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JANEGOODAI,L:
VEERTIGJAÁRGOMBE
V€enig ia.r g€l.d.n b.gon lanê Goodall
mêt haar md.rro.k in GoÍnbc, Tan2ania,
na.r h€t g€drág van oo6t liik óimpán'tc. (Pantroglodytlr s.hsr.inturthiD.
Gqpdall í€isd€ in í957 als drieëntwintigi+
rÍ9. náár K€nia.Zê ghg €r w€rk€n àls
sêídarlssa van d€ baínêmd€ Dahonioloog/anlÍopoloog louir Le.kêy. Good.ll
u,€Ík!€ m.l h.m m.ê áan dê laaÍlilksê
opgraving€nv.n ío$iC. rlrt n van (h
ptêhbtoÍisdr€ Íncnr in d. Oldwii-kloof
in Tinganyilc $€t huidiJc Íànz.nia).
L.akey vond in tuall
d. iuisrc p.rÍoon om & chimoán$6 in Gombc t
bcstudêr.n. & war zo g.duldig €n had
g..n àcád.ínis.hc opleiding eí zou
tri€Ídoor m.t v'r.inig u,.t ftrdDpp€llik€
vooíooÍdêl€n hct vdd in t lkk n.
háky wai voo|il g€ihteílss..íd in h.t
g.dl?g ván m.nsapêír.oíndd g.dmg dat
zowll m.ns.n ab mafisapênvÈtonên
waanóiinliik ook ..fl.Íezig ftoca ziin
g.w.est bii onz. gêm€€nrdt.pp.liike
vooroud.r! .í1 d. ur.g. mcns..htigên,
to Êd.ÍE€rd. hii. 8.halv. fuall
íuurdê L.ákêy ook Dian Fo$.y op pád om het
g.drag v.n goíillá's t€ obi.ÍwrEn. 8iruté
Gáldikásw.Íd voor de studh van orángo.tans náàr IndoGCè gêstuuíd. Foss€yis
bii rêhn b.k rÈ 96Ío?d€n itoor dê film
'GoÍillís in dc Mií, diê
.irÉlgt ÍÉt h.ar
dood in h.t AíÍikáán.. o.Ír orl<1.DooÍdat
ook zii zich - ná al, Goodáll - têgên dê
iadt op goíill.t v.Í:ctt , r!r.íd r. zêf hêt
ilad|lof Ícr v.n go.illdtÍop€Í:.
Dri! m.andln nad.t 2ê (h ê.ííe óimpaff.6 in Gomba ob6€Ív€aíde ontd€kt€
Goodalldàt d mpónreer u,êÍknrigen
m.k n €n g.bruik n. Dcr. rÊvdudon.ií€
oílt&kking Lidd..Íto. dat de fimn i.!
íing van h€t pÍEi.ct in Go.ÍrbêMèld voongrzA, dií$aal dooí d. N.tioml

Gcogr.phi. Sod.ty. Eln Am.rikaàns
gÈr€dtá.pp€nhbikant
m.t int í€ss.
voor ê vênaín€ling pr.hiíoíiÍhe w€*irig.íl ván Leakêy.had de fin.fti€nng van
d. slaítÍárê op rlch geíroinêí. Het ondêF
zo.k in Gombê zou h€t l.ngrt lop€nd€
9.drágÉond.r:o.k náár diêr6 anhet wild
rvoden. Juist doodat hêt riêítállên kr€n
duuÍdê, en ook nu nog vrordt voortg€z.!
i^,.íÊírde ond€rzo€k n vàn h.t Gomb€
St'!êm Ondêrro€k!.entÍum geruigevan
.cn spli6in9 binnên de chimpóns€€populáti. m wêíd vooÍ hat êerst gê<onst teeÍd
dàt ook d mpansêeaooÍlog voer€n.E€n
.ÍÈ.í! rlvolutionair! ontd€kking wá3dàt
óimpàns.Gs iàgÊn.n dit in gro.p ('oên.
ln t 965 bctlaàldc Goodall d. dodoíslitcl
in ê gedr.gdê.r of cthologi€ aan d€
l,.lnivêritêit van CembÍidge Ze ondeÊ
s.h.idd. 2ich in het b.gin vàn ha.r u,€t€nÍftapp.liik cánièÍr ilr êen óvontuudiike
cn €igËnzinnig€ond.rro.ks!êr diê rnêêrnalên d. g€vc'tigd. $r.t $dappCiik
w!ídd in b€íoeÍing bràdL Zo gaf z€ d.
dooí haar b€stud..rd€ óimpanr€€s ê.n
neeÍn, i€ts w.t in diê tiÉ in d. u,€stêrs!
biologiê nlet gêbÍuik€liik w.r, fhar
.mDáthbclra mániêr v.n u,eÍken ÍieD
àanvánkcliili door de'on$èt€nrahóppêliik€'houding (t r.v.inig aísland lol hêt
studiêobied, nogál wàt ur.€Ístand op.
Vande.g is h.r ond.f píiÍÍtatolog€n 'in'
zich in hêt studi€obkÀ.tin t€ lcv€ír. Dc
niêiiwê visl€v.n píiÍÍEtolog.n is nu iuist
dat, doordàt tn€ffi€n zov!€l m€t pÍimàt n gêm.ên h.bben, iniiliê mêêr kênOv€rig€nr was in d. p.riod. dát Goodáll
d. diimpánr€€r in Gomb. 9in9 b€stdê
í€n dê J.pens€ primàlologi€ àlv!íd€r
g.voír|êíd, zo sdrriifr eft oioog/zoëloog
Frám dê Wad in ziin Í€c€nt€ bo€k'D€ a.D
.n (|. sr.hi-ínêeí€í ruirg€vêrii Conlacd.
Hi.rin gaát dc aut€ur in op cultuuÍ bii dieÍEÍL Japann.rs rág€n d€ Ín€ns ni.t áls

