer 500 soorten primaten die vandaag leven. Er bestaan twee grote groepen
primaten: de halfapen, met de lemuren, galago’s en lori’s, en de apen (en spookdieren),
met onder andere de mensapen, zoals jij.
Te beleven: Interactief scherm van de familie van de primaten in een boom.
Te beleven: Interactief scherm van de menselijke anatomische puzzel.

Alle apen, groot en klein

Er zijn primaten in allerlei maten en vormen, van de piepkleine berthemuismaki van slechts
30 gram tot de reusachtige oostelijke gorilla, waarvan het mannetje wel 219 kilogram kan
wegen, dus 7300 keer zwaarder dan zijn piepkleine familielid!
De meeste primaten zijn klein. Het gemiddelde gewicht van halfapen is slechts een halve
kilogram; bij apen is dat vijf kilogram.
Te zien: De kleinste primaat, de dwergmuismaki (Microcebus murinus)
en de grootste primaat, de gorilla (Gorilla gorilla gorilla).

Gorilla

Zone 2: Goed aangepast
Doel: Inzicht krijgen in de lange evolutie waarin elke soort primaat een lichaam ontwikkeld heeft dat aan een specifieke
manier van leven is aangepast.

Inhoud

Na een evolutie van miljoenen jaren is het lichaam van elke primatensoort aan een specifieke levenswijze
aangepast. Met hun ledematen, ruggengraat, handen, voeten, ogen, neus, tenen, lippen, kaken of nog andere
lichaamsdelen vinden primaten allerlei voedsel uit verschillende habitats. Het lichaam van sommige primaten is erg
gespecialiseerd voor een bijzondere levensstijl.
8
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2.1 In beweging
Door de evolutie heen hebben primaten een lichaam gekregen waarmee ze op veel verschillende manieren kunnen
bewegen. Met lange armen slinger je goed. Met lange benen zet je je beter af bij het springen. Met een lange staart blijf je
in evenwicht op dunne takken. Met naar voren gerichte ogen kun je een afstand inschatten vóór je een gevaarlijke sprong
waagt. Mensen zijn de enige primaten die altijd op twee benen staan en gaan.

Een handige aanpassing

Je kunt met je duim de vingers van dezelfde hand raken: je hebt een opponeerbare duim. Hiermee kan je dingen zowel
zachtjes als stevig vastpakken. Mensapen en apen van de Oude Wereld hebben opponeerbare duimen, waarmee ze
takken en voedsel vastgrijpen. Ze hebben ook opponeerbare grote tenen, waarmee ze zich aan takken vasthouden.
Te bekijken: de voet van een van een westelijke
laaglandgorilla (Gorilla gorilla). Deze gorillavoet
heeft een opponeerbare grote teen. Ernaast
een afgietsel van een voet (skelet) van een
mens (Homo sapiens).

In bomen springen en rennen

Veel apen, waaronder de uilenkopmeerkat, wandelen
en rennen op vier poten over de takken. Ze springen
van boom tot boom of rekken zich languit uit tussen de
takken. Hun benen zijn iets langer dan hun armen en
ze hebben een smalle borstkas met lange rechthoekige
schouderbladen die langs hun lichaam gestrekt zijn. Deze
lichaamsbouw helpt ze bij het lopen: ze kunnen zo hun
armen krachtig van voren naar achteren bewegen terwijl
ze door de bomen hollen. Met hun lange vingers en tenen
grijpen ze zich stevig vast en kunnen ze onmogelijk van de
glibberige takken glijden.

Uilenkopmeerkat

Te zien: Oostelijke franjeaap (Colobus guereza) en Uilenkopmeerkat (Cercopithecus hamlyni)

Klimmen en klauwen

Net zoals wij hebben de meeste primaten nagels, die de vlezige tippen van hun vingers en tenen beschermen wanneer
ze voedsel zoeken. Maar als je klein bent, kun je dan moeilijk dikke boomstammen vastgrijpen. Zijdeaapjes en tamarins –
kleine Zuid- en Midden-Amerikaanse aapjes – klampen zich met hun scherpe klauwtjes in de boomschors vast.
Te zien: Witgezichtoeistiti (Callithrix geoffroyi)

Leven op de grond

Bavianen zijn grondbewoners, maar soms moeten ze wel even de hoogte opzoeken om te ontsnappen aan luipaarden of
andere vijanden. Bavianen hebben lange benen, maar korte vingers en tenen, zodat ze over de grond kunnen spurten.
Ze hebben lange rechthoekige schouderbladen die langs de zijkant van hun een smalle borstkas gestrekt zijn. Wanneer
ze lopen, kunnen ze zo hun armen krachtig van voren naar achteren bewegen, zodat ze zich snel uit de voeten kunnen
maken.
Te zien: Mantelbaviaan (Papioha madryas)

Slingeren

Gibbons slingeren met hun armen door de bomen. Doordat hun armen veel langer zijn dan hun benen, kunnen
ze in één zwaai twaalf meter overbruggen. Met hun lange vingers grijpen ze zich stevig vast, terwijl ze bij het
slingeren hun handen verplaatsen. Net zoals mensen hebben ze een brede borstkas met brede waaiervormige
schouderbladen op hun rug, waardoor hun schoudergewrichten in haast elke richting kunnen bewegen.
APENSTREKEN - didactisch dossier
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Te zien: Witwanggibbon (Nomascus
leucogenys)

Een grijpstaart

Brulapen, kapucijnapen en slingerapen gebruiken hun
staart als een extra ledemaat waarmee ze in de bomen
klimmen en slingeren. Voor een stevige greep draaien ze
het einde van die grijpstaart rond een tak. Een slingeraap
kan gewoon aan zijn gespierde staart blijven hangen, zodat
hij met zijn vrije handen sappige vruchten en bladeren kan
plukken.
Te zien: Colombiaanse bruinkopslingeraap
(Ateles fusciceps rufiventris)

Colombiaanse bruinkopslingeraap

Grote sprongen

Sommige lemuren, galago’s en spookdiertjes bewegen zich voort door zich vast te klampen en dan recht omhoog op te
springen. Hun benen zijn veel langer dan hun armen. Met hun lange benen springen sifaka’s en spookdiertjes zowel naar
boven als naar opzij. Tijdens de sprong draaien ze hun lichaam, zodat ze bij de landing in de juiste richting kijken. Ze
hebben ook grote vleeskussentjes op hun vingers en tenen. Die hebben ze nodig om zich stevig vast te klampen, zodat ze
zich flink kunnen afstoten om te springen, en om zich veilig te kunnen vastgrijpen wanneer ze landen.
Te zien: Kroonsifaka (Propithecus coronatus)
en Celebesspookdier (Tarsius sp.)

2.2 Klimmen in de jungle (Speeltuin)
Te beleven: Primaten bewegen op verschillende manieren. Kies je lievelingsbeweging en zoek tien
stukken fruit in onze jungle.

•
•
•

Gibbons slingeren van tak tot tak.
Veel apen, waaronder de chimpansees, klimmen op armen en benen in de bomen.
Orang-oetans kunnen over takken wandelen terwijl ze zich op twee benen in evenwicht houden.
Te bekijken: videodocumentaire over de verschillende manieren van beweging bij primaten.

2.3 Vreetpartij
Primaten eten erg uitlopende dingen, zoals vruchten, zaden, noten, bladeren, scheuten, insecten, spinnen, krabben en
zelfs vogels en zoogdieren. Bij sommige staat er iets heel ongebruikelijks op het menu, zoals boomschors, schimmels of
bamboe. Chimpansees eten soms andere apen op! Primaten hebben tanden, kaken en darmen waarmee ze hun voedsel
verwerken en verteren. Sommige primaten, zoals de mens, zijn in staat om gereedschap te maken. Hiermee kunnen ze
voedsel bereiken waar ze anders niet bij kunnen of voedsel verwerken dat ze niet kunnen verteren (bijvoorbeeld noten).
Te beleven: interactief scherm ‘Supermarkt voor apen’: zoek het juiste voedsel van verschillende
primatensoorten.

Heerlijk doorslapen

In het regenseizoen, wanneer hij veel voedsel vindt, slaat de vetstaartmaki vet op in zijn staart. Die energiereserve
volstaat voor acht maanden. Zo overleeft hij het droge seizoen.
10
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Te bekijken: Vetstaartmaki (Cheirogaleus medius): Druk op de knop en kijk in het holletje
in de boom: je ziet hoe de vetstaartmaki flink doorslaapt.

