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Naar schatting leven er nog zo’n 25.000 rode mensapen in het
wild. ‘Nog maar één voetbalstadion vol’
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Willie Smits, regenwoudecoloog

De orang-oetan

De orang-oetanman Willie Smits met twee orang-oetans. foto GPD

Willie Smits, ecoloog

W

illie Smits is in
1957 geboren in
Beuningen (bij
Nijmegen). Hij
is in Wageningen gepromoveerd als regenwoudecoloog.
In 1980 bezocht hij voor het
eerst Indonesië, waar hij in alle opzichten zijn hart heeft
verloren. Hij heeft er zijn
vrouw gevonden, zijn kinderen zijn er geboren en hij leerde er zijn grote passie kennen:
vechten voor de orang-oetan,
de grote rode mensaap.
Willie Smits is bij toeval een
beschermer van de orang-oetan geworden. Het is begonnen in 1989 met een babyaapje dat hij in Balikpapan op
een vuilnishoop vond. In 1991
richtte hij BOS op, de Borneo
Orangutan Survival Foundation. Sindsdien heeft hij meer
dan duizend primaten uit
kooien bevrijd of van hun kettingen verlost.
Smits beleeft niet enkel vreugde aan zijn liefde voor de
orang-oetan. Hij is enkele ke-

ren ernstig ziek geweest en hij
heeft - naar eigen zeggen - de
dood in de ogen gekeken. Ook
is Smits maandenlang geterroriseerd om zijn werk. Vooral
zijn opvatting dat de palmoliemaatschappijen, bijvoorbeeld
Sinar Mas, de grootste verantwoordelijkheid dragen voor
de ontbossing van Borneo en daarmee de leefruimte van
de orang-oetan vermindert heeft hem enkele machtige tegenstanders opgeleverd.
Smits woont met zijn gezin in
Noord-Sulawesi. Als man van
de wereld is hij echter veel onderweg. Zo bezocht hij eerder
deze maand nog Nederland
en de VS. In de VS heeft hij
gesproken met medewerkers
van Barack Obama. De Amerikaanse president bezoekt de
komende dagen Indonesië,
waar hij als kind enkele jaren
heeft gewoond. Naar verluidt
wil Obama een fors bedrag
aan Indonesië geven voor herbossing. Smits is daarbij om
zijn expertise gevraagd.

De orang-oetan, Maleis voor bos-mens, is
een van de vier mensapen. Zo’n twaalf miljoen jaar geleden deelden mens en
orang-oetan dezelfde voorouder. Nog
steeds is 97 procent van het DNA identiek.
De orang-oetan leeft op Sumatra en Borneo, in verschillende subsoorten. Naar
schatting leven er nog zo’n 25.000 rode
mensapen in het wild. „Nog maar één
voetbalstadion vol”, zegt Smits.
Tellingen moeten altijd met slagen om de
arm worden bezien. Dat komt doordat de
orang-oetan hoog in bomen leeft, weinig
geluid maakt en dus snel over het hoofd
wordt gezien. Nesten tellen is een alternatief, maar de dieren bouwen soms wel
twee nesten op een dag en slapen er zelden langer dan een week in.
Hun intelligentie kan moeilijk worden overschat. Zo heeft hij in zijn hoofd een ‘driedimensionale routekaart’ en herkent hij zeker honderd verschillende vruchten en hun
effect.
Er zijn orang-oetans die de verdovende
werking van een plant gebruiken bij pijn.
Het opmerkelijkste is echter hun vermogen om in het gezicht of de houding van
mens of mede-mensaap de geringste verandering te herkennen. Zelfs een miniem
fronsje wordt op waarde geschat.
Smits kende een jonge orang-oetan die ineens aanhalig werd als hij had besloten
om te vertrekken. Alsof het dier de gedachte wist te deduceren uit een minieme verandering van de lichaamshouding of de
stand van het hoofd. De orang-oetans zijn
vreselijk sterk - de kracht van hun armen
is zeven maal zo groot als bij ons mensen
- maar agressief zijn ze zelden. Daardoor
worden ze in Indonesië vaak als huisdier
gebruikt. Er zijn stuitende voorbeelden
van rokende, drinkende en seksueel misbruikte dieren. Willie Smits benadrukt
steeds dat hij geen primatoloog is. Hij bestudeert de orang-oetans niet wetenschappelijk, wil ze slechts begrijpen. Smits
noemt orang-oetans onbaatzuchtig. Ze
komen op voor mensen en niet-verwante
soortgenoten zonder eigenbelang. Die visie sluit aan bij die in Empathie, het jongste boek van de primatoloog Frans de
Waal. De Waal stelt hierin dat inlevingsvermogen beduidend ouder is dan de menselijke soort.
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Illegale houtkap van een oerwoud.
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Oogst van palmolienoten.
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Een thuis voor de rode aap
Nestlé verbreekt het contract met een Indonesische leverancier van
palmolie. Dit naar aanleiding van de actie die
Greenpeace deze week
begon tegen ‘foute’ palmolie. De productie daarvan bedreigt de leefomgeving van de orang-oetan
en dus de mensaap zelf.
door Alex Engbers
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e weg van Samboja naar Balikpapan is zelfs voor Indonesische begrippen matig
onderhouden. De vrachtwagens die over deze weg
in Oost-Kalimantan steenkool afvoeren, hebben een zware wissel getrokken op het oude asfalt. Even buiten
Samboja zien we nog net een klein bord dat
de ingang naar Samboja Lestari markeert.
Geen toeters of bellen. Enkel een bescheiden bord. En met reden. Niet voor niets