iup€ri.ur áàn mênrap€n ên àÍdêÍE diÈ
rcn. waársóiinliik vanrtrcs€hun cultuíelê
€n r€ligi€uzeaót€ígrond wàa.in het
dualismetusi€n m€ns €n dÈr aÍr€zig ia
Japans€p.iÍi.tobg€n h€bb€n dan ook
nooit geáarzeldmênsápen€€n na.m tê
gevê.r€n ze êmotha eír inÈntÈr b€ t€
rdrriivm. Het ziin praktiiken diê in dê
lrrrterl€ wetmstháp in de iarcn uêslig
iabo. war€n .n 'dê wÉensóào wÍiamd€Ít', zo sóriift D€ Waal.
Door hêt weÍk van Goodáll is het lêveo
van wilê chimpáff€ê. voor vêlên toêgànkêliikgêwoídên. Dê chimpánÍêelamilie mêt tlq Êiil ên Flint is onr bêkend
g.r,íoÍd€n door haar bo.k€rr divers€
vid.o's van d€ Nalionàl G€ognphic
So.i€ty €n de film ?Êoplc oÍ th€ For€sí.
Bêhalv€.k wet€ns<hapD€rw€Íkt Goodall
'activirí voor hêt lrÉlriin van
ook aE
da!
íen, in het biironèr óiíípánsêêi In
I 977 wlfd h€t Jan€Goodàll lnstituut
opg€íkht, dat inmidd€ls in .lí land.n ook in Nêd€ían4 in 8€bië is .r ..n postadr€s- is ge.vêstigd.fiet instituut houdt
zkh b€zig Í'€t nauurondetzo€k €n
-b€sdrêrmingên tr.cht kind€Íln m€€Í bii
nát'Lruíbêhoudte betÍrkkeí in het zogè
her€n RootsSshooÈ-progÍammá.
Na rientàll.n iar€n in h.r o.nr.,oudt€ h.bbcn doorg.bíaól omsóriiÍt tudl
haar
huidige w€Ík als voortkomênd uit €€n
'bud€n oÍ rÊsponsibiliv. Z€ Í€in vooítdrÈ
Énd dê w€reld rond om menr€n over
hàár êíváringen tusim ê chimpanr€6 0ê
v€rt€lh4 máar voorál om àcliê tê oritkêtênen €n het lot ván (le dimpáff.€6 in h€t
wild en in gevangens.hàpond.r de aandà(ht vàn publi.k €n polilici t brcng.n.
Goodall lest in haarvooÍdnót€n €n lezingen st€€dr d€ n.druk op d€ êigen v€r.ntwooÍdêliikh€id van & m€ns,Onl.ngs v€r'Hoop voor
rdreen tti ungÊvêÍiiElmár
de
to€komsí dê biogÍàÍ€ ván rán€ tuáll.
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OoodàllInslituut Lggentussende honderdvijltigdurzenden
tweehondcrdveertigduizendchimpansees.Rond 1900moe
ten in Afrika, verdeeldover vijfent{'inti8 landen,zo'n twee
miljoen chimp,rnsccshebbenSeleefd.In vijf larden leven nu
og grole populatieschimpansees,dat rvil zeggen,popula
lies van meer dar vijfduizendexemplaren.Bioiogenver
$€chten dat. als het tempo waamee op dezedieÉn worclt
gejaagdhetzelfdeblijft alsvandaaS,de in hei wild levende
clÈnpansees,laaglandgorillàsenbosolilanten bÍmen tien
tot vijftien jaar zijn uitgestorqen.
Vroegerwasde telooÍgangvande biotopenvoor de
Aftikaansemensapende groo$te bedle4ÍE, zoalsdat ook
hel gevalwasvooÍ de o€rlg oetanop de lxdonesischeeilanden SumatÍaen Kalimantan(Bomeo).Bosbrdrden,houtkap
en oorlogenhebbenhel levenin hei wild voor dezeAziatische
De orary-oetarpopulatie
mensaapbijna onmogelijkg€maaL1heeft ook le lijden gehadonder de ilegêle jacht op hruljon'
popu'
gen.Die {orden alshuisdiergehouden.voor bepaá.lde
laÍes gorilla'sen chimpanseesin Aftika is gebrekaàr een
naiulrlijke leefomgevingn\tussenruet meerhet grootsteproble€m.Door dejacht op bushmeatzijn in sonlmlgedelen !?r
het oerwoudsimpelwegalle eetbaredrerenafgeschoten.Dil
'empty forest s!ïrdrome'leidt ertoe dat het naiuurlijke evenu/i.r| | ursendê drFr\uurpr| \ ^llêdrgrsv"rq oord
De commerciè]ejachl is l?n eenondereaard en omvangdan
de jacht die van oudsherdooÍ de Afrikaansestammenwerd
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Hêt JaneGoodall Instituut h€€tt in AÍÍika drv€rs€opvangc€ntra
voor óimpanr€€s g€op€nd-Het grootste opvángEêntÍuíni3
Tchimpoungain K@g;earázzávillê,zo'n vêèrtig kilome!êr van
Pointe Noil€. Hi€í woÍdêí táchtig iong€n vlr_roÍgd die h€t
íáótofiêÍ ziin gêl^ódm ván (|€ hànd.i in bushmeat D€ me€stê chimpàns€s die in TdÍmpoungE v€Íbliiv€n, hób€n door d€
iócht hun íamili€ verloíen. D. iongên br€ng$ niel geno€s
vl€ë op en $orden alr huisdierv€Íhand€{d.Ge@ntiqu€€.d€
iong€n woíden door d€ ov€Íherd naar Tóimpoung. gebráót
ïmi is de viihnzeventjgsc n a. Íóimpoung6 gêbràcht€
óimpam€e. Biiziin áánkoÍnstlê€d hiiáán emstig€ uitdro9in9 s o.|dêívo€ding.LàngràmêÉànd l€€Í Ïmi opnhuw
mêt ándêrÊchimpans€€som tê g€an €n in €€n natuudiike
omgeving €€n nieuw l€ven op te bouw€n.8€h.lv€ het
opvangcêírtÍumomvat TóimpoungB ook €€n n tuurÍrsêF
vààt e/aarinnog wild€ chimpanÍ€€5voorkomen. H,etproiect
l.vert daamaaí oo* inspanningenom de k kálê bêvolking
e.onomisch en m€disd' !e ondèrsteun€n.
U kunt Iimi .doptêíên door 40 euío ov.r t€ schdivenop bank'
r€kêning oot'35320ó3'78 op nàam van h€t JaneGoodall
Instituut mêt de veÍmeldmg àdopt'€ Ími. Of 40 eur op gi@
íekêning: 3026, of bankr€kening:4l -09.ó3.453op naámván
h€t Jan€Goodall Instituut in Gors*|. U kiigt ê€n iníoÍnatiè
pêkk€t to€gestuurdmet e€n adopÍ€<ertrficratêí êên loto
van ïmi. Ook kriigt u infom.te over Tóimpoungà ên óimpans€c' in het dgMêêrl voor meêí inlomatie over adoptie.
donàteurÍhap of voor à|g€meneiníormàtie kunt u ter€ól op
de volg€nde ádÍêsr€n.N€d€riand:h.t.,àne Goodàll Instituut
poíbus ót, 7213ZH Go6!€Lt€|.0575- 49.09.04,Èniail
goodêll@woddonlinenl,!'r€bsi!€ww.ii'dêgoodáll.nl B€lgië:
Roors& Shoots(ook voor iníormatiê ovêr het ,àn€ Goodàll
Instituut kunt u hier t€rcód, pGtbus 225, 9OOOGent I 2, tel.
O1H7á3.34, €-mail roots 3hootsbê@yàhoo.com
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eos
eenmassaleslachtingondcr prjmaten aande Sangwas.Hij
ntu'nbjjzonderaangnjpendcen depdmerendebeeldenvan
dode gorillas, gerooklegorillahandenen getraumaiiseerde
negentigLaam de bushmcalkw€sÍeop de agendamn
natuur- en milieuorganisaties.VolgensArnma,rm,die zelf in
Keniawoont, ziin de insparurÍEen van de Europese
naiuurbeschemingsorganisàties
onvoldoende.Dit komt
beelden
doordatzij hun achterbanniet mel de wa.lgelijke
{illen conlÍonteren.
vandodemensapen
EASISRECHTENVOOR MENSAPEN
'Apcn hebbenals levendwezengeenwettelijk€ status,maar
lone Goodaln l95l net de beroendepaleantalc'aglontropoiaag
Lout LeakeyLeaket vandGoodal eengeschtktkandidootvaat hel
ge(lrogsandetzoek
onderchmpansees
anldotze geenacaden\óe
voorcafuelen(le
opleidnghad en du9zandetwetenschappeliike
antnpszauKunnen
aotet1/eten
uitgevoerd. De imditronele jacht is kleinschalig, lokadl en
heeft geen $ote invloed op de popdaties. Jagentraditionele
jagen rnet speren,de conmerciëlejàger heeft modeme
\,!apens en sons zelfs machinege{eren tot zijn beschikking.
Hiermee kan hij var1afeen veilige afsland een hele Sroep
dimoorden. In sommige traditionele stanmen is er zelfs
een taboe op het eten van mensàpen of nag de buit aleen
voor eLgenconsLlnptiervordenaangew€nd.
De Zrvitserse nahmmciMsr en -fotogàaf Karl ArrLnanr
l)racht de bushmeata.ífaire al aarl het einde van de jarcn
tachtig aan het licht. Tijdens zijn verblijf diep in de oer$,o"den van Kongo zag hij aan de scheepsladingen dat er