Cyanidebestendig

Planten kunnen giftige stoffen aanmaken, waardoor ze niet opgegeten worden. Sommige bamboesoorten bevatten veel
cyanide, een voor mensen dodelijke stof. Maar voor halfmaki’s is dit geen probleem: ze eten hoofdzakelijk bamboe. Ze
hebben enerzijds grote brede tanden, waarmee ze taaie bamboestengels openbreken. Anderzijds beschermt een nog
onbekend mechanisme halfmaki’s tegen vergiftiging door cyanide. Het gif wordt met de urine uit hun lichaam afgevoerd.
Te zien: Westelijke grijze halfmaki (Hapalemur occidentalis)

Lekkere blaadjes

Bladeren bevatten cellulose, een koolhydraat dat zoogdieren niet kunnen verteren. Sommige bladetende primaten hebben
een maag die uit verschillende kamers bestaat (een beetje zoals bij een koe), die vol zitten met micro-organismen die de
cellulose verteren. Franjeapen hebben ook een lange karteldarm, waarin bacteriën cellulose verteren.
Te zien: West-Afrikaanse franjeaap
(Colobus polykomos)

Harde noten

Zaden en noten bevatten veel kostbare voedingsstoffen.
Maar vaak is de schaal hard. Sommige primaten breken
ze met stenen of andere werktuigen open. Andere,
waaronder baardsaki’s, saki’s en mangabeys, hebben
indrukwekkende kaken en tenen, die ze als notenkrakers
gebruiken. Baardsaki’s hebben vooruitstekende
snijtanden. Als met een nijptang openen ze hiermee harde
schillen om er de zaden uit te peuteren.
Te zien: Roodrugsaki (Chiropotes chiropotes)

West-Afrikaanse franjeaap

Bolle wangen

In de tropen kunnen bomen op elk tijdstip van het jaar overvloedig veel vruchten en zaden dragen. Primaten willen er
vaak meer van dan dat ze kunnen meenemen. Ze hebben immers maar twee handen die ze bovendien nodig hebben
om te klimmen. De apen van de Oude Wereld, met inbegrip van makaken en meerkatten, hebben grote wangzakken
die ze kunnen volstoppen met voedsel. Dominante dieren
aarzelen vaak niet om voedsel uit de wangzakken van
ondergeschikten te stelen.
Te zien: Berberaap (Macaca sylvanus)

Grazende apen

De gelada is de enige primaat die gras eet. Meer dan vier
vijfde van zijn voedsel bestaat uit gras, dat heel weinig
calorieën bevat. Daarom brengt de gelada het grootste
deel van de dag al etend door. Hij plukt het gras met zijn
korte dikke vingers, terwijl hij op zijn zitvlak rondsloft. Met
zijn heel grote scherpe tanden maalt hij taaie grassprieten.
Berberaap

APENSTREKEN - didactisch dossier
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Te zien: Gelada (Theropithecus gelada)

Schimmels als voedsel

Schimmels of zwammen, waartoe ook paddenstoelen behoren, zijn niet erg voedzaam. Toch vindt de springtamarin dit
ongewone voedsel best te eten. Schimmels vormen meer dan 70 % van wat deze primaat verorbert.
Te zien: Springtamarin (Callimico goeldii)

Kauwgom

Verscheidene kleine primaten eten vooral gomhars, dat als sap uit barstjes en kloven in de boomschors sijpelt. Het is niet
alleen calorierijk, maar het bevat ook veel calcium. Hiervan zit er immers te weinig in vruchten of insecten. Zijdeaapjes
hebben krachtige kaken en met hun snij- en hoektanden beitelen ze gaten in de bomen, waaruit dan gomhars druppelt.
Tamarins kunnen de schors niet opensteken en moeten stiekem het gomhars van de zijdeaapjes stelen.
Te zien: Noordelijke reuzenmuismaki
(Mirza zaza) en Gewoon penseelaapje (Callithrix
jacchus)

Smakelijke larven
Het vingerdier vangt ‘s nachts larven in rottend hout. Het
tikt hiervoor met zijn vingers op het hout, tot tien tikjes
per seconde. Met zijn grote beweegbare oren luistert het
vingerdier dan of er beestjes in het hout bewegen. Zodra
het een larve hoort, knaagt het met zijn knaagdierachtige
tanden een gat in de boom. Met de kromme klauw aan
zijn slanke middelvinger peutert hij dan de larve uit zijn
holletje.
Te zien: Vingerdier
(Daubentonia madagascariensis)

Vingerdier

2.4 Technologische ontwikkeling
Uit vondsten blijkt dat onze voorlopers al 2,5 miljoen jaar geleden stenen werktuigen maakten. Maar lang voordien maakten
ze er in hout en ander materiaal. Chimpansees vervaardigen allerlei gereedschap uit hout en bladeren en werken ook met
stenen en keien.

•

Te bekijken:
Een stenen oldowan-werktuig (vroege steentijd) dat 1,2 tot 2,5 miljoen jaar geleden werd gemaakt
(Austalopithecus, Paranthropus of vroege Homo).
Werktuigen uit het acheuleaan (midden steentijd) die 200 000 jaar tot 1,6 miljoen jaar geleden gemaakt werden
(Homo heidelbergensis).
Werktuigen uit het aurignaciaan (late steentijd) die 23 000 tot 43 000 jaar geleden door de moderne mens Homo
sapiens werden vervaardigd.
Werktuigen door baardkapucijnapen (Cebus libidinosus) vervaardigd in 2013 tot 2014 in Brazilië.

`

Te beleven: Termieten vissen
Dit zijn door chimpansees gemaakte werktuigen. Vis hiermee zo veel termieten als je kan. Stop ze in de
gleuf om punten te scoren. Speel tegen de klok of tegen een vriend.

•
•
•
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Zone 3: Zintuigen en communicatie
Doel: Ontdek de verschillende zintuigen die door de primaten gebruikt worden om te communiceren, hun weg te vinden,
voedsel te spotten en aan gevaar te ontsnappen.

Inhoud:

Mensen en andere primaten gebruiken hun zintuigen om hun omgeving in de gaten te houden, hun weg te vinden, voedsel
te herkennen en gevaar te ontwijken. Mensen hebben allerlei manieren om een boodschap over te brengen: we praten,
we raken elkaar aan en we maken gebaren. Andere primaten communiceren met behulp van geluid, visuele signalen en
aanrakingen, maar ook met geuren.
Te bekijken: Docufilm over zintuigen en het sociale leven bij verschillende apensoorten

3.1 Zinnige tuigen
Primaten nemen hun omgeving waar: zo vinden ze voedsel, vermijden ze vijanden en wedijveren ze met rivalen. Net
als wij gebruiken ze hiervoor hun gezichtsvermogen, gehoor, reukzin, smaakzin en tastzin. De meeste primaten leven in
ondoordringbare wouden of in uitgestrekte graslanden, waar de dichte begroeiing of de grote afstanden het moeilijk maken
om te communiceren. Primaten hebben manieren ontwikkeld om over grote afstanden te communiceren. Ze doen dit vooral
met geluid. Voor korte afstanden gebruiken ze visuele signalen, aanrakingen en zelfs geursporen.
Te beleven: ‘Wat zien andere primaten?’ Kijk door de kijkgaatjes van het interactief toestel en onderzoek
zelf of andere primaten dezelfde kleuren als wij zien (chimpansees, wijfjes van doodshoofdaapjes zien
dezelfde kleuren als wij; mannetjes van doodshoofdaapjes zien geen rood en nachtaapjes zien helemaal
geen kleuren).
Te bekijken: Schedel van een grijshandnachtaap (Aotus griseimembra) en een schedel van een rode springaap
(Callicebus cupreus). Nachtaapjes zien goed in het donker. Kijk naar het grootteverschil tussen de grote
oogkassen van het nachtaapje en de kleine oogkassen van de rode springaap, een soort die overdag actief is.

Liever rood?

De meeste apen zien kleuren zoals wij. Sommige mensen,
vooral mannen (8% van alle mannen), zijn kleurenblind.
De meeste mannetjesapen in Zuid-Amerika zijn ook
kleurenblind. De mannetjes van doodshoofdaapjes zien
geen rood, maar de meeste wijfjes wel. Vermoedelijk is dit
een aanpassing waardoor ze ander voedsel vinden. Wijfjes
merken rode vruchten al van ver op, voordat de mannetjes
ze opmerken. Maar de kleurenblinde mannetjes nemen
duidelijk groen waar, zodat ze de groene insecten vinden
die tussen de bladeren verborgen zitten.
Te zien: Grijsgroen doodshoofdaapje
(Saimiri sciureus)

Grijsgroen doodshoofdaapje

Spoorzoekers

Vaak gebruiken primaten geuren als hoofdmiddel om rivalen op afstand te houden of om hun activiteitsgebied te markeren.
De geurmerken maken ze met urine of met de producten uit de grote klieren op hun borst, buik of armen. Geurcommunicatie
is vooral belangrijk bij halfapen, die met hun lange snuiten een sterk ontwikkelde reukzin hebben. Sommige galago’s en
lori’s wassen hun handen en voeten in hun eigen urine. Terwijl ze zich over takken voortbewegen, laten ze dan een
geurspoor achter zodat ze hun weg in hun donker vinden.

