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1. INTRODUCTIE EN THEORIE
In taalkundig onderzoek wordt taal vaak gezien als een eigenschap die alleen bij mensen hoort.1
Ondertussen is echter onderzocht dat niet-menselijke dieren wel degelijk in staat zijn tot
communicatie en tot het gebruik van taal. De vraag hoe dieren communiceren wordt in dit paper
aangesneden door de focus te leggen op communicatie tussen mensapen en tussen mensapen en
mensen. Specifiek wordt een casestudy gebruikt van observaties naar de gorillagroep in Diergaarde
Blijdorp in Rotterdam. In deze groep bevindt zich een bijzondere gorilla: Bokito. Hij is geboren in
gevangenschap en met de hand grootgebracht door mensen. Hierdoor is hij gewend aan mensen.2 Dit
heeft in 2007 geleid tot een uitbraak waardoor Bokito wereldnieuws werd. Bijna dagelijks kwam een
vrouwelijke bezoeker langs die Bokito in de ogen aankeek en aangaf een speciale band met Bokito te
hebben. Op 18 mei 2007 herkende Bokito de vrouw en ontsnapte hij uit zijn verblijf. Op dit moment is
Bokito de zilverrug van Blijdorp en woont hij daar met twee vrouwelijke gorilla’s en vijf kinderen.
Het eerste contact tussen mensen, dieren en mensen en dieren is vaak oogcontact.
Oogcontact geeft aan dat je gezien bent en dat er gecommuniceerd kan worden3. Aan de ene kant kan
direct oogcontact een sociale functie hebben om te interageren, aan de andere kant kan direct
oogcontact een signaal zijn voor agressie.4 Oogcontact draagt dreiging en dominantie uit en kan een
voorbode zijn voor fysieke agressie.5 Dit is het geval in een hiërarchische samenleving zoals gorilla’s
hebben. De zilverrug is de leider van de groep en zorgt voor de andere gorilla’s.6 Door deze hiërarchie
hebben gorilla’s weinig tolerantie voor direct oogcontact.7 Aan de andere kant hebben de gorilla’s in
Blijdorp dagelijks contact met mensen als gevolg en groot onderdeel van het leven in gevangenschap.8
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Contact met mensen is een belangrijk onderdeel van de sociale contacten voor deze dieren, en hierbij
hoort ook oogcontact.9 Deze verschillende functies van oogcontact zijn het startpunt voor dit
onderzoek naar communicatie tussen gorilla’s en gorilla’s en mensen in Diergaarde Blijdorp.
Wat mij opviel bij de gorilla’s in Blijdorp was dat Bokito heel duidelijk geen contact zocht door
zijn rug continu naar de bezoekers te keren, terwijl de andere gorilla’s de bezoekers wel aankeken maar
verder geen aanstalten maakten om te interageren. Andere keren was het juist Bokito die de bezoekers
langdurig aankeek en contact zocht. Dit verschil in wel of geen contact zoeken heeft geleid tot de
volgende onderzoeksvraag: Wat zegt oogcontact (of het gebrek hieraan) tussen gorilla’s en tussen

gorilla’s en mensen in Diergaarde Blijdorp over de communicatie tussen deze actoren? Een deelvraag
hierbij is of de communicatie tussen Bokito en de bezoekers verschilt van die tussen de andere gorilla’s
en de bezoekers.
In dit verslag wordt Bokito als subject en actor benaderd. De onderzoeker is zich ervan bewust
dat ze geen gorilla is en dan ook alleen vanuit haar eigen perspectief over het waarneembare gedrag
van Bokito kan schrijven. Het zal hierbij dus altijd gaan om de menselijke observaties van Bokito en er
kan nooit met zekerheid gesteld worden hoe Bokito het direct oogcontact interpreteert. Daarnaast
leeft Bokito in gevangenschap wat hem belemmert in de keuze om niet te maken te hebben met
starende blikken. In de machtsdynamiek van een dierentuin kan Bokito zich niet altijd terugtrekken,
zowel terugtrekken aan de ogen van de bezoekers als aan de ogen van de onderzoeker.10