wel als bezit.' vertelt Koen Margodt,als lilosoofverbonden
arn de Universiteitvan Gent.'Volgensde wet bestaaner rvel
maalregelen
voorhelrclzijn vandleren,dusook
algemene
voor mensapen.\Íaar ir krirgen van biologenen Írlosofen
gaai slcedsmeerstenmenop om dierenmeerbeschernrÍ\g lc bieden.In het ge\'àlvan mensapcnstellen sommigen \raaronderprimatologeen chimpaiseekennerJane
Goodallcnbioloogen auteur\rln The SellishGene,
RichaKiDawkins dat zij bepaà]debasisrechtcnmoelen
InjgFn,r',,',.1 \ rê.hr op lêvên.lrijhFidpn qjqrnng van
pijn. ln Nieuw Z.dànd rverdde wetgevÍrg in dezc rjchting
voorwat proevenop mensapen
betreft.'
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mensapeninderdaadbepaaldebasisre.rhtennoeten gev€n,
of het toeiaàtbaáris ze te gebruiken voor biomedis.he
er'perjmentenen jr djerentuinen1ehouden ofvoor hun
\tees te bejagen.ondeLoek van de voorbi.jeve.rtiÉjaàr
$ijst erop dat de verschi .n tussenncnsen en mcnsaf.n
heel Íat ldexler zijn dar we altijd hebbengedachi.
lnmiddels is er veel infornatie beschikbaàrorer hun nrrcl
ligentie en sociale leven. Het DNA var de mens en de
chimpanseeis voor 98,.1procentgeljjk.Ik stel de !r:rrg
na-àrde ethjscheimpljíiaticsv.tn ílczc bc'indÍrg.r\.'
H€i was .Ia.neGoodall een varrdc fromoio.or van
Magodts studie die m de jaren zesrlgen zeventignÍÍ
opzienbarendeweiens.rhappelijkeresritaten kw:ln ovírr
het gedragvan chjmpanseesen de srerkegelilkeris dre
het gedragvan deze mensàapmet mensclrjk(,gedragnr
gen ve(oonl. Coodallbràchl ofn grool d!rl !rr h&rr

