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Jane Goodall
Een leven tussen de chimpansees

Jane Goodall is een wereldberoemde biologe en primatologe. Ze verwierf 
haar grote faam in de jaren tachtig voor haar tomeloze inzet voor 
chimpansees. In meer dan zestig jaar onderzoek, deed ze belangrijke 
bijdragen aan de wetenschap. In Het boek van Hoop deelt ze haar 
levenslessen met de lezer.
TEKST: WIM PUTZEYS - FOTOGRAFIE: ARCHIEF

Jane Goodall (Engeland, 1934) was al van jongs af gefa-
scineerd door dieren. In eerste instantie volgde ze echter 
een secretaresseopleiding. Zo werd secretaresse van de 

beroemde archeoloog en paleontoloog Louis Leaky, die onder-
zoek deed naar de evolutie van de mens. Hij was het die haar 
stimuleerde om ook veldwerk te doen. Het leidde haar in 1957 
naar het Gombe Stream National Park in Tanzania waar ze de 
chimpansees en hun interacties in hun natuurlijke omgeving 
bestudeerde. 

LEAKY’S ANGELS
Ook die andere bekende primaten-onderzoekster, Dian Fossey, 
kwam trouwens uit de stal van Leaky. Samen met Birutė 
Galdikas stonden ze bekend als de Trimates of Leaky’s Angels, 
drie onderzoeksters die elk topexpert werden in hun vakgebied. 
Ieder van hen focuste haar onderzoek op een andere primaat: 
Goodall chimpansees, Fossey gorilla’s (tot aan haar moord in 

1985) en Galdikas orang-oetans.

Toen ze aan haar veldonderzoek begon, had Goodall nog geen 
formele opleiding als bioloog genoten. Die behaalde ze vanaf de 
jaren zestig in Cambridge, waar ze later ook haar doctoraat in 
de ethologie behaalde. Dit is de wetenschap die het gedrag van 
dieren in hun natuurlijke omgeving bestudeert.

UNIEKE PERSOONLIJKHEDEN
In haar studie van chimpansees ging ze anders te werk dan haar 
voorgangers. Ze duidde de verschillende primaten niet aan met 
nummers, maar gaf hun namen als Fifi of David Greybeard (die 
haar favoriet werd). Door hen lang te observeren, merkte ze dat 
de apen unieke persoonlijkheden hadden. Ze zag hen dus als 
individuen, wat op dat moment een vrij nieuw idee was. Ze 
schreef dan ook dat niet enkel mensen, maar ook primaten 
rationele beslissingen konden nemen, en in staat waren tot 
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Levenslessen van 
Jane Goodall

Enkele citaten uit haar nieuw boek:

“De vraag die mij waarschijnlijk het allermeest gesteld wordt 
is: geloof je echt dat er hoop is voor onze wereld? Voor de 
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen? En ik kan 
naar waarheid met ja antwoorden. Ik geloof dat we nog tijd 
hebben om een begin te maken met het herstel van de 
schade die we de planeet hebben toegebracht, maar die tijd 
is niet oneindig. Als we om de toekomst van onze kinderen 
en hun kinderen geven, als we om de gezondheid van de 
natuur geven, moeten we samenkomen en actie onderne-
men. Nu. Voor het te laat is.”

“De natuuronderzoeker zoekt naar het wonder van de 
natuur – ze luistert naar de stem van de natuur en leert van 
de natuur terwijl ze die probeert te begrijpen. Terwijl een 
wetenschapper meer gefocust is op feiten en de wens om te 
kwantificeren. De wetenschapper stelt de vraag: waarom is 
dit adaptief? Hoe draagt het bij aan het voortbestaan van de 
soort? Als natuuronderzoeker moet je empathie en intuïtie 
hebben… en liefde.”

“Een intelligent dier zou zijn nest niet vernietigen, en dat 
doen wij al heel lang. Natuurlijk zijn sommige mensen zeer 
intelligent, maar velen ook niet. We noemen onszelf de 
Homo sapiens, de wetende mens, maar helaas is er tegen-
woordig niet genoeg wijsheid in de wereld.”

“Door een mengeling van hebzucht, haat, angst en verlan-
gen naar macht hebben we ons intellect op de verkeerde 
manier aangewend. Maar er is ook goed nieuws. Het intellect 
dat slim genoeg is om kernwapens of ai te ontwikkelen, zal 
toch ook in staat zijn te bedenken hoe we de schade kunnen 
repareren die we deze arme planeet hebben aangedaan. En 
inderdaad, nu we ons steeds meer bewust worden van onze 
daden gaan we onze creativiteit en ons vernuft ook inzetten 
om te herstellen wat door ons is verwoest.”

“Toen ik een keer alleen in het bos was, bedacht ik opeens dat 
een vonk van die spirituele macht zat 
in al wat leeft. Wij, de mens, met 
onze passie om alles te definiëren, 
hebben die vonk in onszelf onze 
ziel genoemd, of onze geest, of 
onze psyche. Maar terwijl ik 
daar was, omringd door het won-
der van het woud, leek het alsof die 
vonk alles bezielde, van de vlinders 
die langs kwamen fladderen tot 
de woudreuzen met hun slin-
gerende ranken.”

“De belangrijkste les 
van de pandemie is dat 
we onze relatie met de 
natuur en met dieren 
moeten herbekijken.”

emoties – wat tot dan toe gezien werd als puur menselijke eigen-
schappen. Voor haar vormde de groep primaten dan ook echt 
een gemeenschap: “the close, supportive, affectionate bonds that 
develop between family members and other individuals within a 
community”. Anderzijds zag ze ook de minder mooie kant van de 
chimpansee. In tegenstelling tot wat men tot dan toe dacht zijn 
chimpansees immers vleeseters, die op kleinere primaten jagen 
om hen op te eten.
  
