
 

|  Chimpansees 

 

 
 

 

Mensen gedragen zich soms net als apen, maar wist jij dat wij ook tot de mensapen behoren? Net 
als de chimpansees, die dus familie van ons zijn! 
 
| Hun oorsprong … en die van jou? 
De Hominidae (mensachtige apen) zijn de grootste  

apen op de aarde, en ze lijken qua lichaamsbouw het 

meeste van alle apen op de mens. Chimpansees 
behoren volgens deze classificatie samen met de 

Orang-oetangs, Gorilla’s en Bonobo’s tot de 

Hominidae. Betekent dit dat wij van de Chimpansees 
afstammen? Nee! We hebben wél dezelfde 

voorouders, maar al zo’n vijf miljoen jaar geleden 

ontwikkelden de mensapen en de mens zich apart van 
elkaar.   

Een jonge Chimpansee in de Afrikaanse bossen (boven), en de verschillen 

tussen Chimpansees en Bonobo’s (onder)  

Voorkomen 

 Latijnse naam: Pan troglodytes 

 Verspreiding: bossen van West- en Centraal-

Afrika 
 

Eigenschappen 

 Voedsel: vruchten, bloesems, zaden, bladeren, en 

af en toe ook vlees en insecten 
 Dagdier, slaapt ‘s nachts 

 Leeftijd: 45-50 jaar in het wild, en soms 65 in 

gevangenschap 
 Heel gespierd 

 Lichaam bedekt met lang zwart haar 

 Armen zijn langer dan benen 

 

Voortplanting 

 Vruchtbaar vanaf: 11-12 jaar 

 Aantal jongen: om de 4-5 jaar kunnen vruchtbare 

Chimpansee-vrouwtjes een jong krijgen 
 Draagtijd: 8-12 maanden 

 
 

IN HET KORT 

Wil je de foto’s uit deze informatiebron gebruiken in je 

spreekbeurt? Laat dan even aan je klas weten dat alle foto’s van 

het Jane Goodall Instituut komen!  



 
 

Wanneer Chimpansees over de grond lopen, gebruiken ze de knokkels van hun handen. Naast lopen, kunnen 

Chimpansees ook goed klimmen. Zowel de handen als de voeten van Chimpansees lijken op mensen handen: vier 
vingers, een duim (of grote teen) en platte vingernagels. De grote teen van Chimpansees zit als een soort duim aan de 

zijkant van hun voet. Ze kunnen takken daarom met hun voeten net zo gemakkelijk vastpakken als met hun handen!  

 
Dat is heel handig, aangezien de meeste Chimpansees in de dichtbegroeide bossen van West- en Centraal Afrika leven. 

Op meer open vlaktes, zoals de savanne, komen ook Chimpansees voor. Zolang er maar bomen in de buurt zijn! 

Chimpansees slapen namelijk in bomen. Daarin maken ze als het buiten donker wordt een slaapnest, zodat ze veilig zijn 

voor de roofdieren die op de grond jagen. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
| Voeding 
Chimpansees eten voornamelijk rijpe vruchten. Daarnaast eten ze soms bladeren, schors, noten, zaden en bloemen. Soms 

eten Chimpansees ook vlees. Vaak zijn dat insecten. Die zijn alleen lastig te eten, omdat ze goed verstopt zitten in de 

grond, en ze kunnen ook nog eens gemeen bijten! De Chimpansees hebben hierop een trucje bedacht: ze steken dunne 

stokjes in het nest van termieten en mieren. Die gaan dan op het stokje zitten, en de Chimpansee kan ze er gemakkelijk 
af likken.  

 

Héél soms eten Chimpansees ook vogels, boszwijntjes, kleine bos-antilopen en kleine apen, zoals de Colobus aap. De 
Chimpansees werken dan vaak samen om een dier te vangen. Dit doen ze eigenlijk alleen maar als er maar weinig rijp 

fruit of ander eten te vinden is. 

 
 

 

  

WIST JE DAT…. 

De Chimpansee wordt in haar voortbestaan bedreigd. Niemand weet precies hoeveel Chimpansees er nog precies 

zijn. Gedacht wordt dat er nog ongeveer 150.000 Chimpansees leven, in het wild. Dat waren er een eeuw geleden 

misschien nog wel twee miljoen! 

Wil je meer weten over Jane Goodall? Bekijk dan 

ook de rest van de spreekbeurt informatie! 

WIST JE DAT…. 

Chimpansees maken in hun leven wel 10.000 tot 15.000 nesten! Nadat ze een nest hebben gebruikt, zoeken ze de 

volgende dag vaak een andere boom om in te slapen. Elke dag een vers bed! 

Bladeren worden eerst van een takje gehaald zodat de Chimpansee dat kan gebruiken om te hengelen naar termieten en mieren. Vervolgens wordt de 

stok in een mieren- of termieten nest gestoken. Daarna kan de Chimpansee van zijn maaltijd genieten! Rechts eet een Chimpansee vruchten, ook 

lekker! 

WIST JE DAT…. 