kven door ir het trcpisch f€'sflnvoLrítv.!r aiolnb(',innÍd(t( ls een besch€md natuurresend.Ltrn hcl hLlxligc
Tlnua a. Ze besludeerdeer h{rl gdftig vàn (lilcfsc
g.nelaties var een lroep ooslelijkechrnrp rsc{is(Pa
lroglod\1ess(hlvehfrrthii) (zif (!)k k.t(i.rl.ksl )
Koen N'làrgodt.tev€nscoordÍulor chnnr)ans(!'$clzijnvàn
n , . l r n F' i o o d l l I . r i J d I ' U u r u lJ , I I ' r " r g J L r I r : r '
Xor\qo Brazzalile €n bezochtef het opvangcentnnn
T.ihnnpoungavoor ver\leesdechimpansees.tlok Ír andcfe
^ftikaanse landen,zoalsSi€rra Leone, Ldrreroen, d. DRC
cn Zambia zi.in opvangcentra voor clejonge slachtoffers van
(tc bushnieatlundel opgericht.want voor consun'piic zijn
voorrl de vol*ássen dieren interessanl.Uejongen worden
vtlik als huisdief verkocht, maar de meesteoveflevu' hei
lrlrnspolt njet. Als huisdier \'!or,:lenze, dls ze ouderÉor
den.l. si(fk cn onhandelbaar.Ze lvorden dan vaak in een

