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Drie jaar heeft visonderzoeker Arthur de Bruin in de film gesto-
ken: een jaar voorbereiding en dan twee jaar dag en nacht met 
de camera op stap. De resultaten mogen er zijn. Nederland onder 

water – Duik in onze ongekende natuur is een prachtige film geworden 
over het aquatisch leven in Nederland. De paling heeft de hoofdrol. Tij-
dens zijn reis maakt de kijker kennis met zo’n zestien andere koudbloe-
dige dieren die in meren, plassen en sloten verblijven. 
Nergens verveelt de film, het is een lust voor het oog. Zoals de beekprik-
ken die met hun bek kiezelstenen verplaatsen om de stroming goed te 
krijgen rond hun broedsel, de bosbeekjuffer die langzaam onder water 
verdwijnt om haar eitjes op het blad van de kleine egelskop te leggen of 
de Chinese wolhandkrabben die de gaatjes in het beton van de vistrap 
gebruiken om naar boven te klimmen. Bijzonder zijn ook de shots van 
bittervoorntjes die hun toekomstige nakomelingen toevertrouwen aan 
een zwanenmossel. ’Nee, dit is geen pesten. Dit is een training’, zegt 
acteur Gijs Scholten van Aschat die de tekst voor de film insprak. Het 
mannetje kijkt of de kleppen van de eendenmossel voldoende lang 
open blijven staan door telkens tegen de opening aan te zwemmen. 
Daarna checkt het vrouwtje dit nog een keer, waarna ze haar lange 
legbuis in de eendenmossel steekt en er haar eitjes loslaat.

BOEIEND
‘Ik ben al tien jaar bezig met onderwaterfo-
tografie in Nederland’, zegt Arthur de Bruin 
(1983) die het bureau blikonderwater voor 
onderwaterfotografie runt, naast zijn baan 
als visonderzoeker bij stichting Ravon – de 
natuurbeschermingsorganisatie voor amfibie-
en, reptielen en vissen. ‘In die periode kwam 
ik een onderwaterwereld tegen die wat mij 
betreft net zo boeiend is als de onderwaterwereld die mensen op hun 
snorkelvakanties zien. De meeste Nederlanders denken dat het zoete 
water in Nederland grijs, troebel en vervuild is en dat er hoogstens een 
school met hersenloze vissen rondzwemt. In de jaren tachtig – toen ik 
werd geboren – was het binnenwater inderdaad sterk vervuild. Maar de 
laatste dertig jaar is de natuur in het zoete water enorm opgeknapt. Het 
water is een stuk helderder geworden en vissen die in de jaren tachtig 
zeldzaam waren – zoals de bittervoorn, de snoek en de winde – kun je 
nu overal tegenkomen.’
De Bruin had al veel kennis van de aquatische dieren die hij wilde 
filmen voordat hij aan de film begon. ‘Ik kende hun gedrag en ik wist 

‘NEDERLANDS BINNENWATER 
IS NIET MEER TROEBEL’

Visbioloog Arthur de Bruin maakte de film Nederland onder water

DOOR ASTRID SMIT

Visonderzoeker Arthur de Bruin nam twee jaar onbetaald verlof en maakte een bioscoopfilm 
over de onderwaterwereld in Nederland. ‘Die is net zo boeiend als de onderwaterwereld die 
mensen op hun snorkelvakantie tegenkomen.’

Filmmaker en visonderzoeker in de weer met een onderwatercamera: ‘De paling was de perfecte vis die het hele verhaal aan elkaar kan zwemmen.’
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door mijn werk als cameraman ook waar en wanneer ik ze het best kon 
filmen. Anders was het in die twee jaar niet te doen geweest. Windes 
paaien soms maar twee dagen per jaar op een bepaalde plek. Als je er 
dan niet bij bent, dan heb je alleen het jaar erna nog maar één kans.’ 
Dankzij een sabbatical – Ravon gaf hem twee jaar onbetaald verlof – een 
gedetailleerd script, een enorm ingewikkeld draaiboek en aanvullend 
camerawerk boven water van collega’s zoals Tim Visser en Mees Swin-
kels, heeft hij het voor elkaar gekregen bijna alles in die twee jaar te fil-
men wat hij in zijn hoofd had. Karin Schagen, ervaren filmmaker, heeft 
hem met het script en de teksten geholpen en tevens behoed voor een 
al te specialistische film. ‘Ik ben diepgaand geïnteresseerd in het gedrag 
van de onderwaterdieren en moest uitkijken niet te veel in details te 
willen treden. De film is immers bedoeld voor het brede publiek.  