Jane Goodall was de eerste die zag dat Chimpansees vlees eten! Daarnaast was Jane de eerste die zag dat 
Chimpansees gereedschap gebruiken, zoals de stokjes om mieren en termieten te kunnen eten. Tot dan toe werd 

altijd gedacht dat mensen de enige waren die gereedschap gebruikten! 



 
 

 

 

 
 

 
| Jonge Chimpansees 
Wanneer een baby-Chimpansee net geboren is, kan hij nog vrij weinig. Vasthouden aan hun moeder is nog lastig, net 

als bij mensen baby’s. De moeder ondersteunt haar kind daarom de eerste paar dagen. Ze loopt en klimt dan terwijl ze 

met één hand haar baby vasthoudt. Na een paar dagen kan het jong zichzelf al vasthouden aan moeders buik. Tot een 
Chimpansee-jong zeven maanden oud is, zal hij aan moeders buik overal heen gaan waar zij heen gaat. Na die zeven 

maanden begint het kind op moeders rug mee te reizen, en leren de jonge Chimpansees langzaam lopen. Tot de 

Chimpansees 5 tot 7 jaar oud zijn, blijven ze heel dicht bij hun moeder. Rond die tijd krijgt de moeder opnieuw een 
kind, en gaat het vorige jong steeds meer zijn eigen weg. 

 

 
 

 

 
 
 

Jonge Chimpansees spelen veel met broertjes, zusjes, en leeftijdsgenootjes. Broertjes blijven vooral een goede band 

houden, ook als ze ouder zijn. Ze steunen elkaar altijd, en helpen elkaar om een goede positie in de groep te krijgen. De 
jonge mannetjes blijven meestal in dezelfde groep, terwijl de vrouwtjes op zoek gaan naar een nieuwe groep. 

WIST JE DAT…. 

Wanneer een Chimpansee zich niet lekker voelt, eet hij planten die Chimpansees normaal gesproken helemaal niet 

lusten. Deze plantensoorten hebben een geneeskrachtige werking. Buikpijn, koorts, hoofdpijn … Chimpansees 

weten precies welke plant bij welke kwaal hoort. Handig zo’n aap-o-theek! 

WIST JE DAT…. 

Jonge Chimpansees hebben een wit plukje haar op hun achterste. Zolang ze dat plukje hebben mogen ze bijna alles 
van hun moeder en alle andere volwassen Chimpansees. Ze worden niet gestraft. Rond hun zevende jaar verliezen 

ze het witte plukje, en moeten ze zich wél aan de regels van de Chimpansee familie houden, anders krijgen ze straf! 



| Samenleving 
Chimpansees leven in groepen van 15 tot soms wel 200 dieren. Vaak deelt zo’n groep zich wel op in kleinere groepjes 

die dan samen op zoek gaan naar eten. Wanneer er veel eten is, komen meerdere van die kleine groepjes weer samen. 
De grootte van het territorium van een groep Chimpansees bepaalt hoeveel en wat voor eten er is. Het territorium is zeg 

maar het “huis” van een groep Chimpansees. Chimpansees uit één groep werken samen om dat territorium te verdedigen 

tegen hun buren, dat zijn andere groepen Chimpansees. Soms kan dat zelfs leiden tot echte oorlog… 
 

In een groep Chimpansees heeft elke Chimpansee zijn eigen plaats. Sommige Chimpansee zijn dominanter dan andere 

dieren, en dat betekent dat zij de baas spelen. Communicatie is dus heel belangrijk. Dat doen Chimpansees met geluiden, 

lichaamstaal, en gezichtsuitdrukkingen, net als wij! 
Hier zijn alleen heel vaak misverstanden over. In 1961 werd Ham, een Chimpansee, door Amerikanen de ruimte in 

geschoten met een raket. Hij is daarmee de eerste mensachtige die in de ruimte is geweest! Ham overleefde zijn 16.5 

minuten buiten aarde, waarna de ruimtecapsule in de oceaan stortte. De eerste foto’s die in de krant kwamen waren die 
van een “lachende” Ham. Maar Ham lachte helemaal niet, hij was héél erg bang.  Zoals je kunt zien in de afbeeldingen 

hieronder, lachen Chimpansees anders dan wij. Belangrijker nog: een lachende Chimpansee, is dus eigenlijk heel bang 

en boos! Mensen laten hun boventanden zien wanneer ze lachen, terwijl Chimpansees hun ondertanden laten zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Apengroet 

Hierbij worden de lippen 
vooruitgestoken. Dit gebeurt om te 

groeten of om bij een andere 

Chimpansee te bedelen. 

Aandacht 

De lippen zijn heel lichtjes getuit 

wanneer Chimpansees ergens grote 
belangstelling voor tonen. 

Angst grijns 

De bovenlip wordt naar binnen gekruld 

en de tanden ontbloot. Dit wordt gedaan 
wanneer een Chimpansee bang of 

onzeker is, zoals wanneer een andere, 

hoger in rang staande Chimpansee 
nadert. 

Aanvals gezicht 

De lippen worden stevig op elkaar 

geklemd en de haren staan overeind. Zo 
toont een mannetje dat hij de baas is. Hij 

zal ook rondrennen, op de grond 

stampen en veel lawaai maken. 