APENSTREKEN - didactisch dossier
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Te zien: Noordelijke slanke lori (Loris lydekkerianus nordicus)

Nachtzicht

Primaten die ‘s nachts leven, zoals nachtaapjes, hebben
grote ogen, die heel veel licht opvangen, maar geen
kleuren zien. De lichtgevoelige cellen van hun netvlies
zijn uitsluitend staafjes, die alleen schemerig licht in zwart
en wit waarnemen, en geen kleur. Galago’s, lori’s en
lemuren hebben een laag glinsterende cellen achteraan
hun ogen. s’ Nachts kaatst die laag het licht dat niet op de
netvliescellen valt, terug naar die cellen. Dit verhoogt de
gevoeligheid van hun ogen.
Te zien: Grijshandnachtaap (Aotus
griseimembra) en Senegalgalago (Galago
senegalensis)

Senegalgalago

Harig schild

Primaten nemen veel waar door te tasten, of ze nu aanraken met hun handen en voeten of met hun snorharen. De potto
heeft lange voelharen op zijn nek. Als een roofdier hem bedreigt, gaat hij op een welbepaalde manier ondersteboven
hangen. Met zijn lange nekharen voelt hij de klauwen van zijn vijand. Hij kan dan de aanval naar zijn dik nekvel afleiden,
dat als een schild de gevaarlijke klauwen en tanden afweert.
Te zien: Potto (Perodicticus potto)

Kleurrijk vertoon

Veel primaten hebben een felgekleurd gezicht. De kleuren
kunnen veranderen naargelang hun stemming of hun
paarbereidheid. Mandrilmannetjes vallen op met hun
blauw-rood gezicht en achterste. Het is een belangrijk
middel om met de groep te communiceren. Ze geeuwen
naar hun rivalen, waarbij ze met hun grote hoektanden
pronken. Mandrilwijfjes hebben geen enkele belangstelling
voor mannetjes met tanden van minder dan drie centimeter.
Die krijgen dan ook geen kans om te paren.
Te zien: Mandril (Mandrillus sphinx)

3.2 Drukte hoog in de bomen

Mandril

Primaten zijn echte lawaaimakers. Ze zingen, roepen, brullen, schreeuwen en tieren. Zo geven ze massa’s boodschappen
door: ze slaan alarm, ze versterken hun relaties of ze verdedigen hun eigendom of hun territorium. In dichte wouden is de
communicatie niet altijd gemakkelijk, vooral als je daarbij geen roofdieren wil lokken. Sommige primaten kunnen hun stem
heel ver laten weerklinken. Andere sturen over een korte afstand ultrasonische boodschappen, zodat de vijand ze niet hoort.
Te bekijken: Schedel en strottenhoofd van de zwarte brulaap. Het menselijke strottenhoofd is veel kleiner
en bestaat uit kraakbeen: wij kunnen dus niet zo luid schreeuwen.
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Zingende siamangs

Siamangs en andere gibbons hebben een keelzak. Die van de siamang is enorm: hij blaast hem als een ballon op en
versterkt hiermee zijn luid geroep. Het wijfje en het mannetje zingen samen een luid duet. Zo verdedigen ze hun territorium
en onderhouden ze de band die ze als paar hebben.
Te zien: Siamang (Symphalangus syndactylus)

Brullende brulapen

Brulapen behoren tot de luidste dieren die er bestaan. Op vijf meter afstand
bereikt hun roep wel 90 decibel: dat is vier keer luider dan een stofzuiger!
Hun groot benig strottenhoofd werkt als een klankkast, waardoor hun harde
kreten door de dichte wouden kilometers ver weerklinken. Het gebrul van
zulke sociale groepen is een manier om hun gebied te verdedigen.
Te zien: Zwarte brulaap (Alouatta caraya)

Geluidloos geschreeuw

Spookdieren communiceren met elkaar met extreem hoge of ultrasone
geluiden tot 80 kilohertz – dit is vier keer hoger dan het geluid dat
mensen en de meeste predators nog kunnen horen. Tot onlangs dachten
wetenschappers dat spookdieren veel geeuwden. Maar ze openen
gewoonweg hun bek om ‘onhoorbaar’ te communiceren.
Te zien: Celebesspookdier (Tarsius sp.)
Te beleven: met het interactieve scherm ‘Junglepraat’ ontdek
je meer over de drukte hoog in de bomen.

Zwarte brulaap

Is het een vogel?

Penseelaapjes en tamarins maken schrille geluiden, die lijken op die van vogels. Met
deze lange en luide klanken verdedigen ze hun territorium, houden ze de groep bijeen,
maken ze contact met een verdwaald groepslid en trekken ze misschien een partner aan.
Te zien: Goudkopleeuwaapje (Leontopithecus chrysomelas)

Geursignalen

Sommige primaten communiceren vooral met geuren. Ringstaartmaki’s verdedigen zo hun
territorium tegen andere groepen in de buurt. De mannetjes geven hun streepjesstaarten
een vieze/intense geur door ze tegen grote klieren op hun polsen te wrijven. Ze voeren
zelfs stinkgevechten: ze waaien de geur van hun staart naar hun rivalen.
Goudkopleeuwaapje

Te zien: Ringstaartmaki (Lemur catta)

Overlevingstaal

Zuid-Afrikaanse groene meerkatten leven in open grasvelden, maar in groep hebben ze veel ogenparen, zodat ze
roofdieren vlug zien komen. Voor elk roofdier hebben ze een andere roep. Zo weet de hele groep wat er moet gebeuren
om niet opgegeten te worden. Wanneer een groene meerkat een dodelijke pofadder opmerkt, gaat hij op zijn achterpoten
staan en verwittigt hij de andere groepsleden met een bepaald geluid. Wanneer hij voor een arend waarschuwt, duiken ze
dicht bij de grond of in doornstruiken.
Te zien: Zuid-Afrikaanse groene meerkat (Chlorocebus pygerythrus)
APENSTREKEN - didactisch dossier
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Zone 4: Het sociale leven van apensoorten: hogerop geraken
Doel: de grote diversiteit van samenlevingsvormen bij de primaten begrijpen
Inhoud:

In het vierde thema draait alles rond het sociale leven van apensoorten. Primaten kennen heel uiteenlopende
samenlevingsvormen. Sommige leven alleen, andere blijven trouw aan hun partner en nog ander vormen grote groepen
met veel mannetjes en wijfjes. Bij deze groepen kunnen jong en oud sterke en complexe sociale banden ontwikkelen.
In gezelschap leven biedt heel wat voordelen. Sociale primaten helpen elkaar om de jongen te beschermen en groot
te brengen. Ze leren van elkaar, ze vinden zo hun partner, ze zien gemakkelijker roofdieren en ze kunnen hun voedsel
efficiënter vinden en delen. Maar andere primaten zijn aangepast om meestal alleen te zijn.

4.1 Een druk sociaal leven
Veel primaten zijn sociaal. Sommige, zoals gorilla’s, leven in grote groepen – harems – onder leiding van een dominant
mannetje, met verschillende wijfjes en hun jongen. Andere, zoals makaken, leven samen met verscheidene mannetjes en
wijfjes en hun jongen. Sommige primaten leiden een meer ongebonden leven met een voortdurend komen en gaan.

Middelpunt van de wereld

In een groep hebben jonge primaten de mogelijkheid om te kijken wat de andere doen. Zo leren ze hoe met elkaar om te
gaan en hoe ze kunnen overleven. Dit heet ‘sociaal leren’.
Een pasgeboren primaat bevindt zich vaak in het middelpunt van de belangstelling. Babyaapjes hebben vaak felle kleuren,
zoals de Javaanse langoer. Hiermee trekken ze de aandacht van andere leden van de groep, die er dan voor zorgen, wat
langoeren vaak doen. In hun twee eerste levensweken brengen babylangoertjes soms een vierde van hun tijd bij andere
moeders door.
Te zien: Javaanse langoer (Trachypithecus auratus)

Ouderlijke macht

Bij de meeste primaten brengt de moeder haar jong hoofdzakelijk op haar
eentje groot. Ze zoogt haar baby tot het vast voedsel kan eten. Ze vlooit
het, maakt het schoon en beschermt het tegen slecht weer, roofdieren
en rivalen binnen de groep. Penseelaapjes en tamarins hebben meestal
tweelingen. De vader of oudere gezinsleden zorgen ervoor. De tweelingen
zoeken hun moeder alleen op om te eten.
Te zien: Keizertamarin (Saguinus imperator subgrisescens)

Trouwe paartjes

Sommige primaten zijn monogaam: hun gezinnetje bestaat uit het
mannetje, het vrouwtje en hun jongen. Gibbonpaartjes zingen elke
morgen samen een duet. Zo verdedigen ze hun territorium en bevestigen
ze hun samenzijn. Springapen blijven dicht bij elkaar en verstrengelen
vaak hun staarten om elkaar gerust te stellen.
Te zien: Rode springaap (Callicebus cupreus)

Een eenzaam bestaan?