Haar belangrijkste wetenschappelijke bijdrage is allicht dat ze 
als één van de eersten aantoonde dat chimpansees niet alleen 
werktuigen gebruiken, maar ze ook zelf maken. Goodall zag 
immers hoe de apen met een stokje in een mierenhoop peuterden 
om er zo mieren uit te halen om op te eten. Meer zelfs, de apen 
trokken twijgjes van de bomen, waar ze vervolgens de bladeren 
aftrokken zodat de twijg beter bruikbaar was om mieren mee te 
vangen. Deze aanpassing van een in de natuur gevonden voor-
werp tot gebruiksvoorwerp kan je zien als een (primitieve) vorm 
van het maken van werktuigen. Dat haar conclusies wel degelijk 
revolutionair zijn, mag blijken uit de reactie van haar leermeester 
Leaky, die zou gezegd hebben “We must now redefine man, redefine 
tool, or accept chimpanzees as human!” (“We moeten nu het begrip 
‘mens’ herdefiniëren, het begrip ‘werktuig’ herdefiniëren of de 
chimpansee als mens aanvaarden!”) 

THE JANE GOODALL INSTITUTE
Jane Goodall is niet alleen zelf een instituut, ze richtte ook effec-
tief een instituut op dat haar naam draagt. Hiermee zet ze zich al 
meer dan veertig jaar in om chimpansees en hun habitat te 
beschermen. Sinds de jaren tachtig zet zich veel breder in voor 
natuurbehoud in het algemeen. 
Haar werk en inzet heeft haar in de loop van de jaren terecht veel 
waardering en prijzen opgeleverd, van een Dame Commander of 
the Most Excellent Order of the British Empire tot een Légion 
d’Honneur in Frankrijk. In 2019 noemde Time Magazine haar één 
van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld.   

Bronnen: Jane Goodall: Het boek van de hoop, Wikipedia,  
janegoodall.org en National Geographic
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Best of Jane Goodall 
Een selectie interviewfragmenten:

“Als je geen hoop meer hebt, waarom zou je dan nog moeite 
doen? Waarom proberen je ecologische voetafdruk te ver-
minderen als je niet gelooft dat het een verschil maakt?”
New York Times 12 juli 2021, over waarom het nodig is om altijd 
hoopvol te blijven

“Covid19 heeft ons een duw gegeven die een verschil kan 
maken. De belangrijkste les van de pandemie is dat we onze 
relatie met de natuur en met dieren moeten herbekijken. 
Ons gebrek aan respect voor hen creëert de omstandigheden 
waarin deze ziektes kunnen opduiken.”
The Guardian, 3 januari 2021, over hoe corona ons perspectief 
bijstelt

“Mensen de ware aard van dieren helpen begrijpen. Er is 
geen scherpe lijn die ons scheidt van de rest van het dieren-
rijk, zoals ze mij vertelden toen ik aan de universiteit van 
Cambridge aan mijn doctoraat werkte. Wij zijn geen hele-
maal verschillende soort (a difference of kind), maar verschil-
len maar in zekere mate (a difference in degree).”

Businesschicks.com, over wat ze ziet als haar grootste 
verwezenlijking

“Het is onze verantwoordelijkheid. Eens we bereid zijn om 
te aanvaarden dat wij als mensen niet de enige wezens op de 
planeet zijn met een persoonlijkheid, met intelligentie en 
vooral met emoties. Eens je aanvaard dat dieren ook emoties 
kennen als geluk, verdriet en angst, en dat zij pijn voelen, 
weet je dat we de verantwoordelijkheid hebben om hen op 
een meer humane wijze te behandelen.”
Inverse.com, 1 augustus 2020, over respect voor dieren

“Nog voor ik een voet in Afrika had gezet, zei mijn moeder 
me al dat als ik iets echt graag wilde, ik er hard voor moest 
werken en nooit mocht opgeven. Wanneer ik eindelijk mijn 
onderzoek in Gombe begon, ging ze zelfs met me mee en ze 
moedigde me aan. Als ik in de eerste maanden ontmoedigd 
in het basiskamp aankwam omdat ik geen chimpansees had 
gevonden, zei ze me dat ik ondertussen meer aan het leren 
was dan ik besefte.”
Rolling Stone, 16 april 2020, Jane Goodall geeft advies aan jonge 
onderzoekers
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Hoopvol in moeilijke tijden
Jane Goodall heeft in haar zestig jaar durende carrière veel baanbrekend wetenschappelijk onderzoek 
gedaan. In haar nieuwste boek wil ze echter vooral haar levenslessen met de lezer delen. Dat doet ze onder de 
naam Het boek van Hoop – levenslessen voor een mooiere toekomst. De titel is erg bewust gekozen. Boven 
alles moeten we immers de hoop bewaren. Het is goed mensen erop te wijzen dat het niet goed gaat met de 
planeet, maar we mogen ook niet fatalistisch zijn. Want als we de hoop opgeven, dan gaan we ook niet meer 
strijden voor een betere planeet. In gesprek met haar coauteur vertelt ze over haar leven, haar werk en hoe 
ze hoopvol blijft in soms moeilijke tijden.
—
€ 22,99 – ISBN 9789402762822 – verschijnt op 19 oktober
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