Spelen! 

Een ontspannen gezicht, vaak met de 
mond geopend, waarbij de bovenlip de 

tanden bedekt. Zichtbaar bij vrolijk 

spelen. 

Ontspannen gezicht 

Hier wordt de normale, ontspannen 

gezichtsuitdrukking afgebeeld. 

Open grijns 

De mond is geopend, beide rijen tanden 
zijn zichtbaar. Dit kan wijzen op schrik, 

opwinding of een driftbui. 

…
 N

U
 J

IJ
! 



 



 
 

 

 

Chimpansees zwaaien en slaan soms met stokken. Dat doen ze om indruk te maken op zijn tegenstanders. Ook gooien 

ze soms met stenen naar andere dieren, zoals Bavianen. Ze kunnen best goed mikken, en de meeste Chimpansees lijken 

rechtshandig te zijn, net als de meeste mensen! Chimpansees moeten ook water drinken om te overleven. Soms blijft er 

regenwater staan in een boomholte. Als het gat te diep is kan de Chimpansee daar niet bij met zijn lippen. In dat geval 
neemt hij een hand vol bladeren, kauwt hier kort op en gebruikt dit als een soort spons om het water op te nemen. Uit 

deze “bladeren spons” kan de Chimpansee dan water opzuigen. 

 
Bladeren worden nog voor meer dingen gebruikt. Chimpansees 

houden er bijvoorbeeld niet van om vies te zijn. Ze vegen 

zichzelf, maar ook groepsgenoten schoon met bladeren. Af en 
toe vegen ze ook de billen van hun jongen schoon. Wanneer een 

Chimpansee een bloedende wond heeft, worden daar vaak ook 

bladeren op gelegd, zodat het bloeden stopt en de wond schoon 

blijft. Naast elkaar schoonvegen, vlooien Chimpansees elkaar 
ook. Vlooien zijn alleen niet wat de Chimpansees vinden, want 

die hebben ze helemaal niet! Wel zitten er vaak een hele boel 

andere insecten en vuiltjes in de vacht van de Chimpansees. 
Door elkaar te vlooien zorgen de Chimpansees er niet alleen 

voor dat alle dieren in hun groep gezond blijven (en minder last 

hebben van jeuk!), maar het versterkt ook de vriendschap tussen 
de dieren.  

 

|  Bedreigd 
Het gaat niet goed met de Chimpansee in het wild. De 

belangrijkste reden is de vernietiging van de bossen waarin zij 

leven. De mensen die rondom die bossen wonen hebben hout 
nodig om hun ovens te branden zodat ze kunnen koken. Veel 

hout wordt ook naar andere landen gebracht voor de 

houtindustrie. Zo wordt hun leefgebied steeds kleiner. In 
sommige landen wordt er ook gejaagd op Chimpansees, 

ondanks dat dat verboden is. Mensen jagen bijvoorbeeld op 

apen om daar zelf van te eten. Er wordt ook steeds vaker op 
Chimpansees gejaagd om hun vlees te verkopen op de markt. 

Dit brengt veel geld op, en omdat de meeste mensen in Afrika 

heel arm zijn is dat vaak de enige oplossing voor deze families. 

Daarom wordt er nu, naast het beschermen van de Chimpansees, 
ook veel gewerkt aan het ondersteunen van de bevolking.  

Jonge Chimpansees worden ook nog vaak gezien als schattig 

huisdier. In Europa is dat verboden, en dat is maar goed ook. 
Chimpansees zijn wilde dieren, en zodra ze wat ouder zijn, zijn 

ze heel sterk en kunnen ze alles kapot maken wat er maar in huis 

te vinden is. Daarnaast horen Chimpansees natuurlijk gewoon 

met hun familie in het bos! Er zijn veel organisaties die zich 
inzetten om deze Chimpansees op te vangen, zoals het Jane 

Goodall Instituut. In veel Afrikaanse landen zijn opvangcentra 

voor Chimpansees. Daar worden de apen eerst verzorgd en leren 
ze zich (opnieuw) als Chimpansee te gedragen. Als ze oud 

genoeg zijn, worden ze samengevoegd met meerdere andere 

Chimpansees. Dan kunnen ze als een groep in een soort 
natuurgebied leven. Helaas kunnen chimpansees nooit echt 

terug naar het wild, omdat ze niet van hun ouders geleerd 

hebben om daar te leven.  
 

Sluit je aan bij R&S en maak het verschil. Kijk voor meer 

informatie op RootsandShoots.nl 

Vlooien verstrekt de band tussen Chimpansees. Onder: om water 

te kunnen drinken moeten Chimpansees goed kunnen klimmen! 

WIST JE DAT…. 

Chimpansees gebruiken stenen om noten met een erg harde schil te kraken. Ze leggen de noot op een grote platte 

steen, en slaan dan met een andere steen de noot kapot. Jonge Chimpansees leren deze techniek van hun moeder. 

Pas wanneer ze ongeveer vijf jaar oud zijn, kunnen ze het zelf. 