Rode springaap

Sommige primaten, zoals lori’s en orang-oetans, leven alleen, althans wanneer ze niet paren of hun jongen
grootbrengen. Ze blijven vooral in contact door geursporen en gericht geroep, of door elkaar nu en dan eens tegen
te komen. Ze kennen hun buren heel goed, hoewel ze elkaar niet vaak zien.
16
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Te zien: Bengaalse plompe lori (Nycticebus bengalensis)

4.2 Grote groepen
Veel primaten leven in sociale groepen die een groot gebied delen. Bij makaken bestaan die groepen uit talrijke wijfjes,
mannetjes en jongen van uiteenlopende leeftijd. De mannetjes van de kuifmakaak zijn veel groter dan de wijfjes. Al
vechtend maken ze uit wie de baas is. Kuifmakaken gaan meestal relaxed met elkaar om en hechten veel belang aan hun
onderlinge verstandhouding.
Paren - Met haar rozerode gezwollen achterste toont deze wijfjesmakaak dat ze bereid is tot paren. Het dominante
mannetje blijft in haar buurt en paart verschillende keren met haar: zo is hij waarschijnlijk de vader. Maar ze paart vaak
met verschillende mannetjes, waardoor geen enkele aap dan niet meer zeker kan zijn wie de vader is. Door verwarring te
stichten laat ze al die mannetjes voor de baby zorgen.
Vlooien – Dit mannetje vlooit een wijfje, vooral op plaatsen waar ze zelf moeilijk bij kan. Waarschijnlijk komt hij daarna
aan de beurt. Met dit wederzijds vlooien onderhouden ze niet alleen hun huid en pels, door vuil, dode huid en parasieten
te verwijderen. Het versterkt ook de sociale banden tussen individuen.
Baby’s grootbrengen – Na een dracht van bijna zes maanden is zopas
dit babymakaakje geboren. Het zal zich vier maanden aan zijn moeder
vastklampen, maar ze zal het nog bijna een jaar zogen tot het volledig
gespeend is. De band tussen moeder en jong is heel belangrijk voor een
normale ontwikkeling van de jonge makaak en voor zijn integratie in de
makakenmaatschappij.
Spelen – Deze twee jonge makaken doen een gevechtspelletje met
elkaar. Jonge makaken moeten spelen om later fit te zijn en om hun
sociale relaties te ontwikkelen. Maar niet alleen de kleintjes spelen:
kuifmakaken van alle leeftijden vinden het heerlijk om in relaxte sociale
groepen te stoeien.
Groeten – Dit mannetje maakt een geruisloze grimas waarbij hij je zijn
tanden toont. Dit betekent dat hij vriendelijk is bij het spel of dat hij graag
andere makaken zou willen vlooien of met ze paren.
Te zien: Groep van 8 Kuifmakaken (Macaca nigra) in volle actie

Kuifmakaken

Zone 5: Bedreigingen: een onzekere toekomst
Doel: Begrijpen waarom primaten in gevaar zijn en ontdekken dat er oplossingen bestaan om hun overleving te waarborgen.
Inhoud:

Het afsluitende vijfde thema bekijkt de huidige toestand en de onzekere toekomst van de primaten. Bijna de helft van alle
primatensoorten dreigt uit te sterven. Hun habitats verbrokkelen en verdwijnen, omdat hun grond opgeëist wordt voor
huizen, voedsel, energie en materiaal voor de steeds groeiende wereldbevolking van meer dan zeven miljard mensen.
Mensen maken ook jacht op primaten: voor hun vlees, pels en schedel, om ze als huisdier te houden of om er medisch
en veterinair onderzoek mee te verrichten. Ook lijden de habitats steeds meer onder de door de mens veroorzaakte
wereldwijde klimaatswijziging. Habitatverlies kan leiden tot conflicten, waarbij primaten landbouwgewassen plunderen.
Er is nog een kans dat we deze bedreigde primaten alsnog redden. Als we hun habitats beschermen en herstellen, gaan ze
hun ondergang niet tegemoet. We kunnen ze herinvoeren in gebieden waar ze vroeger voorkwamen. We moeten andere
producten gaan gebruiken en een andere levensstijl aannemen om onze meest nabije neven te redden.
APENSTREKEN - didactisch dossier
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Te bekijken: Docufilm over het samenleven met primaten en over de bedreigingen voor primaten

5.1 Primaten in gevaar
Nu er al meer dan zeven miljard mensen op onze wereld rondlopen, komen ze steeds meer in aanraking met andere
primaten. Soms leven wilde primaten en mensen vredig naast elkaar. Maar primaten zorgen vaak voor problemen: ze
plunderen de velden van de boeren, die zo hun bestaansmiddelen verliezen. Primaten kunnen ziektes overbrengen naar
mensen en omgekeerd. Duizenden primaten worden gedood voor hun vlees, pels of beenderen of gevangen om ze als
huisdieren te houden.
Te bekijken: Door de politie in beslag genomen trofeeën: de kop, schedel en hand van een mutslangoer
(Trachypithecus cristatus) en de handen en voeten van java-apen (Macaca fascicularis).

Stadsjungle

Sommige primaten, zoals hoelmannen en resusapen pasten zich aan drukke
menselijke habitats aan. Ze leven meestal in harmonie met de mensen. Doordat
de wilde habitats inkrimpen, moeten meer primatensoorten door mensen
bewoonde gebieden opzoeken. Maar samenleven met buren houdt gevaren
in. Mensen besmetten primaten met ziektes die daarna hele wilde populaties
kunnen decimeren. Het hiv-virus is afkomstig van chimpansees en gorilla’s die
ongeveer honderd jaar geleden in West-Afrika als bushmeat gegeten werden.
Dit virus ging over naar de mens en maakte sinds de jaren 1980 miljoenen
slachtoffers.
Te zien: Ceylonhoelman (Semnopithecus priam thersites)

5.2 Een akelige handel
De illegale handel in wilde dieren is verschrikkelijk voor primaten. Sommige
mensen jagen op primaten om het vlees te eten. Stropers hoeven alleen maar
vallen en strikken te plaatsen. Vroeger was het een lokaal probleem, maar nu is
de handel in dit soort jachtvlees big business. Jagers vangen ook primaten om Ceylonhoelman
ze als huisdieren te verkopen. Op het internet staan filmpjes die plompe lori’s
als schattige huisdieren voorstellen. Veel van de dieren die de mensen kopen,
komen rechtstreeks uit de natuur. Primaten zijn geen geschikte huisdieren en de verkoop ervan is bovendien illegaal.
Te bekijken: chimpansee- en drilschedels illegaal vanuit Kameroen in Groot-Brittannië ingevoerd. Ze zijn
een winstgevend nevenproduct van de handel in bushmeat. Ze werden door de Britse milieupolitie in beslag
genomen en de koper werd in 2014 vervolgd.
Te bekijken: een tapijt waarvoor zeventien franjeapen werden omgebracht.

5.3 Actief natuurbehoud
Primaten moeten beschermd worden. Ze zijn immers levensbelangrijk: ze bestuiven bloemen en verspreiden zaden,
waardoor ze ook zorgen voor het voedsel van de mens. Wie wouden beschermt, beschermt ook waterscheidingen en
drinkwatervoorziening. Natuurbeschermers die de wilde primaten willen verdedigen, moeten wel hun gedrag en ecologie
begrijpen. Primatologen volgen primaten met een radioverbinding of per satelliet en leren zo waar de dieren leven en wat
ze eten. Zo kunnen we ontdekken welke gevaren er voor de verschillende soorten dreigen en effectief maatregelen voor
hun behoud treffen. Maar hierbij hebben we de steun van de lokale mensen nodig.
Te beleven: ontmoet een primatoloog die primaten beschermt via het interactieve scherm
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5.4 Habitatverlies
Als we de primaten en hun habitats niet beschermen, zullen veel soorten voor eeuwig verdwijnen.
Ten behoeve van de miljardenindustrie worden de wouden van onze aarde vernietigd. Houthakkers kappen tropische
wouden leeg voor het waardevolle hardhout. Plantages, bijvoorbeeld van oliepalmen, nemen hele happen uit het bos.
Mijnbouw voor mineralen en metalen, zoals diamanten en goud, veroorzaakt eveneens grootschalig habitatverlies. Langs
de houthakkerspaden trekken jagers het woud in. Met strikken en moderne wapens vangen ze er enorm veel dieren.

