
4

Een kijkje in de keuken van twee jonge onderzoekers
Yannick Klomberg  die in het 
Bulletin 03-2009 verslag deed 
van zijn afstudeeronderzoek  
in Kigoma, bracht  vorig 
jaar ook een bezoek aan JGI 
onderzoekskamp in Gombe 
National Park in Tanzania. Daar 
ontmoette hij Robert O’Malley 
en Matthew Heintz, twee jonge 
onderzoekers, voor een interview 
over hun onderzoekswerk naar 
de chimpanzees in Gombe. 
Robert is een promovendus 
aan de universiteit van Zuid-
Californië en Matthew behaalde 
in 2004 zijn Bachelor of Science 
in Zoölogie aan de Michigan State 
universiteit.

Matthew  bestudeerde eerder het gedrag 
van Belding’s  grondeekhoorns en werkte 
drie jaar als onderzoeksspecialist bij 
het Yerkes National Primate Research 
Center. Momenteel zit hij als student in 
het Comité voor Evolutionaire Biologie 
bij de Universiteit van Chicago en is 
betrokken bij een samenwerkingsproject 
van de Lincoln Park Zoo en de 
Universiteit van Chicago waar hij 
de relatie tussen moeder en kind bij 
chimpansees onderzoekt en hoe deze 
relatie invloed heeft op de ontwikkeling 
en gezondheid van nakomelingen.

Wat voor onderzoek doen jullie 
in Gombe National Park en wat 
hopen jullie ermee te bereiken?

Robert: “Ik bestudeer het consumeren 
van insecten door de chimpansees 
van de Kasakela gemeenschap in 
Gombe NP. Het feit dat de chimps 
gereedschappen maken en gebruiken 
om insecten te verzamelen was een 
van Jane’s eerste en meest belangrijke 
observaties, maar vijftig jaar later is er 
nog steeds veel wat we nog niet weten 
over dit gedrag. Bijvoorbeeld: waarom 
eten chimpansees sommige insecten 
maar negeren ze andere? Wat geven de 
insecten de chimps op het gebied van 
energie en voeding? En hoe en waarom 
verschillen individuele chimpansees in 
hun voorkeuren en vaardigheden in 
het verkrijgen van bepaalde soorten 
insecten.”

Matthew: “Mijn onderzoek in Gombe 
is het bestuderen van de voordelen 

van speelgedrag bij chimpansees. 
Behalve het feit dat het erg leuk is om 
de jonge chimps te zien spelen, zou 
uit mijn onderzoek naar voren kunnen 
komen welke voordelen deze dieren bij 
het spelen hebben. Ik ben met name 
geïnteresseerd in de relatie tussen 
speelgedrag en de gezondheid en 
het stressniveau van een individuele 
chimpansee.”

Hoe ervaren jullie je veldwerk in 
Tanzania en hoe ziet  een dag in 
Gombe eruit?

Robert: “De omstandigheden in het 
JGI onderzoekskamp zijn vrij goed voor 
veldwerk; de huizen worden voorzien 
van elektriciteit door middel van zonne-
energie en we hebben toegang tot het 
internet via een satellietverbinding. Aan 
het einde van elke werkdag nemen 
we vaak een verfrissende duik in het 
Tanganyika meer. Het werk zelf kan 
vrij moeilijk zijn. De chimps reizen 
normaal meerdere kilometers per dag 
over het ruwe terrein van Gombe. Als 
onderzoeker reis je dus ook heel wat af; 
ik loop gemiddeld circa 10 kilometer per 
dag. 

Meestal ga ik tegen zonsopkomst met 
mijn assistent het bos in, naar de plek 
waar de chimpansees de vorige dag 
hun nest hebben gebouwd. Afhankelijk 
van welk eten beschikbaar is reizen 
en eten de chimps meerdere uren aan

een stuk. Tijdens het termietenseizoen 
stoppen ze vaak voor een uur of langer 
om termieten te verzamelen, wat ik dan 
op film vastleg. Over het algemeen zijn 
ze vrij alert op de aanwezigheid van 
colobusapen en bosvarkens en als 
ze een van beiden tegenkomen is de 
kans  op een achtervolging vrij groot. 
Dit is altijd erg spannend; een dozijn 
of meer colobusapen springend van 
boom tot boom boven mijn hoofd en de 
chimps die opgewonden heen en weer 
bewegen op de grond en dan de bomen 
in gaan waar ze een aapje in een hoek 
proberen te drijven en het te pakken als 
het langs hun springt!

