
Stoere haas in de hoofdrol
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(fi*KffiN$ffiru I De naam is
raas. En hij speelt een
loofdrol in de nieuwe po[-
lermovie Holland die de
lpvolger moet worden
ran De Nieuwe Wildernis,
le bioscoophitover na-
luur in Nederland. Decor
s dit keer de omgeving
ran Kockengen.
}OUWE ANNE VERBRUGGE

)e makers van de bekende natuur-
'rlm De NieuueWildernis ziia neer-
F-*creken in de polder Spengen. De
(ockengense hazenkenner Willem
ran Doorn begeleidt het fllmteam.

.,Siience please, silence gentle-
nen," fluistert de 72-jarige Van
)oorntegen de crew.,,Ryan en Paul,
)nze tw€e cameramannen en tvvee-
ingbroers, komen uit Engeland.
[,cht toppers, opgeleid in de BBC-
ichool," legt producer Andr6 Janse
dt. ,,Daarom spreekt Willem En-
;els."

\-an Doorn krijgt het filmteam
rinnen een mum van tijd stil. ,,De
razen zijn erg gevoelig voor men-
ienstemmen. Voor je het weet zijn
rc weggeschoten voordat de ca-
nera's geinstalleerd staan."

Het is de vijfde filmdag in de pol-
ilerbij Kockengen. En zeker niet de
hatste. ,,Sowieso komen we in het
roorjaar terug. Dan fllmen we in pa-
dngstijd de 'rammelende' hazen.
Maar ook de weidevogels," vertelt
Ianse.

Holland vertelt het verhaal van
Nederland als deltaland, het uit-
rtroomgebied van rivieren. ,,Een
hnd dat de meeste mensen vergeten
zijn. We volgen hiervoor vijf dieren.
Zij vertellen het verhaal. De zee-
lrend vanuit de lucht, de bever in en

A Cameraman Ryan gunt hazenkenner Witlem van Doorn atvast een btik op het unieke beeldmateriaal van
de haas in potder Spengen. Foro DouwE ANNE vERBRUGcE

om het water, de haas op het land,
het stekelbaarsje onder water en de
bijzondere vlinder Pimpernel
Blauwtje. Ieder met een uniek ver-
haal."

Maar haas is toch wel de stoerste,
vindt Janse. ,,Hij heeft alleen maar
vijanden, geen hol om te schuilen en
een niet eens zo'n dikke vacht tegen
kou en nattigheid. Toch overleeft ie
het. Geweldig vind ik dat."

Perfect
De makers van de f,Jm lavamen via
de Koninklijke Nederlandse Jagers-
vereniging (IO{JV) in Kockengen te-
recht. Janse: ,,Zij vertelden dat het

hier een perfect hazengebied is,
maar ook dat Willem als jager in
Kockengen veel kennis van zaken
heeft. Vergeet niet dat jagers echt
natuurliefhebbers zijn."

Voor de fllm worden de hazen
langzaam en beheerst richting de
twee cameramannen'gedreveni Wil-
lsm van Doorn weet precies hoe het
moet. ,,Ik struinde als kleine jongen
al door deze polder, samen met mijn
vader die hier jaagde. Ik jaag niet
om te schieten. Het gaat mij om het
wijheidsgevoel.."

Ondertussen schiet een haas uit
zljn leger richting de camera's. Vijf
minuten later kijkt regisseur Mark

Verkerk wagend naar Ryan. Of hij
de haas er goed op heeft staan. De
ogen van Ryan spreken boekdelen.
Mark balt zijn l'uist en een kleine
!es' komt over zijn lippen. ,,Deze
twee jongens zijn koelbloedig en
messcherp, ze moeten continu
handmatig scherpstellen op een
rennende haas. Vakmanschap."

Tevreden
Ryan lijkt ook teweden. ..Look Wil-
lem, here on the camera. Look how
it runs. Wow, it's just like a leopardi
zegt hij. i",:

Volgend j aar september ft rschijnt
Holland in de bioscopen.