Bloedbad in Madagaskar

Madagaskar is het leefgebied van bijna alle lemuren van de wereld. Sinds de mensen zich 1200 jaar geleden op het eiland
vestigden, roeiden ze door jacht en habitatverlies ontzettend veel grote zoogdieren en vogels uit. Vandaag blijft slechts
één vijfde van de wouden over, die bovendien snel verdwijnen. Omdat mensen meedogenloos jagen, zijn veel soorten nu
ernstig bedreigd. Waarschijnlijk zijn er nog maar 20 noordelijke wezelmaki’s in leven. Als we nu niets ondernemen, zullen
er nog veel meer lemuren uitsterven.
Te zien: Vari (Varecia variegata)

Bijna verdwenen …

In Brazilië blijft minder dan 7 % van het Atlantische Woud over. Veel primaten, waaronder de geelborstkapucijnaap,
hebben daardoor geen levensruimte meer. In India zijn de bossen zo erg verbrokkeld dat de wanderoes de wegen
moeten oversteken en onder de wielen van auto’s terechtkomen. Oorlogen kunnen bossen verwoesten. Zo vernietigden
oorlogsvoerders de habitat van de doek met Agent Orange, een chemische stof dat bomen en planten ontbladert. Mensen
jagen op de dril voor zijn vlees en op de neusaap voor hun bezoars (steenachtige lichamen in hun darmen), die ze in de
traditionele geneeskunde gebruiken.
Te zien:
Roodscheendoek (Pygathrix nemaeus),
Geelborstkapucijnaap (Cebus xanthosternos)
Neusaap (Nasalis larvatus)
Dril (Mandrillus leucophaeus)
Wanderoe (Macaca silenus)

De toekomst is in onze handen

De Sumatraanse orang-oetan is een van de meest
bedreigde primaten. In 75 jaar tijd is de populatie met 80
% verminderd. De wouden waarin ze leven, verdwijnen
door houtkap, landbouw (meestal oliepalmplantages) en
wegenaanleg. De mensen vangen ze ook met vallen om
ze als huisdier te verkopen of doden ze als ze de oogst
plunderen. We kunnen de Sumatraanse orang-oetans
redden door het Leuser Ecosystem Conservation Area
te vrijwaren. In dit natuurgebied leven drie vierden van
deze orang-oetans. In ongeveer een derde van dit gebied
is het nog steeds wettelijk mogelijk het regenwoud te Neusaap
verwoesten. Je kunt er ook iets aan doen door betrokken
milieuorganisaties te steunen, met duurzame palmolie
vervaardigde voeding te kopen en hout en papier te kopen met het keurmerk van de Forest Stewardship Council.
Te zien: Sumatraanse orang-oetan (Pongo abelii)
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Een gouden redding

In 1984 bleven er in het Atlantische regenwoud van Brazilië minder dan 200 gouden leeuwaapjes over: de soort was
ernstig bedreigd. In 2014 was hun populatie toegenomen tot ongeveer 3200. Met de hulp van milieuorganisaties voerde de
regering van Brazilië hiervoor een effectief milieubeheer. Zo zetten ze opnieuw gouden leeuwaapjes uit, die een halsband
met een zendertje droegen. Ongeveer een derde van de huidige populatie stamt af van die uitgezette aapjes.
Te zien: Gouden leeuwaapje (Leontopithecus rosalia).
De halsband met zendertje is een gift van Holohil Systems Ltd.
Te beleven: interactieve scherm over de aard van bedreiging
van 24 primatensoorten

5.5 Nieuwe ontdekkingen
Van 1974 tot 1997 zat Charlie, een makaak, in de dierentuin van Bristol.
Na zijn dood werd hij in het National Museum of Scotland bewaard, waar
iemand ontdekte dat hij tot een nieuwe soort behoort: Macaca siberu of de
siberutmakaak.
In 2005 kreeg de goodmanmuismaki (Microcebus lehilahytsara) zijn
wetenschappelijke naam. Biologen hadden vastgesteld dat het om een
nieuwe soort ging, nadat er in 1996 negen exemplaren uit Madagaskar
waren aangekomen.
Hoewel de meeste primaten steeds meer bedreigd zijn, hebben
wetenschappers sinds 2000, 82 nieuwe primatensoorten en ondersoorten
ontdekt of erkend.
Te bekijken: een replica van de schedel van de siberutmakaak
Charlie en een goodmanmuismaki.
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Gouden leeuwaapje

4. Om meer te weten
4.1 Waarom en hoe moeten we de primaten beschermen?
Artikel van de Afdeling voor Conservatiebiologie* van het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
De niet-menselijke primaten, biologisch gezien onze
naaste verwanten, zijn een onmisbaar element voor
de biodiversiteit in de tropen. Ze zijn belangrijk voor de
ontwikkeling en het herstel van het woud en helpen het
woud gezond te houden. Ze spelen ook een aanzienlijke rol
in het levensonderhoud, de cultuur en de religie van heel
wat bevolkingsgroepen. Het onderzoek op niet-menselijke
primaten levert ook essentiële informatie op over hun
evolutie, hun biologie, hun gedrag, mogelijke bedreigingen
door nieuwe ziektes en onze eigen soort.
Uit recente gegevens blijkt dat 60% van de 504
primatensoorten in de neotropische gebieden dreigt uit
te sterven (A. Estrada et al., 2017 - http://advances.
sciencemag.org/content/3/1/e1600946). Deze gegevens
tonen aan dat 75% van de populaties van alle soorten
achteruitgaat. Bij veel soorten komen er in het wild minder
dan 1000 volwassen individuen voor.
Het wordt dus steeds moeilijker om veel soorten langdurig in
stand te houden. De achteruitgang is grotendeels te wijten
aan de mens, die steeds meer druk uitoefent op de apen
en op hun natuurlijke leefomgeving. De wereldbevolking
groeit enorm en de wereldwijde vraag naar producten,
met uitbreiding van de industriële landbouw, grootschalige
veeteelt, bosontginning, olie- en gasboringen, mijnbouw,
stuwdammen, ... brengen in de gebieden waar primaten
leven, massale ontbossing en habitatverlies met zich
mee. Maar ook de plaatselijke bewoners handelen dikwijls
verkeerd: ze branden de bossen af om er landbouwgrond van
te maken; ze vangen apen om ze als ‘bushmeat’ op te eten
of om ze illegaal als huisdier te verkopen, of ze gebruiken
lichaamsdelen als geneesmiddel. En dan zijn er nieuwe
bedreigingen, zoals de klimaatsverandering en de door de
mens doorgegeven besmettelijke ziektes. Vaak versterken
deze vormen van druk elkaar, waardoor populaties van
primaten nog sneller afnemen.

wetgeving. Het zou goed zijn dat we de mensen laten
kennismaken met efficiëntere landbouwmethodes, zodat ze
het bos niet verder moeten rooien. Ook een bestrijding van
stroperij voor bushmeat zou nuttig zijn.
We zijn er vast van overtuigd dat het oprichten van netwerken
van beschermde gebieden verreweg de beste manier
is om de primaten te beschermen, en hiermee ook veel
andere soorten.
Het is nodig dat het brede publiek op de hoogte wordt
gebracht van de situatie waarin de niet-menselijke primaten
zich bevinden, en wat het verdwijnen van deze dieren zou
betekenen voor de gezondheid van de ecosystemen en voor
de menselijke maatschappij.
We moeten ook verder onderzoeken wat er moet gebeuren
voor het behoud van niet- of weinig bekende soorten.
De Afdeling voor Conservatiebiologie doet heel wat
onderzoekswerk rond het beschermen van primaten.
Momenteel lopen er twee projecten:
A) Voorstelling van het onderzoeksproject van
Valentine Thiry, doctoranda aan de Université Libre de
Bruxelles en aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen.
Voedselecologie van de neusaap (Nasalis larvatus) en
evaluatie van zijn rol in het herstel van het woud langs
de Kinabatangan, rivier in Sabah (Borneo, Maleisië)

Dikwijls vallen de zones waar primaten voorkomen samen
met dichtbevolkte en arme gebieden. Als we werkelijk
bezorgd zijn om het overleven van de primaten, moeten we
dus dringend antwoorden vinden die ook rekening houden
met de noden van de mensen in die gebieden.
Het kan heel moeilijk zijn om de noden van de mensen en
de primaten te verzoenen. Voor het behoud van de soorten
wordt nu vooral gestreefd naar de bescherming van sommige
natuurgebieden, een beperking van de bosbouw in gevoelige
streken en het invoeren van een nationale en internationale
APENSTREKEN - didactisch dossier
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De neusaap, Nasalis larvatus, is een primaat die in de bomen
vertoeft in Borneo (eiland in Indonesië). Dit eiland kent
een ongelooflijk rijke diversiteit aan planten en dieren, met
soorten die nergens anders voorkomen. Op het gebied van
primaten wordt het eiland zelfs als het rijkste van Zuid-Azië
beschouwd, want er leven wel dertien soorten, waarvan acht,
waaronder de neusaap, enkel daar.
De neusaap behoort tot de subfamilie van de Colobinae
of slankapen. Neusapen eten hoofdzakelijk bladeren,
maar ook onrijp fruit en hun zaden. Ze leven vooral in
rivierwouden, mangroves en moerasgebieden, habitats die
de mens in sneltempo ontgint. Nergens gaat de ontbossing
harder dan in Borneo. De bossen moeten vooral wijken
voor landbouwgebieden – zoals oliepalmplantages en
aanplantingen die timmerhout voor de industrie leveren. De
bossen verdwijnen er ook door aangestoken bosbranden.

kunnen bijdragen tot het herstel van wouden waarin hij en
heel wat andere soorten gedijen.
Deze gegevens zijn cruciaal voor het voortbestaan van de
neusapen en hun habitat, want ze bewijzen dat bepaalde
planten essentieel zijn voor deze bedreigde primaat, en
dat ze dus hun plaats moeten krijgen in de plannen voor
herbebossing en voor nieuwe verbindingszones in dit gebied.
B) Voorstelling van het onderzoeksproject van Leslie
Wilmet, doctoranda in Gembloux Agro-Bio Tech –
Universiteit van Luik en het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen.
“Het habitat van Lepilemur mittermeieri, het
Ampasindava-schiereiland, is bedreigd”

