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In 1979 bezocht 
Sir David zaldzame 

berggorilla’s

De beroemde 
Britse maker van 
natuurdocumentaires!

Op dit moment is Sir David ver in 
de negentig, maar hij reist nog 

steeds over de hele wereld 
en maakt inspirerende 
programma’s, zoals 
Blue Planet II en Our 
Planet, die de manier 
waarop mensen denken 

over klimaatverandering, 
plasticvervuiling 

en andere belangrijke 
milieuproblemen veranderen. Hij 

heeft ook verschillende boeken geschreven en 
toespraken gehouden op evenementen overal 
ter wereld!

Wist je dit?
• Zoals de meeste Britten in die tijd had Sir 

David geen televisie toen hij voor de BBC 
ging werken. Hij had zelfs nog nooit een  
tv-programma gezien!

• Ondanks dat hij per boot, trein, vliegtuig 
en te paard heeft gereisd, heeft Sir David 
zelf geen auto, want hij heeft nooit zijn 
rijbewijs gehaald.

• Hoewel hij gefascineerd is door alle dieren, 
is Sir David bang voor ratten!

LEUK FEITJE!
Het is bijna ongelofelijk, 

maar Sir David is de enige 
die BAFTA’s (prijzen van 
de British Academy of 

Film and Television Arts) 
heeft gewonnen voor 

programma’s in zwart-wit, 
kleur, HD en 3D!

Vertelt kinderen  
over de capibara  

in 1956!
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Sir David Attenborough is geboren in 
Londen, Engeland, op 8 mei 1926.  
Al jong was hij gefascineerd door  
de natuur. Hij studeerde 
Natuurwetenschappen aan de University 
of Cambridge voordat hij ging werken bij  
de British Broadcasting Corporation (BBC) 
in 1952.

De allereerste televisieserie van Sir David, 
Zoo Quest, werd uitgezonden in 1954. Het 
was de meest ambitieuze 
natuurdocumentaire ooit – en bleek 
buitengewoon populair te zijn! Sir David 
werkte vervolgens als controller bij Channel 
2 van de BBC, voordat hij ontslag nam om 
schrijver en verteller te worden van de 
baanbrekende Life serie. Deze bekroonde 
programmaserie liep van 1979-2008, waarbij 
miljoenen kijkers werden getrakteerd op 
wilde dieren uit de hele wereld die ze nog 
nooit eerder hadden gezien!

Held van de planeet!
Sir David Attenborough

LEUK FEITJE!
Je begrijpt wel dat 
Sir David dol is op 

dieren! Twee van zijn 
favorieten zijn de 

grote rafelvis (familie 
van het zeepaardje)  

en apen!