SAMENMETDE LOKALEI]EVOLKIN(I
.leÍ Dupàín,.oitrdinator PÍoiêctenh Snu - CentraalAÍíika, CêntÍe Íor Resêàí6 and Cons€wàtion,leiddê ván 1994 tot 1998 in ZèiiÊDRCOemocratiÍhe RepubliekCongo)een onderzo€ksproiednaarde so.io-erologie van bombo's in het wild. Do€l was een b€têr
ki€€ t€ kiigen van ho€ bonobo'shun habiiat gebruiken en b€ter te begriip€n ho€ her komt dàt de siàle structuur van bonobo's
veEchilt mei die v.n de <himpan*s Het ondezoêk werd uitgeverd in niet-besóemd gebied,in nauwe sámenw€rkingmet dê
bkàle bêvolking. Bedeling hieryan is dàt de bwolking uiteindeliik zelÍ de b€hêming van de bonobo'r op zió ne€mt. In 20OO
luktehêt Dupàinom eldeu in Centraól'AÍrikà
ondeueksprciktên op te zettên.Hiitmk naarKamero€n.
Daarnam hiidê socio@
logie vàn chimpênseí ên gorillà'sonder de loep. Het ondeu@k met zelÍs leiden tot een b€teÍ inzicht in het eff<t ván menreliikê
activiteit€nop de toestandvan de b€ide m€nsapen.'Het huidige proied loopt aneen houlwinningsgebied-Oa.r bstuderÊn w€ ondeí
'Oaamaastbevindenwe ons @k op de rànd
m€er het eff€.t van houtwinning, biivoorb€€ld de toenemendeiacht' zegt ,€f Dupain.
van het Dia rer€Naat Ooel ir een netwerk vàn ondenoekgebiedier te .Íeéren, waàr ielkêns,d@r opzet vàn onderzoeken het àan'
biedên v.n e<onomisrheáltemàtievên,de fauna door de lokàle bevolking rcdt beóelmd. Nàtuudiik houden w€ de b€woneF v.n
al oíze .<tiviteiten goed op de hoogte en berteden re volop aand:cht áan edu@tie in dê hoop languamerhandtot e€n meêr grooc
sdàligê beróeming van de mensp€n te komen. leí Dupóin vindt het prcie<i voorlopig e€n succes.Vanuit de omgaing komt
ve€l b€langstelling.Màêr mêêr middelen ziin nodig. Meer inÍomatiê vindt u op dê websitewww.ravethebonobos.o.gMer over
bonobo'sIêêstu in 'Oe Bonobo'r - sóálkre aDenmet meneliike tÈki€í van Hilde VêÍvae.ke. Wlt u hierover meêr wêten oÍ wili u
M.O.
het boêk bêstêllen,íuur dan en emàil naaí bisonobo@skynêt.be,
oÍ bel naar (+32ríOl8Á44-5O-77.
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DE CHIMPANSEE,
ONZENAASTE\ERWANTE
Van alle diêren liikt dê chimpanr€€in
genêtisdr opziót ên sociáàl9êdra9 het
me€st op de menr, 98,4 procentvan ons
DNA is id€ntiek àan het DNA vên dê
chimpans€ê.Wii kunnm zelfs êên blo€dtrànsÍuri€ van €€n .himpanseê kriigen.
Chimpans€6 ziin g€vo€lig voor ziektet
die wii kdjg€n, zoalspolio en longont5t€'
king.Wêtênsth.pp€Ed€nkend.t.idr van
dê chiínpánr€€r afkomslig is. O@r de v€lè
oveípcnkomrten mêt dê triologie vên de
mens ziin chimpans€esgevJildedieÍ€n
voo. expcÍim€nt€n met nieuwe vàccinr ên
m€dkiimn.In Europaword€n zulke exp€dment€n nu .an banden9el€9d.
Lo€k Hefrtant d€ N€d€riands€ministeÍ
ván OndêMii' b€sl@t in april 2OOl dat
biomedirch ondêEoêkmêt chimpáns€ês
in het BiomedicalPÍimàte RêleàÍ€hCêntíê
in Riiswijkmo€st word€n gêstàakt.In het
BPRCis hêt EuÍop€rebiomedis.h onderzo€k op prÍnaten gecentràlis€€rd.D€
honderd tw.alÍ.himDs van het BPRC
gan 'mei p€nsio€n'.Ondetzo€k op e€n
áantálàp€nsnen diê niel lot de mene
ap€n woídeí gêrekend {rêrusápên,
tàmàrinr iavà-àp€n,pênreelàp€n,nachtap€n en doodthooÍdàp€n)bliitt dooF
ga.n, maar wordt wel b€perkt.
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Tol v€€rti9 iaar geledenwas er nog maar
reinig over het 9éd69 ván de in het wild
levendêchimpanrs beksd.
WêtenschàppêRhaddentot dón to€ de
dieíen voorêl in gevàngms.hap geobreí'
ve€rd. Onbekend war toen nog dat wilde
chimpanreeswerktuigen maken en
gebruiken - e€n eigens.hapdie tot dan
to€ werd vooó€houden voor de mêns -.
in g@psveÈànd iags én têgen s@rtge
noteí oodog verÊn. Rsolutionàir wàr de
observanedat chimpanseêsolltuíe€l
9€dra9 verlonên. Ondêr (ultureel 9€díà9
veíÍtaàn biologen 9€dra9 dàt naetasaan'
geborcn en genetisrh wordt overgedra
gen,maarir aangele€Íd.
Chimpan*populatiêrin diveRedelen
van Aftika hebb€n uni€ke g€bruikên.Zo is
bii 3ommigê popul.ti6 in West-AÍrikà
waàígênomêndàt chimpantê€síotên
krakenm€t íeneo te iilàndêr€grc€pen voor dit do€l stukken hout gebrui'
ken. Bii oosteliike.himpans€€t is het
kraken van noten nog niet waargeno
men. Cultur€le góruiken ziin ovedgens
niet uniek voor mensap€n.Ook ándeÊ
diêEn mt en.omplex soda.l gedrag,
z@k dolÍinen,wàlvissen
en olilànten,
veÍtonencultuíE€lgdràg.