2. METHODE
Om de communicatie tussen gorilla’s en mensen te onderzoeken in Diergaarde Blijdorp is
participerende observatie uitgevoerd. Na een eerste bezoek aan Diergaarde Blijdorp is vastgesteld op
welk communicatief gedrag de focus zou liggen, namelijk oogcontact. Door middel van observaties is
de data verworven in de vorm van veldwerknotities en video-opnamen. Na de eerste observatie (24
februari 2022 voor 1 uur in het binnenverblijf) is vijf keer geobserveerd voor ongeveer twee uur per
keer gedurende vier weken (10 uur en 30 minuten verdeeld over 4 weken op verschillende dagdelen).
Dit gebeurde in de periode van 10 tot en met 30 maart 2022.
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3. BEVINDINGEN
Tijdens de observaties is vooral gelet op oogcontact of een gebrek aan oogcontact tussen Bokito en
de bezoekers (waaronder ikzelf). Tijdens mijn observaties had Bokito zich vijftien keer op een moeilijk
zichtbare plek gepositioneerd (zie afbeelding 1). Ook keerde Bokito vijf keer zijn rug demonstratief naar
het publiek in het binnenverblijf en drie keer in het buitenverblijf. Belangrijk om op te merken is dat
Bokito ook zijn rug naar het publiek keert wanneer hij op een plek zit/ligt die moeilijk zichtbaar is voor
het publiek, maar wanneer hij enkel zijn rug naar het publiek keert, doet hij dit vanaf een goed zichtbare
positie voor het publiek. Naast dat Bokito zich afkeert van het publiek, keert hij zich op andere
momenten (negen keer binnen en twee keer buiten) frontaal richting het publiek en kijkt de bezoekers
daarbij aan.

Afbeelding 1: Bokito zit precies tussen twee ramen in met zijn rug naar de bezoekers
Naast oogcontact met de bezoekers had Bokito ook oogcontact met de onderzoeker. Tijdens een
bezoek op 22 maart schonk Bokito mij voor het eerst duidelijk aandacht, zowel buiten als binnen (zie
afbeelding 2 en 3). Tijdens het eerste oogcontact zit Bokito te eten met zijn rug en zijkant zichtbaar
voor de bezoekers. Af en toe kijkt hij naar de bezoekers, hiervoor moet Bokito zijn hoofd naar achter
draaien. Toen zag hij mij ook (zie afbeelding 2). Dit was een intense blik die mij snel deed wegkijken.
Later loopt Bokito naar het binnenverblijf toe en kijkt nog één keer achterom naar de bezoekers voor
hij verder loopt. Bij het buitenverblijf sta ik op grote afstand van de gorilla’s en kunnen zowel gorilla’s
als mensen niet dichter naar elkaar toe door de manier waarop het verblijf is vormgegeven. In het
binnenverblijf stond ik op zo’n drie tot vier meter afstand van de ramen en om 15:30 uur heb ik ook
6

oogcontact met Bokito. Terwijl ik het oogcontact met Bokito verbrak, ging hij weer verder met eten en
wanneer ik richting Bokito keek, ging zijn blik ook weer richting mij (zie afbeelding 3). Zo ontstond een
serie van kijken-wegkijken-kijken. Tijdens mijn hele bezoek op 30 maart (van 13:00 tot 16:15 uur) kijkt
Bokito regelmatig naar het bezoek. Opvallend is dat Bokito mij vaker aankijkt dan het andere bezoek
en zijn blik ook langer op mij laat rusten.

Afbeelding 2: Bokito zit in het buitenverblijf met zijn rug schuin naar mij toe, hij draait zijn hoofd en kijkt
naar mij.