De chimpansees beginnen een uurtje 
voor zonsondergang hun ritme te 
vertragen. Voordat ze een slaapnest 
gaan maken, hebben ze nog een laatste 
voedingssessie en als ze allemaal 
slapen keren wij terug naar het kamp 
voor het avondeten en een goede 
nachtrust.”

Matthew:  “Voor zonsopgang loop 
ik met mijn assistent naar de plaats 
waar de chimpansees de vorige nacht 
hebben geslapen. Ter plekke selecteer 
ik een moeder en zuigeling  om de 
hele dag te observeren. Het inzamelen 
van de gedragsgegevens is zeer 
arbeidsintensief; van minuut tot minuut 
registreer ik het gedrag van de moeder 
en de zuigeling en hun afstand van 
elkaar. Deze methode geeft me een
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Matthew: “Ik heb waardering en hoop 
ervaren in de tijd die ik met studenten 
in Kigoma doorbracht. De meeste 
studenten in de regio hadden nog nooit 
een chimpansee gezien. Dit zorgde 
ervoor dat ik mijn onderzoekervaring 
nog meer waardeerde en me 
verantwoordelijk voelde om de 
studenten iets te leren over het belang 
van chimpansees en hun bescherming. 

Mijn interactie met de studenten gaf 
me een gevoel van hoop. Ze waren 
heel betrokken bij de presentaties en 
stelden veel intelligente vragen. Een 
uitzonderlijk inspirerend moment was 
toen een studente aangaf dat ze ook 
belangstelling had voor het bestuderen 
van chimpansee gedrag!”

Wat vinden jullie van het werk 
van het JGI buiten Gombe? Zitten 
ze op de goede weg?

Robert: “De meest zichtbare 
werkzaamheden van het JGI in de 
Kigoma regio zijn duurzame regio en 
landbouwactiviteiten en het aansporen 
van jonge mensen om betrokken te 
raken met de gezondheid en welzijn 
van hun gemeenschap. Daarnaast 
wordt gekeken naar het zoeken van 
manieren om een balans te vinden in 
de behoeftes van de mensen en die 
van de dieren. Ik geloof in het werk van 
het JGI, omdat ze een cultuur van eigen 
verantwoordelijkheid aanmoedigt.

goed beeld van hoe de chimpansees 
hun tijd doorbrengen en hoeveel tijd zij 
besteden aan spelen. 

Voor de gezondheids- en stressanalyse 
verzamelen we uitwerpselen van de  
chimpansees. Ongeacht het terrein of 
de weersomstandigheden blijven we 
de chimps de hele dag volgen totdat ze 
stoppen om een nest in een boom voor 
de nacht te bouwen. Daarna keren we 
terug naar het kamp.

Na het eten volgt nog een voorbereiding 
voor de volgende dag om vervolgens 
moe maar voldoen te gaan slapen. Al 
met al denk ik dat een typische dag 
in Gombe fysiek erg zwaar is. Het is 
echter absoluut de moeite waard om op 
deze historische plaats het natuurlijke 
gedrag van chimpansees te kunnen 
observeren.”

Zijn jullie van plan om in 
de nabije toekomst terug te 
gaan naar Gombe voor jullie 
onderzoek?

Robert: “Het veldwerk voor mijn 
proefschrift is klaar, maar ik wil heel 
graag terug gaan naar Gombe. Tijdens 
het beantwoorden van mij huidige

Matthew bij het verzamelen 
van de data

onderzoeksvragen ben ik op nieuwe 
vragen gestuit waar ik graag een 
antwoord op zou vinden.”

Matthew: “Mijn eerste veldwerkseizoen 
duurde  zes maanden en ik ga later dit 
jaar nog terug naar Gombe om mijn 
tweede en laatste veldwerkseizoen af
te sluiten. Ik heb voor twee seizoenen 
gekozen zodat ik aanvullende gegevens 
kan verzamelen en enkele nieuwe, 
spectaculaire ontwikkelingen kan 
koppelen aan bestaande gegevens.”

Jullie hebben beide meegeholpen 
bij het voorlichten van middelbare 
scholieren in Kigoma. Hoe hebben 
jullie dit ervaren en hoe dachten 
de studenten over Gombe NP en 
natuurbescherming?

