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BOKITO

DE BEROEMDSTE GORILLA VAN NEDERLAND VIERT ZIJN 25E VERJAARDAG

Een bijzondere verjaardag in Rotterdam:
de beroemdste gorilla van Nederland, en
misschien ook ver daarbuiten, blaast zondag 25 kaarsjes uit. Bokito, de mensaap
die met zijn machogedrag en ontsnapping
een plekje in ons woordenboek verdiende.
„Inmiddels is het een echte gezinsman.”
door Niels Kalkman

Toen Bokito nog een Bokitootje was... De gorillababy krijgt de
fles in de Berlijnse dierentuin waar hij werd geboren.
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et is 18 mei 2007
als letselschadeadvocaat Maarten Tromp in de
auto naar de radio luistert. ’Een gorilla ontsnapt in de dierentuin’,
hoort hij. Een mevrouw zou
honderd keer zijn gebeten.
Die avond gaat bij hem de
telefoon. Een verslaggever
belt. Wat hij vindt van de
zaak? „Kat in ’t bakkie”, zegt
hij. Of hij de zaak zou willen
doen, is de volgende vraag.
„Ja natuurlijk”, antwoordt
hij.
De volgende dag staat dat
op de voorpagina van de
krant en staat
de
telefoon
roodgloeiend.
„Ik ben toen
echt bedreigd”,
vertelt Tromp
aan de vooravond van Bokito’s 25e verjaardag. „Of er geen hokje vrij
was bij de hyena’s, of dat ik
bij de andere aasgieren wilde gaan zitten. En heftiger.”
Het weerhoudt hem er niet
van om de claim met succes
door te zetten.
Wat ging er die dag mis in
Blijdorp? „Bokito is opgegroeid in een dierentuin in
Berlijn”, vertelt Adriaan van
Rijswijk, dierentuindeskundige en journalist bij ZooInside. „Verzorgers namen
hem mee naar huis, hij is
met de fles grootgebracht en
ging ook in bad. Normaal
zijn gorilla’s bang voor water, dus is een gracht rondom een verblijf voldoende.
Maar voor Bokito niet.”
Het verblijf was niet ’Bokito-proof’ en de gorilla

sprong over de gracht, op
zoek naar een vrouw die geregeld naar de dierentuin
kwam om bij Bokito te kijken. Haar advocaat laat weten dat ze nog steeds niet wil
spreken over wat haar die
dag is overkomen.

In gevaar

„Niemand anders is in gevaar geweest”, weet Maarten Tromp. „Voor een echtpaar dat een bruiloft vierde
in de dierentuin en een jonge vader die de buggy van
zijn kind op het laatste moment uit de weg haalde was
het natuurlijk heel spannend,
maar
het was een
gerichte actie.
De aap wilde
mijn
cliënt
toevoegen aan
zijn
harem.
Deze
mevrouw kwam
geregeld kijken.”
Van Rijswijk legt uit: „Dit
is voor apen onderling heel
normaal gedrag, en een sterke medegorilla kan dat aan.

’Hij krijgt
geen
taart’

Bokito houdt van broccoli. Hij
krijgt zondag voor zijn 25e
verjaardag dan ook een gezonde
maaltijd.
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Maar het lichaam van een
mens is er niet op gebouwd.”
De vrouw wordt meegesleurd en houdt meerdere
botbreuken, een verbrijzelde hand en meer dan honderd beten over aan de ontmoeting. Na een korte tijd,
als Bokito het slachtoffer al
met rust heeft gelaten en is
opgesloten in het restaurant, wordt de aap verdoofd
door de dierenarts. „In elke
dierentuin is sowieso een
schutter aanwezig, voor als
het echt fout gaat”, vertelt
Van Rijswijk. „Maar toen ze
bij hem kwamen, was hij al

tot rust gekomen, en kon hij
worden verdoofd.”
Het dier heeft zelfs een
plekje verdiend in de Van
Dale. „Voor zover ik weet als
enige eigennaam van een
dier ooit”, vertelt Ton den
Boon, hoofdredacteur van
het woordenboek.

Woordenschat

„Als een woord of naam of
een daaraan afgeleid woord
vaak wordt aangetroffen in
de media, gaat het tot het
woordenschat behoren. En
dat is met Bokito gebeurd.
Dan verwijst het niet zozeer
naar aap of gorilla, maar

18 mei 2007, Bokito ontsnapt uit zijn verblijf in Blijdorp. Hij zoekt de vrouw die hij wil „toevoegen aan
zijn harem.”
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naar het gedrag van iemand,
een zwaar behaarde man of
bijvoorbeeld vandaal of relschopper.”
Den Boon pakt de krantenarchieven erbij. „Je ziet dat
niet alleen Bokito zelf wordt
gebruikt, maar allerlei samenstellingen. Het ’bokitogedrag’ van Poetin of Trump
bijvoorbeeld. Of ’bokitokapitalisme’ als synoniem
voor durfkapitalisme.”
De meest recente verschijning van Bokito in de media
ging over demissionair coronaminister
Hugo de Jonge,
toen die nog
CDA-lijsttrekker was. „Toen
werd zijn campagne een bokitocampagne
genoemd.
Daar kun je je van alles bij
voorstellen.”
Overigens is de jarige job
niet de enige aap in het
woordenboek: King Kong
komt er ook in voor. „Maar
Bokito is de enige levende
met zijn eigen naam.”
De bekende aap gaat volgens Blijdorp een rustige
verjaardag tegemoet, ver-

telt een woordvoerster van
de diergaarde. Het wordt in
kleine kring gevierd. „Hij
krijgt zoals altijd een gezonde maaltijd, passend bij een
gorilla, en zeker geen taart!”
Ze vertelt dat Bokito van
’een slungelige puber is uitgegroeid tot een sociale familieman’. „Bokito leidt een
harem van drie vrouwtjes en
vier jongen. Met zijn indrukwekkende
verschijning zorgt hij
voor rust in de
groep en een
veilig klimaat
voor alle familieleden.”
„Het is inmiddels
een
goede,
lieve
aap
geworden”, vertelt
Van Rijswijk. „En wat mooi
is: hij heeft voor veel bekendheid gezorgd. Hij is een
echte ambassadeur voor
zijn soortgenoten in het
wild. De gorilla is een bedreigde diersoort. Zijn leefgebied wordt platgebrand
voor de grondstoffen voor
mobiele telefoons. En Bokito is het symbool geworden
voor het inzamelen van mobiele telefoons.”

Wat ging
die dag
mis in
Blijdorp?