Afbeelding 3: Bokito zit in het binnenverblijf tegen een muur aan te eten. Hij draait zijn hoofd naar
achter en kijkt naar mij.
7

4. ANALYSE EN VERKLARINGEN
Naar aanleiding van mijn observaties blijkt dat de communicatie tussen Bokito en de bezoekers
verschilt van die tussen de andere gorilla’s en de bezoekers. Bokito zoekt vaker contact met de
bezoekers dan de andere gorilla’s, maar laat aan de andere kant ook duidelijker merken geen contact
te willen met de bezoekers. Dit verschil in communicatief gedrag tussen Bokito en de andere gorilla’s
kan komen doordat Bokito een andere opvoeding heeft gehad. Bokito is met de hand grootgebracht
en heeft hierdoor een andere band met mensen dan gorilla’s die in gevangenschap zijn geboren maar
door hun eigen moeder zijn opgevoed.11 Door dit verschil in communicatief gedrag – wat al na één
bezoek aan de dierentuin duidelijk werd – heb ik tijdens mijn observaties gefocust op Bokito. Hierin
ben ik niet de enige, ook de andere bezoekers kijken graag naar Bokito. Hij is een grote gorilla en de
zilverrug – en daarin opvallend – maar hij is ook een bekende gorilla door zijn ontsnapping in 2007.
Deze ontsnapping heeft tot verschillende maatregelen geleid waardoor er minder contact gelegd kan
worden met de gorilla’s, om ervoor te zorgen dat Bokito niet nog eens kan ontsnappen. Daarnaast
worden bezoekers gewaarschuwd geen contact te maken met de gorilla’s, maar dit advies wordt niet
opgevolgd. De bezoekers blijven Bokito aankijken en Bokito kijkt terug.
Bokito lijkt de ruimte in zowel het binnen- als buitenverblijf te gebruiken om te ontsnappen aan
ongewenste blikken van mensen. Op deze manier lijkt hij zich bewust te zijn van de aanwezigheid van
publiek. Dit staat in contrast met het gedrag van de andere gorilla’s. Zij keren amper hun ruggen naar
het publiek toe. Bokito lijkt er bewust voor te kiezen om zijn gezicht niet te laten zien. Door de opstelling
van de ruimte (gorilla’s aan de ene kant van het glas en bezoekers aan de andere kant) zit Bokito met
zijn gezicht naar de andere gorilla’s toe wanneer hij zijn rug naar de bezoekers keert. Dat Bokito zich
met de rug naar het bezoek opstelt, kan dus ook betekenen dat hij graag de gorillagroep in de gaten
houdt. Zegt Bokito dus duidelijk ‘nee’ tegen contact met de bezoekers of zijn er andere verklaringen
voor zijn gedrag? Zijn vaste plekjes tegen het raam aan of precies tussen twee ramen in (afbeelding
1) kunnen ook zeer strategische plekken zijn. Daar kan Bokito geen gevaar verwachten van achteren,
maar hij kan links en rechts wel zien wat er gebeurt. Verder heeft hij zicht op het binnenverblijf en kan
hij de keuken die recht tegenover hem zit in de gaten houden. Dit is een perfecte plek voor de leider
van een gorillagroep die als taak heeft om de groep te beschermen en hoeft niet te betekenen dat
Bokito geen contact wil.12 Hij moet simpelweg eerst voor veiligheid zorgen.13
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Ondanks de waarschuwing van de dierentuin vindt er nog veel contact plaats tussen Bokito en
bezoekers. Met name in het binnenverblijf wordt vaak oogcontact gelegd. Ik hoorde sommige
bezoekers zeggen dat zij oogcontact hadden met Bokito of dat ze doorhadden dat Bokito naar hen
keek. Dit werd vooral als intens ervaren en mensen verbraken dit oogcontact dan ook snel. Daarnaast
hadden Bokito en ik ook oogcontact. Dit oogcontact ervaarde ik als intens en deed me direct mijn
hoofd afwenden. Op 30 maart heb ik langer oogcontact gehad met Bokito. Ik wende mijn blik niet af,