haalt de jonge dierenarts Faisal elke middag
met zijn truck de nachtwakers op uit Samboja. ,,Laten we het er op houden, dat we
de mensen willen beschermen tegen het uitbreken van een van onze orang-oetans’’, zal
Faisal later die dag met een knipoog zeggen.
Na enkele kilometers doemt een wachtpost
op. Over de weg hangt een slagboom. Direct daarna schiet het groen de hoogte in.
Het lijkt wel een oerbos. Ineens rijden we
op enorme ‘eilanden’ af, het thuis voor tientallen orang-oetans. Het is van een overweldigende schoonheid, zoveel mensapen
dichtbij.
We zijn beland in het hart van Samboja
Lestari (‘Samboja voor eeuwig’), het geesteskind van Willie Smits (zie kader). Hij heeft
in 2001 de aanzet gegeven tot dit succesvolle
project. Het is hem gelukt bos terug te krijgen, waar het voorgoed verloren leek. Tien
jaar geleden was het nog een kale woestenij,
nu bloeit er weer een tropisch paradijsje
van tweeduizend hectare (ongeveer vijf kilometer in de rondte), waar zo’n 250 orang-oetans een veilige plek hebben gevonden.
De twintigste eeuw heeft de natuur echter
zwaar beschadigd. Het begint voor 1940 nog
redelijk onschuldig met de groeiende vraag
op de wereldmarkt naar hardhout en aardolie. Maar in de tweede helft van de vorige
eeuw breekt de hel los. Door een monsterverbond van hardhoutjagers, palmolieproducenten en sluimerende vuren gaat de ontbossing griezelig snel. Borneo is twee keer
zo groot als Duitsland. Maar ruim de helft
van het eiland heeft nu al geen bos meer.
Volgens Greenpeace en Smits is de palmolie-industrie de grote boosdoener. Nog

steeds kappen ze liever oerbos dan dat ze
uitwijken naar braakliggende terreinen die
ook bebouwbaar zijn, al kost het meer moeite. Kind van de rekening is de biodiversiteit.
Planten en dieren, waaronder de orang-oetans, verliezen hun plek onder de zon. Palmolieplantages van einder tot einder en alang
alanggras (schadelijk voor flora en fauna
vanwege een zuur dat het afscheidt) bepalen nu het beeld. Zo is het in de omgeving
van Samboja fout gegaan. Eerst is al het
hout gekapt en daarna restte uiteindelijk alleen nog het alang alanggras.
In 2001 begint in Samboja de ommekeer.
Samboja Lestari ziet het levenslicht. Land
wordt opgekocht, de status van natuurgebied wordt verkregen en Smits zoekt in alles de hulp van de mensen uit de buurt.
Zonder hun hulp, zo weet hij uit ervaring,
heeft het project geen kans van slagen.
Smits en zijn mensen beginnen met het opkweken van miljoenen boompjes. Het betreft honderden soorten.
Stukje voor beetje wordt daarna de aanval
op het gras ingezet. Hun belangrijkste verdedigingswal - zaad niet laten ontkiemen wordt met vernuft opgetrokken. Met zorg
worden de jonge boompjes geplant. Hier
een type dat snel groeit en veel schaduw
brengt, daar een vijgenboom, favoriet bij alle orang-oetans.
Het is moeilijk voor te stellen dat hier tien
jaar geleden nog een veredelde woestijn
was. Enkel de echte woudreuzen ontbreken
nog. Daar zullen we nog een eeuw of wat
op moeten wachten. De ecolodge vormt nu
nog het hoogste punt. Het is een klein, verantwoord gebouwd oerwoudhotelletje waar

je voor een kamer tot tweehonderd dollar
betaalt. Een Tarzan en Jane-droom voor de
beter gesitueerden.
Bij de start van Samboja Lestari leeft de
droom om zoveel mogelijk orang-oetans
weer uit te zetten in de natuur. Om verschillende redenen gebeurt dat niet meer. Zo
kun je orang-oetans niet loslaten in gebieden waar al soortgenoten leven. En door
het slinkende oerwoud, met dank aan de
palmolie-industrie, is er domweg geen
plaats meer. Volgens veearts Faisal is al acht
jaar geen orang-oetan meer teruggezet. Met
250 orang-oetans uit Samboja kan er geen
primaat meer bij. Al worden die nog wel
aangeboden. Zeker tien keer per jaar komt
er iemand langs met een orang-oetan. Het
voelt voor de betrokkenen in Samboja elke
keer weer als een nederlaag als ‘nee’ moet
worden verkocht.
Faisal hoopt vurig dat het Smits lukt grond
te kopen, op tien uur rijden van Samboja.
De stichting heeft daar een stuk grond op
het oog van 86.000 hectare, liefst 43 keer zo
groot als Samboja. ,,We zouden daar onze
orang-oetans de ruimte kunnen geven. Het
is niet hetzelfde als terugzetten in de natuur, maar het komt wel heel dicht in de
buurt. Zo zouden wij in Samboja ook weer
nieuwe orang-oetans bescherming kunnen
bieden.’’
Voor het zover is, heeft Smits nog heel wat
hobbels te nemen. Hij moet de lokale bevolking meekrijgen, de overheid bewegen de
juiste vergunningen af te geven en het geld
vinden. Een Herculestaak voor een normaal
mens. Maar Smits heeft in Samboja al laten
zien dat hij wel van een uitdaging houdt.

