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Nederlandse dierenfilm op televisie

Van de redactie

Zondag, 14 februari 1982

Nederland 2,15.40 uur

De schakel tussen de verschillende opnamen

van dieren werden gerealiseerd uit opnamen

van fossiele resten, schedels, oude gereed-

schappen, afbeeldingen uit jachtboeken en

geschriften, oude kaarten, grotschilderingen

en dergelijke, waaruit blijkt dat debetreffen-

de dieren hier hebben geleefd.
Het is duidelijk de bedoeling met de inhoud

te richten op een breed publiek, zich bewe-

gend in de sfeer van de natuur en haar histo-

rie. Hoewel de keus van de locaties de film

een internationaal karakter geeft, wordt

voornamelijk de Nederlandse geschiedenis

gevolgd.

Meer dan 50.000 km werden in vijf jaar

Op 14 februari 1982 wordt over Nederland2 om 15.40uur door de NCRV de 16 mm

kleurenfilm ’Op het oude wildspoor’ van Will H. van Schieveen uitgezonden. De

film, die 43 minuten duurt, laat beelden zien van dieren, die vanaf de Ijstijd tot he-

den in Midden-Europa leefden en door oorzaken als: klimaatverandering, verande-

rende vegetatie, het verdwijnen van geschikte biotopen of het te klein worden van

het areaalof doorde komst van te veel mensen, naar elders vertrokken.

foto boven:

Waar de bokken en de hindes van het Edelhert el-

kaar ontmoeten.

Foto: Will H. van Schieveen.
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afgelegd door Will H. van Schieveen, direc-

teur van een drukkerij en Kees Stapel, een

bouwkundige, om met veel geduld te speuren

naar dierendiehier in vroeger tijden leefden.



29

Zij observeerden Wisenten in de wouden van

Bialowierza in Polen, beleefden overgetelijke

momenten bij de beren op de berghellingen

rond de Plitvicemeren in Joegoslavië en zaten

meer dan 18 uren aan-een- stuk in een kleine

schuilhut, die gegeseld werd door een woe-

dende sneeuwstorm, die het gehele verkeer in

Zuid-Zweden ontwrichtte, om te trachten

enige beelden van Kraanvogels vast te leggen.

Nieuwe film

van

Van Schieveen

Kris-kras door Europa van Noord-Noorwe-

gen tot nabij Rome van de Pools-Russische

grens tot in Schotland werden meer kilome-

ters afgelegd dan de omtrek van deaarde.

Niet alleen het buitenland, maar ook de hui-

dige toestand in ons land werd belicht; ze

volgden de zo moeilijk te filmen Dassen,

maar ook de jonge Vossen, de roedels vrou-

welijke en manlijke Edelherten en de Wilde

Zwijnen in de Koninklijke Houtvesterij.

Daarbij zochten ze in boeken en snuffelden

in archieven en vonden in musea gegevens

waaruit blijkt, dat de gefilmde dieren vroeger

ook in Midden-Europa, c.q. Nederland

geleefdmoeten hebben.

Wij zien onder meer verder ook de Muskus-

ossen op de Dovrefjell in Noorwegen, de

Rendieren in Schotland, de Elanden in Zwe-

den, de Wolven op verschillende locaties en

de Bevers in Zwedenen Noorwegen.

Wij willen deze Nederlandse natuurfilm van

harte aanbevelen. Reeds eerder produceerde

Will H. van Schieveen de film ’De Veluwe

natuurlijk’, die twee maal door de televisie

werd uitgezonden en daarbij een hoog waar-

deringscijfer behaalde, namelijk 80.

foto linksboven:

De onvergetelijke momentenbij de beren op deberg-

hellingen rond dePlitvicemeren,Joegoslavië.

foto linksonder:

De Wisenten van Bialowierza, Polen.

Foto’s: Will H. van Schieveen.

foto rechtsboven

Eland-koe met twee kalfjes, zoals men diein Zweden

kan ontmoeten.