Net ab de m€ns kenn6 chimpànr€€3
emotiêt zoalr vÍ€ugde veídriel angs!
woed€,walging en wanhoop.
Chimpáneeesziin hi uit5tek so.iale di€reo.
Ook kennen óimDans€e5(omDlêxe sociale rclàtiesen hebb€nzê hoge cognitieve
vaardigheden.W€tênsóappe6 ziin er in
gesldgd óimpanss en and€re mên+
ap€n gebarêntáálàan ie lêí€n,
In kingên van rceptis.he w€tenschapshae
tori.i wordt de bruikbaaó€id van kennis
van chimpans€€g€dragals vooÈ€€ld voo.
het 9€dr.9 van de v.o€ge menr, wèl in
MiiÍel gêtrckkên. D€ óimpáns€ê È
immèR àl z6 milioèn hár gêlêdênvan
onzégmen*hàppeliikêvooroudêraÍ9È
splitst ên hêêft - net roalr d
êigen evoluíe achter d€ rug. Onder
invlo€d vàn het he€rs€írd€cultuÍ€l€ ideaat
volgde in d€ iaren zeventig het óimpans€€modelhet bavian€nmodêl- gêk€nme*t door d€ dominántê mànnetix - op.
Hiem. we.d hêt bonobomodêl aoo'rhir.
Bonobo'swodenookdweígchimpans€cs
genemd en ziin vooralt!êk€nd dooírht
zê teksualitêitàls middel inzelt€n om de
vrÊde binnên de gro€p t€ handhaveo.
Bii bonobo'swordt de dominant€ msitiè
vaakingenoms d@r rcuwtis

hok opboslolenof aan de kettine gelegd.De dieren die in
Tchimpounga rvoden opgevangen zijn vaak door een te
woege scheidingvan de moeder sterk getralmàtiseerd.
Het opvangcenlrurn q'rs d.?nvankelijk bedoeld voor enl(ele lienlallen dieren, vandaágzrjn er al meerdan tachtrg
chÍnpanseesin ondergebmcht.
Het cenlrurn omvat ook een natuureseNaat $aar nog
Íilde chimpansees voorkomen. Een tiental parkwachterc
(ecoÉuards) pàtrouiXeren in dit gebied. Volgens Margodt
dienl het centrurr]ruet alleenvoorhet opvar\genvan v€rweesde chimps, maar ook als voorlichtingscentrum voor
de lokale bevolki\q en de overheid. 'Veel Afrilanen hebben
nog nooit een levendechimpanseeSezien,zegt Margodt.
'Als ze die dieren llrer zien, dan zeggen velen voonaan
meer te zullen elen. De djeren kun
Eeenchimpanseevlees
nen, doordal chimpansees sterk terdtoriaá] gedchfe die
ren zijn, niet meer in her wild worden ujtgezet.
l\í"Ígodr:'t.r gro"p $nd" hxlrt]an.pFsz^u,l- rLiêI$ê
' hinpar sFê als mdriJwerz ê êr !ên dodFn oÍ $êAtagFn
Bovendren missen de jongen de vaárdrgheden om m het oerwoud te ovedeven.Ze zjjn te woe€ va.nhun moedergeschei
den en hebben onvoldoende ervaring opgedaàn oni zichzelf
in de groep en de *ïdernis siáàndete houden..longendje
een tijd onder mensenleven raken bovendienhLlnangst
voor mensen k\lijt, zodat zlj de dorpen te di.ht naderen.'

POLITIEKINSTABIEL
Afrikaanse
leidersstondenror ophedenwij onverschllljg
lên aàzien vlJ 4ê bDshnêrrk$.J ê. \.tlJrrjÍrAnrhr '. ,
zrjn rapport Bushmeat Afrlíras Consenarion Crisis.Hjerin

9ll.t;t,a(ert NnrantDliAt\ tdentekaanhct Dí\!Avonde chnponsee.