TOERIST
Dat de paling de hoofdrol heeft gekregen heeft vooral te maken met de 
levenswijze van het dier, zegt De Bruin. ‘Hij is de mysterieuze toerist 
in de film. Hij legt als glasaal vijfduizend kilometer op zee af om op te 
groeien in de Nederlandse binnenwateren, komt overal, ziet alles, maar 
eigenlijk weten we weinig van hem. Het was de perfecte vis die het hele 
verhaal aan elkaar kan zwemmen.’ Als kijker heb je voortdurend het 

idee dat De Bruin met hem opzwemt. ‘De route is 
op feiten gebaseerd, maar ik heb niet een paling 
gevolgd, dat is niet te doen. Voor de laatste paar 
shots heb ik met collega’s nachten – de paling is 
vooral dan actief – rondgedobberd in de indus-
triehaven van Amsterdam waar zich heel veel 
palingen bij een rif van brakwaterkokerwor-
men verzamelen voordat ze de zee intrekken. 
Uiteraard met vergunning, anders verdenken ze 

je nog van drugssmokkel.’ 
Verwacht De Bruin nu dat iedereen na het zien van de film gaat snorke-
len in de Nederlandse sloten? ‘Ik zou het iedereen willen aanraden. Mis-
schien niet in het Noordzeekanaal, maar er is altijd wel een zandplas in 
de buurt waar het water glashelder is. Als je daar op een mooie dag heel 
rustig ronddobbert, heb je kans dat je oog in oog komt met een snoek 
van een meter die jou net zo verwonderd aankijkt als jij hem.’ 

De film Nederland onder water is deze maand te zien in Pathé 
en daarna ook in andere bioscopen. Dit najaar zendt  AVRO/
TROS de film uit op televisie.

INTERVIEW

‘De laatste dertig jaar is de  
natuur in het zoete water 
enorm opgeknapt’

Ferry Hagen
Medisch mycoloog Ferry Hagen (1979) is 
benoemd tot bijzonder hoogleraar fun-
gal functional diversity aan de Universi-
teit van Amsterdam. Een leerstoel inge-
steld door het Westerdijk Fungal 
Biodiversity Institute (WI-KNAW), waar 
Hagen sinds 2017 als groepsleider medi-
cal mycology werkt. Hij studeerde biolo-
gie en medisch laboratoriumonderzoek 
aan de Hogeschool Utrecht en promo-
veerde in 2011 in Utrecht op Cryptococ-
cus-gisten die hersenontsteking kunnen 
veroorzaken. Hagen werkte als labme-
dewerker bij het NIOO in Nieuwesluis en 
het Centraal Bureau voor Schimmelcul-
turen (nu WI-KNAW), en van 2011 tot 
2017 als medisch microbioloog bij het 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nij-
megen. Sinds 2019 is hij tevens gastpro-
fessor bij Jining No. 1 People’s Hospital 
in China.

Aren van Waarde
Bioloog Aren van Waarde is ter gelegen-
heid van zijn pensionering van het Uni-
versitair Medisch Centrum Groningen op 
30 maart benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje Nassau. Hij studeerde biolo-
gie in Leiden en promoveerde daar in 
1982 op onderzoek aan energiemeta- 
bolisme van vissen. Hij werkt sinds 1990 
bij het UMCG en heeft zich daar toege-
legd op de ontwikkeling van tracers om 
stoffen met een PET-scan in het lichaam 
te volgen. Hij is ook medebedenker van 
dierproefalternatieven die in 2011 en 
2018 zijn bekroond met de nationale 
Prijs Alternatieven voor Dierproeven. 

Ammodo Science 
Awards
De Ammodo Science Award for ground-
breaking research in biomedical sciences 
van 1,2 miljoen euro is dit jaar toege-
kend aan de Utrechtse onderzoeksgroep 
Omnes Pro Uno. Dit team bestaat uit me-
disch bioloog Ruben van Boxtel (1979), 
ethicus Annelien Bredenoord (1979), 
moleculair bioloog Hans Clevers (1957), 
onderzoeker metabole ziekten Sabine 
Fuchs (1974) en moleculair immunoloog 
Edward Nieuwenhuis (1965). Omnes Pro 
Uno – ‘allen voor één’ – wil patiënten 
met een genetische ziekte genezen door 
dna-fouten op te sporen en te corrigeren 
voordat er in het lichaam onherstelbare 
schade ontstaat. 

Future for Nature 
Awards
Voor de Future for Nature Awards 2022 
van 50.000 euro zijn dit jaar toegekend 
aan drie getalenteerde, internationale 
natuurbeschermers: de Indiase Tiasa 
Adhya (35) voor de bescherming van 
viskatten en moerasland in India, de 
Britse Rebecca Cliffe (31) voor haar be-
scherming van luiaards in Costa Rica en 
de Braziliaan Gabriel Fávero Massocato 
(34) voor de bescherming van het reu-
zengordeldier in Brazilië. 
De drie winnaars krijgen 13 mei hun prijs 
uitgereikt tijdens het FFN Award Event in 
Burgers’ Zoo, met Saba Douglas-Hamil-
ton als gastvrouw en Frans Timmermans 
(vicevoorzitter Europese Commissie) en 
Razan Al Mubarak (president IUCN) als 
eregasten.
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