Op die manier vernielt, wijzigt en verbrokkelt de mens het
landschap, en werpt hij barrières op waar veel soorten,
zoals de neusaap niet meer overheen kunnen. Populaties
raken geïsoleerd en krimpen steeds meer. De neusaap is nu
opgenomen op de Rode Lijst van de IUCN (de Internationale
Unie voor Natuurbescherming).
In de overstroomvlaktes langs de Kinabatang – het gebied
dat Valentine Thiry bestudeert (zie kaart) zijn meer dan 80
% van de wouden omgezet in landbouwgrond (hoofdzakelijk
oliepalmplantages) of op een andere manier verdwenen.
Nu de plantages het landschap overheersen, bestaat de
beste oplossing voor het behoud van de neusaap uit het
aanleggen van nieuwe natuurreservaten langs de rivieren
en verbindingszones te maken tussen geïsoleerd geraakte
stukken woud. De verschillende habitats moeten immers met
elkaar verbonden zijn zodat de individuen zich binnen het
ecosysteem kunnen verplaatsen. Zo is er weer uitwisseling
tussen de genen van verschillende populaties en blijft de
genetische diversiteit behouden.
Bij deze herbebossing en aanleg van verbindingszones
tussen stukken woud is een goede kennis van de ecologie van
de neusaap van het grootste belang. Het onderzoeksproject
van Valentine Thiry valt binnen dit kader. Enerzijds wil ze
weten welke plantensoorten essentieel zijn voor de neusaap
in het Lower Kinabatangan Wildlife Sanctuary (LKWS). Ze
onderzoekt daarom de eetgewoonten van verschillende
groepen neusapen in het reservaat. Ze observeert ze
rechtstreeks vanuit een boot of door hun uitwerpselen met
DNA-metabarcoding te analyseren. Anderzijds wil Valentine
uitzoeken of deze primaten een rol spelen in het herstel van
het woud. Ze vergeleek de zaden die de neusapen verteerden
(die in hun uitwerpselen zitten) met gecontroleerde zaden
(van vruchten van dezelfde soort) en keek of ze even goed
ontkiemden. De door de neusapen ingeslikte zaden
kiemen duidelijk beter dan de zaden die gewoon op
de grond vallen. De neusaap helpt dus de planten
verspreiden waarvan hij de zaden eet en zou zo
22

APENSTREKEN - didactisch dossier

Miljoenen jaren lang konden de fauna en flora van het
eiland Madagaskar hun eigen evolutionaire weg gaan. Het
eiland maakte zich immers 160 miljoen jaar geleden los van
het Afrikaanse vasteland en scheidde zich 90 miljoen jaar
geleden van India af (dat daarna noordwaarts, richting Azië
zou drijven). Op Madagaskar leven dus heel veel endemische
soorten (soorten die enkel daar voorkomen). Het hele eiland
is zo één van de voornaamste biodiversiteitshotspots van de
planeet. Naast Afrika, Azië en Latijns-Amerika is Madagaskar
een van de belangrijkste geografische gebieden voor
primaten.
Op het eiland zijn er ook veel zones met micro-endemisme,
zoals het Ampasindava-schiereiland. Het piepkleine

schiereiland bevindt zich in het noordwesten van Madagaskar
en is minder dan 1000 km² groot. Wegens zijn belang voor
de biodiversiteit, is het gebiedje sinds 2014 beschermd. Het
klimaat van deze streek lijkt meer op dat van de vochtige en
subvochtige kustgebieden dan op het meestal drogere klimaat
van de westkust. Als gevolg hiervan zijn veel planten- en
diersoorten endemisch voor het Ampasindava-schiereiland.
Een hiervan is een kleine nachtprimaat van minder dan een
kilogram: Lepilemur mittermeieri. Deze wezelmaki werd pas
onlangs ontdekt en beschreven (Rabarivola et al., 2006)
en is nog weinig bestudeerd. De IUCN verklaarde hem
“bedreigd” (2016). Al vier jaar onderzoekt een doctoranda
van de Afdeling voor Conservatiebiologie van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (OD Natuur)
de ecologie van de soort. Dit project gaat de impact na van
de verbrokkeling van het woud op het overleven van deze
kleine primaat. Het woudareaal van het Ampasindavaschiereiland is heel gefragmenteerd en wat er overblijft
ondervindt grote druk van menselijke activiteit. De grootste
woudmassieven van het eiland zijn nog steeds oerwoud.
Deze kleine wezelmaki’s leven voortdurend in de bomen en

springen vaak razendsnel verticaal van de ene boom naar de
andere. Ze banen zich heel snel een weg door de wirwar van
takken en lianen, waardoor ze moeilijk te volgen zijn, zeker ‘s
nachts. Daarom kregen enkele individuen een halsband met
een zendertje, waarmee we hun eetgewoontes, hun gedrag
en hun territorium in kaart kunnen brengen. Overdag rusten
ze in holle bomen of goed verscholen in een hoop planten.
Onderzoek op bedreigde soorten, zoals deze kleine primaat,
is cruciaal om hun algemene ecologie te begrijpen en om de
inspanningen voor hun behoud efficiënter te maken.
De grootste bedreiging voor L. mittermeieri is dat zijn habitat
verloren gaat, verwoest en verbrokkeld wordt. Vandaag
brengt een groot mijnbedrijf, dat zeldzame aardmetalen wil
exploiteren, bijna de helft van het schiereiland in gevaar.
Meer informatie over het Ampasindava-schiereiland en het
mijnproject staat in een artikel in Mongabay:
https://news.mongabay.com/2017/08/troubled-firm-aims-tomine-madagascar-forest-for-rare-earth-elements/

*Conservatiebiologie is een vrij recente multidisciplinaire wetenschap die ontstond als antwoord op de huidige biodiversiteitscrisis. Ze evalueert de impact
van de menselijke activiteit op de biologische diversiteit en bedenkt middelen om die bij te sturen. Op basis van de resultaten van de populatiebiologie, de
evolutiewetenschap, de ecologie en de ethologie werkt ze methodes uit die geschikt zijn om enerzijds de risico’s op uitsterven van populaties en soorten
te analyseren, te becijferen en te verminderen, en om anderzijds ervoor te zorgen dat de gemeenschappen niet verder schade lijden, niet ontaarden, niet
uiteenvallen, maar hun eigenheid behouden. De Afdeling voor Conservatiebiologie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
ontwikkelt zijn activiteiten volgens deze twee hoofdassen.
Wat de bedreigde soorten betreft, zoekt de afdeling vooral uit welke soorten en populaties bedreigd zijn. Ze bestudeert hun evolutiegeschiedenis,
hun biogeografie, hun eco-ethologie en hun tendensen. Ze evalueert de ontwikkelingen van kleine populaties en hun risico op uitsterven, en werkt
methodes uit om gegevens rond kwetsbare soorten te verzamelen, in het bijzonder technieken om individuen te identificeren, te merken en op te volgen.
Verder ontwikkelt ze herstelprogramma’s, die ze dan opzet.
Wat de ecosystemen betreft, spitst de afdeling zich toe op de identificatie, de evaluatie en de selectie van biologisch belangrijke gebieden. Ze
bepaalt selectiecriteria voor de bescherming van gebieden en hieraan aangepaste netwerken. Ze werkt typologieën en catalogi van habitats uit.
Ze stelt vast welke hinderpalen en bedreigingen er zijn voor de habitats en hoe die moeten beheerd worden, ook in complexe gebieden. Verder zoekt
ze naar methodes om tendensen in te schatten, onderzoekt ze biologische indicatoren en voert ze milieu-impactstudies uit.
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4.2 Waar komen apen vandaan?

Paleontoloog Thierry Smith (KBIN) over de eerste primaten
De expo APENSTREKEN toont je de grote diversiteit
onder de primaten vandaag: van gorilla’s en chimpansees
(onze collega-mensapen), over bavianen en franjeapen,
kapucijnaapjes en brulapen tot lori’s en spookdiertjes.
Maar dit is een peulschil met wat er in de voorbije tientallen
miljoenen jaren aan primaten op onze planeet rondkroop
en -klom. En een Belgisch fossiel is zelfs het oudste spoor
van die rijke geschiedenis. Onze paleontoloog Thierry
Smith neemt ons mee terug in de tijd.
Smith: ‘Voor de eerste primaten moeten we minstens 56
miljoen jaar terug, naar het vroege eoceen. Na het uitsterven
van de dinosauriërs, 66 miljoen jaar geleden, kenden de
zoogdieren hun succesperiode. In zo’n tien miljoen jaar tijd
ontwikkelt zich een groep met een paar typische kenmerken,
die wetenschappers later ‘primaten’ zullen dopen. Hebben
de meeste andere zoogdieren nog ogen opzij, dan zijn die
van primaten naar voren gericht. Ze kunnen er in stereo mee
zien, wat hen een goed dieptezicht geeft. Primaten hebben
ook een opponeerbare duim en grote teen, waarmee ze iets
kunnen vastgrijpen. Bij de andere zoogdieren staan ze nog
samen met de andere vingers en tenen. En primaten hebben
nagels in plaats van klauwen aan voor- en achterpoten.’