geeft hij €en overzichl !
de econoniÍrhe en socialeachtergronden van cte buslunealhdndel. Vccl houlkapbedrijven
benutten de politiele i$labiliteÍ die n] diverseAJri].aánse
landen,zoalsul de DRO.heerst. Afriliaansepolitjciworclen
zich er steedsmeer van be\r'usldat bezit en duur/aant
gebnljkvan de tropischeregenwoudenmel hun bijzonder
grore biodiversiteit,voor de toekomstvan hun land vfln
grote economische{aarde is. Sonurigc houikapbednjven.
rvaán an de meesle nl brutenlàndse (Europese en
-{ziaiisírhe) handen zijn, beseffen dat een duupàam gebnik
van het regen{oud past in een maatschappelijkgeaccep
tccrd beleid en een duuzame public relalionsslralegielot
een beter nnagovar het bedrijf kan leiden.
In jrii :001 naakte het houtkapbedrijfOo(olaise
Industriele des Bois - nl handenldn het Duitse bedrijf
rêldr.\êr
bêf.r,l lar np Jl o\ prl' q n,-r ,1" r-g.r 1g \ di1
Koluto Brazza\ile en de Amedkaanse \\ïdlife Conseraation
s , ( I r . \ .x t u " r \ r . J ê ó ê r d F r! F r t r ê c e nh o u Í k à p , . u j r . - s s i Ê r
voor (lc GoualogoDÍehoek, eengebied dat grenst aan
Nouabr.léNdoki Nàtional Park. ln het gebiedleven gorillas,
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Stekelvatken.
nrcerKotten.
nnngabef banaba.tienuattlLetltlke
etwxterdieiogeBen tttsenpc5anen
vaneenink.ntenvaorner
chimpa$ees en bosolifanten.De minister van Bosbou!. en
Economie\?n Kongo-Brazzavile.Herui Djombo,liet weten
dat dit initiatief de Kongoleseregeringveel geld kost
anderhaf miljoen Amerikaansedollar per joar , mdar dat de
rdgeringde ltur€etemijnbeiangenvan dir gebied(tiodiversitcil en bosbeheer)
toch wil latenprevaleren.
Het zou de eerstekeer zijn dat een houtkapbedÍijfgeen
gebruik maakt\?n eeder verkregenrechten \bor andere
Sebiedenheeft CongolaiseIndustrielle des Boisbeloofdde
kappraktijk zo uit te voerendat de jachl op woudvlees
srêrtrwordrbêpêrh Sorrunigê
rransponL,pdriJrpn
ul
Kameroenen Kongodie voor de houlbedrijvenwerken
gevenmet stickersop de lTacht$agenste kemen dar zij
niel aàn hel lranspon van woudvleesmec\re.ken.
\llmneer een gebiedde statusvm natLlurreseÍlaat
heeft, dan garandeertdit overigensniet dat er geen
houlkapactiviteitenen siroperij meer plaalsvinden.ln de
DRCis e]f prccent beschermdnatuurgebied,maar de
oorlogssitualieis er voor de dieren een grote bedrcigirg
Zo is in het Kahuzi-BiegaNalional Park in het oostentijdensde burgeroorlog
bijnade helepopulatievanachf
duizendGrauersSorina'safgeslacht.In de oorlogsgebieden is er nog altiid op grote schaalroof vm natuudijke
hulpbronnen,zoalsde jlegale mi.jnbouwvajr het erts
colluibieltantáliet (coltan). Olifanlen en gorila's dienen
a1svoedselvoorrebellenen zakenlieder.
Houtkapen jacht zijn sierk met elkaarverveven. Daarom
zoudende WSPAen de Ape Alliance de voor hel welzijn
van apen samenwe*endeorganisaties gra&qzien dat alle
houtkapbedrijvenvolgenseengedragscodewerken.Zo n
gedragscodebestaatal wel, maaris nog niel verylicht.
ImpoÍeurs en consumentenzoudener daarcmgoed op
moetenletten dat de houtproductendie zij kopen zjJn

gecontroleerden voonien van een keumerk, zoalsbij
voorbeeldhet !'Sc-keurrnerk (FSCstaat voor Forest
Ste$'àrdslupCourcil). Het percentageilegaal verkregen
hout dat Europabinnenkomtis nog aanzienlijk.Zo bestáat
tien to rvintig procent van het niel-gecertificeerdehout
dat Nederlandimporteert dt rlegale partiien.
Ook het Erropees Parlementheeft zijn bezorgdhejdover
de bushmeathandelgeuit en rvil de rl'erL:wijzevan de
Europesehoutkapbednjvenin Alikà beter controleren.In
Aiikà zjjn meefdanhonderdEuropesehoutkapbeddjven
aciief. Warcntot 1995in Aftikaanselandenvoora.l
Europesebedrj.lvenaclief, de voorbi.iejaren zijn daar ook
veelAziatische
biigekomen.
Exportv het onb.'wcrkie,
ruwe hout is er vooral naár Europa en Azjé en langs
Europesebedíjvennaarde Vererngde
Staten.
'De EuropeseConunissiemoei haarinvloed làren gelden
door bij het beschilibaarsielen va,]loniwikketingshulpook
aandachtte hebbenvoorhetbehoudvanbiodiversjteit,'
zegtKoenMargodt.'Helis al eensvoorgekomen
dalde
''rxF êêr
E,rr^pFsê
Lrjrà\rn r.rrrrêêlpraJê.rr', Kam.ru-'l
heeftsiopgezetom\lile var het verhoogde
ísico op het
verder blootleggenvan hêt woLrden hei stimr eren van de
hardel in bushmeat.Dii wasniet a.ll€enwr bebrg voor de
betrokken diercn ma:f ook voor de loka.lebevolking,mci
' Hij plelt ervoor dat hei
nrme voor het pl,gmeeénvoLk
Europesebeleidvoorontwikkeijigssamenwerking
sirudu
reelsámenzougaanmet het beleidvoornaluurbehoud.
De
EuropeseUnie en de Wereldbar* zÍn de tlree bêlangnjk
ste fnunciers var de Alrikaanselarden.
HOOP OP ECOTOERISME
De slechteeconomische
siiLDliein cenuntalAfrikaànse
politiekenrsiabilÍeÍ en de
landen,de groteb€volkingsdruk,
uiiverkoop van naiuurlijke rijkdofiunen ziÍr allernaalfacto'
rcn die de handelir woudvlees
stimuleren.h de DRC
wordtvoorhei vleespassindseen.jaarofdrie, \'ier dat is
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WESTELUKE
GORILLÀGORILIAGORILLA
Wsteliike laaglandgorilla,G.9.godlla
NigeÍiàansêof Crois Rjv€r goÍilh, G.9. diêhli