en hij ook niet. Dit contact heb ik ervaren als kalm en als niet-dreigend. Wanneer Bokito wegkijkt, zou
dit een teken kunnen zijn dat hij mij niet als bedreiging zag.14 Wanneer ik mijn blik afwend, is dat een
teken van onderdanigheid waarmee ik duidelijk wil maken dat ik geen bedreiging ben. Daarnaast zou
oogcontact een teken kunnen zijn van herkenning. Bokito herkende mij na verloop van tijd en wist dat
ik geen bedreiging was waardoor hij mij rustig bleef aankijken of verder ging met eten. Belangrijk is
dat de betekenis die aan oogcontact tussen Bokito en bezoekers (in dit geval ikzelf) gegeven wordt,
afhankelijk is van de situatie en de bezoeker.15 De herkenning zou ook een vorm van “habituation”
kunnen zijn, Bokito was al gewend aan mensen maar hij zou ook toleranter tegenover mij kunnen zijn
geworden.16 Dit is ook zichtbaar bij vaste bezoekers. Deze gewenning kan een gevolg zijn van het vele
contact dat gorilla’s met mensen hebben.17
Bokito zoekt dus actief oogcontact met bezoekers, hij is zich bewust van de mensen in de
bezoekersruimte.18 Dit is logisch gedrag gezien zijn taak. Hij is de zilverrug en dient de andere gorilla’s
te beschermen. Hiervoor moet hij de bezoekers taxeren op eventuele bedreigingen. Wanneer een
intimiderend persoon Bokito’s blikveld instapt, laat Bokito zien dat hij de baas is door deze persoon
aan te staren.19 Dit gedrag dient als waarschuwing voor de bezoeker in kwestie. Wanneer Bokito merkt
dat een bezoeker geen bedreiging vormt, vindt oogcontact plaats uit nieuwsgierigheid. Bokito kan
benieuwd zijn wie hem aankijkt en proberen deze persoon te ‘lezen’.20 Dit is bij mij voorgevallen. Bokito
herkende mij van eerdere bezoeken en na zijn besluit dat ik geen bedreiging vormde voor de groep en
hemzelf, veranderde ons oogcontact. Van een intense blik veranderde ons contact in elkaar rustig in
de ogen aankijken.
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5. CONCLUSIE
In dit onderzoek is de betekenis van oogcontact (of juist geen oogcontact) tussen gorilla’s en tussen
gorilla’s en mensen in Diergaarde Blijdorp onderzocht middels de uitvoering van participerende
observatie. Ondanks de hiërarchische samenleving van gorilla’s lijkt oogcontact in deze specifieke
groep regelmatig plaats te vinden tussen gorilla en bezoeker. Met name tussen Bokito en bezoekers
is regelmatig sprake van oogcontact. Op basis van de observaties lijkt Bokito oogcontact te gebruiken
om met de bezoekers te communiceren en niet te gebruiken als teken van agressie.21 Bokito is zich
bewust van de bezoekers en kijkt de mensen aan die naar hem kijken. Ook herkent hij bepaalde
bezoekers (waaronder ikzelf) na korte tijd al. Hij gebruikt oogcontact om de bezoekers te peilen in zijn
taak als leider. Wanneer een bezoeker geen bedreiging vormt kan Bokito nieuwsgierigheid naar deze
bezoeker ontwikkelen en oogcontact gebruiken om deze persoon te leren kennen. Oogcontact lijkt
eerder een startpunt van interactie te zijn, een manier om de ander te peilen en van daaruit te
interageren.22 Tijdens deze interactie lijkt Bokito de glazen scheiding te doorbreken die de dierentuin
heeft neergezet.23 Contact tussen mens en gorilla is in Diergaarde Blijdorp een voorkomend
verschijnsel, maar dat hoeft niet te betekenen dat het tegengegaan moet worden. Een beter begrip
van contact tussen mensen en gorilla’s in dierentuinen kan ervoor zorgen dat dit contact prettiger
wordt voor zowel gorilla als mens.
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