Wat is het oudste primatenfossiel?

‘De vroegste primaat die we vandaag kennen is Teilhardina, die
zo’n 56 miljoen jaar geleden leefde. Hij werd in de jaren 1920
ontdekt hier in België, in Dormaal. Op die Vlaams-Brabantse
vindplaats hebben medewerkers van ons Instituut nog veel
andere vroege zoogdieren gevonden. De Franse paleontoloog
en jezuïet Pierre Teilhard de Chardin beschreef de primaat in
1927 op basis van enkele kaakbeentjes en losse tanden. Hij
doopte hem Omomys belgicus, later hernoemd tot Teilhardina
belgica. In totaal zijn nog zo’n 300 fossielen van het primaatje
opgegraven, ook delen van de ledematen, waardoor we nog
een beter zicht kregen op hoe Teilhardina belgica er uitzag: een
kleine, sprongkrachtige viervoeter met flexibele ellebogen en
heel lange vingers, ideaal om mee in bomen te klimmen.’

Leefde het primaatje uitsluitend in onze streken?

‘In Azië en Noord-Amerika zijn nog fossielen van Teilhardinasoorten gevonden. En die in Azië hebben nog enkele
primitievere kenmerken. Het primaatje ontstond dus
mogelijk in het Oosten en migreerde tijdens een wereldwijde
klimaatopwarming 56 miljoen jaar geleden naar Europa via
dichte subtropische bossen. Later bereikte het dan NoordAmerika via Groenland, dat toen een beboste landbrug
vormde tussen de twee noordelijke continenten.’
‘Teilhardina is een ontzettend belangrijke vondst voor de
primatologie, want het is nog altijd de oudste primaat die we
kennen. Teilhardina is voorlopig ook de vroegste telg van de
Haplorhini (‘droge neuzen’), de tak van de spookdiertjes en
apen, met ook mensapen en de mens. ‘Onze’ tak dus. De
andere vroege afsplitsing, de Strepsirrhini of halfapen (‘natte
neuzen’), omvat de lemuren en lori’s. In Indië hebben we met
ons team de meest primitieve fossielen van de Strepsirrhini
gevonden, van 54,5 miljoen jaar oud. Door de twee vroegste
groepen te vergelijken en de kenmerken te detecteren
die ze gemeen hebben, krijgen we een beeld van hoe hun
gemeenschappelijke voorouder, de alleroudste primaat,
er moet hebben uitgezien.’

En hoe zag die allervroegste primaat eruit?

‘De huidige muismaki komt nog het meest in de buurt:
pluimgewicht, grote ogen, goeie grijphanden en -voeten, en
een krachtige sprong.

Berthe’s dwergmuismaki

Waar stond de wieg van de primaten?
Uitvergrote foto van een fragment van een onderkaak van een
Teilhardina belgica
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‘Dat weten we nog niet. Misschien in Azië, want daar zijn de
meeste primitieve primaten gevonden uit het vroege eoceen.
Maar in Afrika en Indië zijn nog te weinig opgravingen gedaan
naar primaten uit die periode, dus het blijft mogelijk dat ze
daar ontstonden.

Hoe ging het evolutionaire pad van de primaten De mens is nog veraf?
‘De mens komt pas later. Laat in het oligoceen, zo’n 25 miljoen
verder?
‘Nog zo’n 20 miljoen jaar zullen er alleen primaatjes
rondlopen ter grootte van de huidige lemuren. Maar aan het
eind van het eoceen, zo’n 34 miljoen jaar terug, ontstaat
uit de Haplorhini een groep primaten met grotere
hersenen, met een voorhoofd dat uit één stuk bestaat,
met minder tanden, een plattere snuit, en ogen die nog
meer naar voren gericht zijn. Dit zijn de ‘apen’ (ook wel
Anthropoidea). In de regio Fajoem in Egypte zijn fossielen
teruggevonden van die eerste apen. Ze worden oudewereld-apen of smalneusapen genoemd, voorlopers van de
huidige bavianen, langoeren, makaken en ook van de mens.
Bepaalde van die smalneuzen moeten meer dan 30 miljoen
jaar geleden het totaal geïsoleerde Zuid-Amerika hebben
bereikt – misschien op ‘vegetatie-eilanden’ die loskwamen
van Afrika en over de oceaan dobberden. De apen die in ZuidAmerika verder diversifieerden, noemen we nieuwe-wereldapen of breedneusapen. Vandaag zijn onder meer brulapen
en kapucijnapen nog telgen van die Zuid-Amerikaanse tak.’

jaar geleden, splitsen de mensapen zich af van de andere
smalneusapen. De mensapen (Hominoidea) zijn staartloos
en hebben een minder beweeglijke ruggengraat (de laatste
wervels zijn gefusioneerd tot het stuitbeen). Ze evolueren in
twee groepen: de grote mensapen of mensachtigen en de
kleine mensapen of gibbons. Tegen het einde van het mioceen,
zo’n 8 à 9 miljoen jaar geleden, splitsen de grote mensapen
in twee lijnen: een die naar de gorilla’s, en één die naar de
mensen, chimpansees en bonobo’s leidt. En, vanaf 7 miljoen
jaar geleden gaan de vroege mensen (Hominini, denk
maar aan Sahelanthropus ‘Toumaï’, Australopithecus
‘Lucy’ en later de Homo-soorten) een andere weg op dan
de voorouders van de moderne chimpansees en bonobo’s.

Homo sapiens is geen eindpunt, zoals veel mensen nog
altijd denken. De mens is maar een zijtakje in de enorme
stamboom – of eerder dichtbegroeide ‘stamstruik’ – van
de primaten.’

Lucy
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5. Extra didactisch programma nav Apenstreken
Zeven avondlezingen

Locatie : Museum voor Natuurwetenschappen tenzij anders aangegeven

26.10.2017
Des singes et des hommes : une longue histoire commune
door Chris Herzfeld - Avondlezing in het Frans – 19u
Chris Herzfeld est philosophe des sciences et artiste.
Spécialiste de l’histoire de la primatologie et des relations entre les humains et les grands singes, elle mène avec ces
derniers des travaux de terrain dans le monde entier.
De l’Antiquité à nos jours, de la découverte du gorille à celle des cultures des chimpanzés, cette fascinante histoire des
relations entre hommes et grands singes dévoile les comportements surprenants des bonobos, chimpanzés, gorilles et
orangs-outans et leur proximité avec notre espèce.
La croyance commune en la singularité de l’homme et sa séparation radicale d’avec les autres primates ne traduirait-elle
pas en fait notre angoisse d’une régression vers la bestialité ? D’où vient cette notion d’une différence de nature et quels
arguments scientifiques l’ont successivement alimentée ? Comment les grands singes ont-ils été constitués en objets de
savoir et d’expérimentation, prétextes à discours sur les races et sur les femmes ? Et comment s’affirment-ils aujourd’hui
en partenaires et semblables pour les humains ?
http://chrisherzfeld.com/ch.php?page=5
toegangsprijs : 12 € (lezing + toegang APENSTREKEN in nocturne van 17u30 tot 21u30)

16.11.2017
L’origine et l’évolution des primates : des progrès de branches en branches
door Thierry Smith - Avondlezing in het Frans – 19u
Thierry Smith est paléontologue à l’IRSNB et dirige une équipe de recherche qui travaille sur l’origine des 1er mammifères
modernes qui apparaissent il y a 56 millions d’années. C’est ainsi qu’il étudie les 1er primates mais également les ancêtres
des chauves-souris, rongeurs, carnivores et ongulés. Pour ce faire, il mène des fouilles aux quatre coins de la planète. Il a
ainsi dirigé ou participé a près de 40 expéditions internationales en Europe, Amérique du Nord, Asie et Afrique. Il est auteur
de 120 articles scientifiques et plus de 100 communications à des conférences internationales.
toegangsprijs : 12 € (lezing + toegang APENSTREKEN in nocturne van 17u30 tot 21u30)

06.12.2017
Five Reasons For Hope
door Jane Goodall - Avondlezing in het Engels in Congrescentrum BEL, Tour & Taxis/
16u30 (deuren open - conferentie start om 17u)
Tickets 15 euro: http://www.janegoodall.be/product/5-redenen-voor-hoop/
In July 1960, Jane Goodall began her landmark study of chimpanzee behavior in what is now Tanzania. Her work at Gombe
Stream would become the foundation of future primatological research and redefine the relationship between humans and
animals.
In 1977, Dr. Goodall established the Jane Goodall Institute, which continues the Gombe research and is a global leader in
the effort to protect chimpanzees and their habitats. The Institute is widely recognized for innovative, community-centered
conservation and development programs in Africa, and Jane Goodall’s Roots & Shoots, the global environmental and
humanitarian youth program. Dr.Goodall founded Roots & Shoots with a group of Tanzanian students in 1991.
Today, Roots & Shoots connects hundreds of thousands of youth in more than 120
countries who take action to make the world a better place for people, animals and the environment.
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Dr. Goodall travels an average 300 days per year, speaking about the threats facing chimpanzees, other environmental
crises, and her reasons for hope that humankind will solve the problems it has imposed on the earth.
Dr. Goodall’s honors include the French Legion of Honor, the Medal of Tanzania, and Japan’s prestigious Kyoto Prize. In
2002, Dr. Goodall was appointed to serve as a United Nations Messenger of Peace and in 2003, she was named a Dame
of the British Empire.
For more information about Dr. Goodall and the work of the Jane Goodall Institute, please visit http://www.janegoodall.org/