ca. 94.000
94.OOO
2@

cA. 445.0@
445.OOO
300

OOSTEIUKE
GORILLA,GORILLABÊRINGEI
B€rggorilla,G.b.b€ringêi
Oostêliikê laagland-of Grauersgodlla c.b. graueri
Bwinda'sgorilla, G.b. rubsoonen onbekênd

ca. 17.0@
300
17.@o
3@

ca. | 5.000
4@
Í 5.q)o
200

CHIMPANSEE,
PANÍROGLODYTES
Wêrt€liike chimpànsee,et vêrus
NagêÍÊansêchimpans€€,
P.t velleíosus
CêntraàlAfÍik án* chimp.nseê,P.r trcglodytês
Oost'AÍrikaanseóimoán*. P.t.sów€infurdlii

"al| P^I|SCU3
GOIILLA'S

sindsde kofÍemarkl is i\gestort - op oiiJanlcngejaagd.
Wasivoor in hel verledennog d€ belangrijkstereden om
op olifanten le jagen,vandaagis het witte goud niet meer
dan een inleressantbjjprcduct. Met vl€esva.lttegenwoordg meer te verdienen.\'eel olifanienvleesgaat de
grens over naar de Oentraal-AllliLaanse
Republiek,waar
nogmaar$ pxligolíanlFn levên.Olifanrên\lê.srsj
gewicbt hel beiangrijkstehandelsproductbirnen de
bushmeathàndelin Centraal-en Midden Afrik€
Om de handelin bushmeatt€gen te gaànwijst Jane
Goodallop het belangvan hel versterkenvan de lokale
economieen het vhd€n var altemalieve eiwitbronnen.In
een aantalprojectenvar het JaneGoodallInstituut wordi
krgdiet verleenddoor zogenaarnde
micrc-crcdit banl{s,
bankendie de mjnder draagkrachligenin de derde$'ereld
l3 ,Jpj gêldtênênom êêr t,^dntÍt,op rp \ronênên zo irl
hel,eigenlevensonderhoud
ic ku,.men
voorzien.Demeeste
projeclennchtenzichop dc lokalelrouven.
Ookp,oloerisn" '. ' .^ ut tip om.l^ loialeê.on^miê
duurzaamte versierken.Ecotoeristische
activiteitenkun
nen eenfinanciëlebasisvormenvoor het beheervan
naluurgebieden
en de rclàlielussennatuurbeheerders
cn
de lokalebevolki\g vcrbclercn. ln het Dzanga-Sangha
bos
in de CentmalAfrikaarue Republiekkumen toeristen
ur
Borilla\obsênê'anên In lr I Kbalê rêgênwoud
Oegandakunnen zc acht dagenlang meewerken&.rn
onderzoekn&1rwilde chimpansees.\borwMrde is dat
ecotoedstischeprojectenklehschalig bljjven, zodatver,

storingvan de faunaminimaa.lblijft. Nadeel!?n de klejn
schaligheidis dan weer dat de inlomsten beperkt blijven.
Onlangsorganiseerdede Federatievan Europese
Dierentuinenen Aquaria (FjMA) in samenverkingmet
Karl Ammanneencampa€nevaaxmeede illegalehand€l
in buslmeat ondeÍ de aandachtvan het $ote publiek
wordl gebrachl.Een EAzA-delegalieoverhardigde,
samenme! JaneGoodall,aanhet EuropeesParlement
een petitie die dooÍ circa tvee miijoen Euopese bur'
gersis ondertekend.Ze !Ía€en dringendvr'erkte mak€n
valr beschermingsmaatregelen
voor de mensapenen
ànderedieren die op het AÍlikaanse continent het slachtoffer ziln var de jacht op woudvlees.
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NOGMEERWETEN?
Op onz€rite viÉt u qtra linls naar
rn .r inÍormálÈov€rdil ond.ítyeÍD.