Robert: “Ik heb een kleine samenvatting 
van mijn onderzoek gepresenteerd  op 
een middelbare school. De studenten 
waren echt geïnteresseerd in de 
chimpansees in Gombe en ze stelden 
uitstekende vragen, maar ik was wel 
verrast over het feit dat ze zo weinig 
wisten over de chimpansees. Het is 
jammer dat weinig mensen uit de regio 
het park bezoeken, terwijl ze maar een 
paar uur ervandaan wonen. Ik denk dat 
het behulpzaam zou zijn als het JGI 
manieren kan vinden om het mogelijk 
te maken dat lokale studenten het park 
kunnen bezoeken en beter begrijpen 
waarom het de moeite waard is Gombe 
te beschermen.”
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Het Green Corridor Project 

Het vergroten van het bewustzijn 
met betrekking tot het belang van
natuurbescherming zal een grote 
impact hebben op de levensvatbaarheid 
en gezondheid van de Kigoma en het 
Gombe National Park op de lange 
termijn.”

Ook laat het JGI zien hoe milieu-
vriendelijke methodes kunnen helpen 
om een duurzaam levensonderhoud te 
creëren. “

Is er nog iets dat jullie willen 
zeggen tegen de mensen in 
Nederland?

Robert: “Houd  altijd  in  gedachten  dat een 
succesvolle natuurbeschermingsactie 
een lokale actie moet zijn. De mensen 
die in welvarende landen leven 
hebben een vele grotere impact op 
de gezondheid van de planeet dan de 
mensen die in Tanzania of elders in 
ontwikkelingslanden wonen. Daarom 
zou ik jullie willen aanmoedigen om 
zelf meer te weten te komen over de 
consequenties die jouw levensstijl en -
standaard hebben en na te denken over 
na hoe je een duurzamer en gezonder 
leven kunt  leiden! “

Matthew:  “Als jullie meer willen weten 
over mijn onderzoek en de onderzoeken 
van Lincoln Park Zoo in Gombe en 
andere delen van Tanzania, bekijk dan 
onze blog op: http://www.lpzoo.org/blog/
gombe.php.”

Presentatie op een middelbare school in Kigoma

Matthew: “Het JGI doet uitstekend 
werk met hun inspanning voor 
natuurbescherming en ik heb grote 
bewondering voor hun werk dat 
ze wereldwijd verrichten. Ik vind 
het fantastisch dat het JGI jonge 
mensen stimuleert en ze helpt te zien 
dat zij een verschil kunnen maken.

Er zijn een aantal belangrijke plekken 
in Afrika waar al jarenlang onderzoek 
wordt gedaan naar het gedrag van 
chimpansees in het wild. De bekenste is 
natuurlijk Gombe in Tanzania waar we 
dit jaar in juli vieren dat 50 jaar geleden 
Jane Goodall haar baanbrekende 
onderzoek begon. 

Bossou in Guinee, westelijk Afrika, 
werd in 1942 ontdekt als belangrijke 
site om chimpanseeonderzoek te doen. 
Na een kort eerste onderzoek door de 
Nederlander Kortland in 1960 werd 
in 1976 veldcentrum opgezet vanuit 
het Primate Research Institute van 
de de universiteit van Kyoto in Japan. 
Inmiddels loopt het onderzoek dus al 34 
jaar. 

Menselijke impact

Net zoals in Gombe kent de Bossou 
site de gevolgen van de groei van de

menselijke populatie. Rondom Bossou 
zijn de bossen alleen nog te vinden op 
de topppen van smalle heuvels (70-
150 meter hoog) en langs de kleine 
riviertjes die het gebied doorkruisen. 
De hellingen en voet van de heuvels 
bestaand voornamelijk uit akkers en 
boomgaarden. Door de aard van de 
landbouw die wordt bedreven, men rooit 
eerst de bomen en struiken en steekt 
daarna alles in brand, is het leefgebied 
van de chimps sterk gefragmenteerd en

Het onderzoeksgebied (groene 
lijnen) rond Bossou; in rood de 
grens tussen Guinee, Liberia en 
Ivoorkust.

omringt door landbouwgebieden. 
Hierdoor treden er vaker conflicten 
op tussen de boeren en de 
chimpansees die het in tijden van 
schaarste voorzien hebben op de 
fruitbomen en oliepalmen. Gelukkig 
voor de chimpansees behoren 
de bewoners van Bossou tot de

Manon stam die de chimps vereren 
als reincarnaties van hun voorouders. 
Omdat de chimpansee tevens het 
totemdier is van de belangrijkste familie 
van Bossou is het verboden om de 
chimpansee te jagen of op te eten. 
Natuurlijk worden de chimps wel eens 
met stenen bekogeld en van de akkers 
verjaagd maar door het sterke culturele 
besef konden mensen en chimpansees 
gedurende meerdere generaties in 
relatief vreedzame  coexistentie leven.