09.01.2018
Primate research in the field
door Tetsuro Matsuzawa - Avondlezing in het Engels http://www.matsuzawa.kyoto/cv/en/

Meer info over inhoud, aanvangsuur en toegangsprijs binnenkort op onze website (www.natuurwetenschappen.be)

22.02.2018
Conserver les primates non-humains dans ce monde qui change : est-il déjà trop tard?
door Roseline C. Beudels-Jamar - Avondlezing in het Frans

Meer info over inhoud, aanvangsuur en toegangsprijs binnenkort op onze website (www.natuurwetenschappen.be)
		

03.05.2018
Over apen en mensen: wetenschap en natuurbescherming vóór en dóór lokale partners
door Zjef Pereboom - Avondlezing in het Nederlands
De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) is er niet enkel voor de dieren in de Zoo van Antwerpen
en Planckendael. Wij zijn ook actief voor het behoud van biodiversiteit: onze natuurbeschermings-programma’s in Brazilië
en Centraal Afrika dragen bij aan de bescherming van primaten en hun natuurlijk leefomgeving, en de bevordering van het
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het bijzondere van deze projecten is dat wij werken in niet-beschermde
bossen, en dat de lokale gemeenschappen daarbij een cruciale rol spelen. Deze voordracht geeft een beknopte uiteenzetting
over hoe “de Zoo” wetenschappelijk onderzoek, training en ontwikkeling van kennis en vaardigheden inzet, om samen met
de lokale bevolking bedreigde primaten en hun leefomgeving te beschermen.
Meer info over inhoud, aanvangsuur en toegangsprijs binnenkort op onze website (www.natuurwetenschappen.be)

Eind mei 2018
door Frans de Waal - Avondlezing in het Engels (locatie nog te preciseren)
Frans de Waal is een Amerikaans-Nederlands primatoloog en etholoog die over de hele wereld gekend is. Hij schreef
verschillende internationale bestsellers over mensapen en andere dieren. Zijn laatste boek heet ‘Zijn we slim genoeg om
te weten hoe slim dieren zijn?’ De Waals onderzoek naar het gedrag van mensapen heeft veel bijgedragen aan
ons begrip van de ontwikkeling van sociale intelligentie bij mens en hij wil al lang bewijzen dat er bij primaten bv. ook een
zekere moraal aanwezig is. Hij kreeg in 2007 zelfs een plaats op de lijst van de honderd meest invloedrijke mensen ter
wereld van het Amerikaanse weekblad Time.
Meer info over inhoud, locatie, aanvangsuur en toegangsprijs binnenkort op onze website (www.natuurwetenschappen.be)
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Vier filmavonden en debat

Locatie : Museum voor Natuurwetenschappen – meer info over aanvangsuur en toegangsprijs binnenkort op onze website
(www.natuurwetenschappen.be)

18.01.2018
Virunga, l’espoir pour tout un peuple (Fr) – L’Est du Congo, zone de tensions
et sanctuaire des gorilles
Film en debat in het Frans
08.02.2018
The Vervet forest (En) - Het verhaal van vijf jonge aapjes en de bescherming
van hun ecosysteem (En, Fr, Nl) (http://www.thevervetforest.com)
Film in het Engels, debat in En, Nl en Fr
19.04.2018
Koko le gorille (Fr) - Le devenir humain des grands singes élevés parmi les hommes
Film en debat in het Frans

		

17.05.2018
Unlocking the cage (En) - Het juridische statuut van apen in gevangenschap (En, Nl)
https://www.unlockingthecagethefilm.com/
Film in het Engels, debat in het Nl en En
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6 Lijst van de opgestelde dieren in de zaal
Zone 1: Wat is een primaat?
•
•

Een westelijke laaglandgorilla (Gorilla gorilla)
De dwergmuismaki (Microcebus murinus)

Zone 2: Goed aangepast

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goudkopleeuwaapje (Leontopithecus chrysomelas)
Ringstaartmaki (Lemur catta)
Grijsgroen doodshoofdaapje (Saimiri sciureus)
Noordelijke slanke lori (Loris lydekkerianus nordicus)
Grijshandnachtaap (Aotus griseimembra)
Senegalgalago (Galago senegalensis)
Potto (Perodicticus potto)
Mandril (Mandrillus sphinx)
Zuid-Afrikaanse groene meerkat (Chlorocebus
pygerythrus)

Oostelijke franjeaap (Colobus guereza)
Uilenkopmeerkat (Cercopithecus hamlyni)
Witgezichtoeistiti (Callithrix geoffroyi)
Mantelbaviaan (Papioha madryas)
Zone 4: Het sociale leven van apensoorten:
Witwanggibbon (Nomascus leucogenys)
hogerop geraken
Colombiaanse bruinkopslingeraap (Ateles fusciceps rufiventris)
Kroonsifaka (Propithecus coronatus)
• Javaanse langoer (Trachypithecus auratus)
Celebesspookdier (Tarsius sp.)
• Keizertamarin (Saguinus imperator subgrisescens)
Westelijke grijze halfmaki (Hapalemur occidentalis)
• Rode springaap (Callicebus cupreus)
West-Afrikaanse franjeaap (Colobus polykomos)
• Bengaalse plompe lori (Nycticebus bengalensis)
Roodrugsaki (Chiropotes chiropotes)
• Kuifmakaak (Macaca nigra)
Berberaap (Macaca sylvanus)
Gelada (Theropithecus gelada)
Springtamarin (Callimico goeldii)
Zone 5: Een onzekere toekomst
Noordelijke reuzenmuismaki (Mirza zaza)
Gewoon penseelaapje (Callithrix jacchus)
• Ceylonhoelman (Semnopithecus priam thersites)
Vingerdier (Daubentonia madagascariensis)
• Vari (Varecia variegata)
• Roodscheendoek (Pygathrix nemaeus)
• Geelborstkapucijnaap (Cebus xanthosternos)
Zone 3: Zintuigen en communicatie
• Neusaap (Nasalis larvatus)
• Dril (Mandrillus leucophaeus)
• Zwarte brulaap (Alouatta caraya)
• Wanderoe (Macaca silenus)
• Siamang (Symphalangus syndactylus)
• Sumatraanse orang-oetan (Pongo abelii)
• Celebesspookdier (Tarsius sp.)
• Gouden leeuwaapje (Leontopithecus rosalia)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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7 Bibliografie
7.1 Boeken (te koop in de dinoshop)
Kleuter en lager onderwijs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dieren in het wild: Apen Tom Jackson
Maan roos vis, AVI M3, aap is een boef, Isabel Versteeg
Kleuters samenleesboek, Het boek van aap, Maria van Eeden
Apen en mensapen, Sarah Eason
De Jonge onderzoeker, Leven in een groep : Gorilla’s
Verbazingwekkende dieren : Gorilla’s, Michael de Medeiros
Ik ben een chimpansee, Karen Durrie
De grote beesten, Gorilla, Stephanie Turnbull
Apenkolder, Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer
Allemaal apen, Owen Davey
Aap en panda over wilde apengedachten, Sonja Gijzen & Inez van Goor
Apen, dierenfamilies, Melissa McDaniel
Chimpansees, dierenfamilies
Wie helpt grote gorilla ?, Damian Harvey & Lynne Chapman
Het boek van aap, Rien Broere & Soetkine Aps
Ida, stokoud maar springlevend, Jorn Hurun & Esther van Hulsen
De droom van Jane, Patrick Mc Donnell
De avonturen van Dally de aap, Gerrit van Lent

Secundair en hoger onderwijs
•
•
•
•
•

De aap in ons, Frans de Waal
De derde chimpansee, Jared Diamond
Ik ben een gorilla, Katherine Applegate
Homo nudus, de naakte mens, Dick Slagter
De bonobo en de tien geboden, Frans de Waal

7.2 Websites
•
•
•
•
•
•
•

IUCN Primate specialist group (Engelstalige website) http://www.primate-sg.org
De Jane Goodall stichting http://www.janegoodall.be/home-nl/
WWF over grote apen https://www.wnf.nl/dieren/dierenbieb-zoogdieren/grote-mensapen.htm
Website ism Jane Goodall instituut om de grote apen te leren kennen
http://www.janegoodall.be/hominidae-op-ontdekking-naar-de-grote-apen/
Evolutie van de mens (Franstalige website) http://www.hominides.com
De grote apen (Franstalige webiste) http://www.grands-singes.com
Jane Goodall presentatie: 5 Reasons For Hope, 6 December 2017 om 5 pm in Tour & Taxis
http://www.janegoodall.be/product/5-redenen-voor-hoop/
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