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Een bevriende ecoloog gaf Cees van Kempen in 2015 het zetje. 
‘Maak een film over de wolf, want die komt zeker weer terug 
in ons land.’ Van Kempen, van huis uit civiel-technicus en 

organisatieadviseur, had net een paar succesvolle natuurfilms gemaakt 
over de terugkeer van de ijsvogel, de bever en de torenvalk dus op zich 
paste de wolf in dit rijtje. Na rijp beraad sloeg hij zijn spaarpot stuk en 
begon een megaproject van vijf jaar. Inzet: een bioscoopfilm voor de 
hele familie. ‘Ik ben in 2017 begonnen met de voorbereidingen en in 
2018 gaan filmen’, zegt Van Kempen. ‘Eerst in Polen waar de wolf nooit 
was verdwenen, daarna in Oost-Duitsland waar zich inmiddels al vele 
roedels hebben gevestigd en sinds 2020 gewoon op de Veluwe waar de 
wolf inderdaad na honderd jaar is teruggekeerd.’ 
Het resultaat is een mooie natuurfilm, met in de hoofdrol de jonge wolf 
Scout die met zusjes en broertjes opgroeit in de bossen van Oost-Duits-
land. Hij ontdekt stap voor stap zijn omgeving, gaat met de familie mee 
op jagen, overleeft honger en droogte en wordt volwassen. De kijker ziet 
hem voor het eerst zelf op jacht gaan en een jong hertenkalf pakken, de 
roedel verlaten en naar het westen trekken. Na vele barrières te hebben 
genomen – brede rivieren, snelwegen –  komt hij 
aan in het drukke Nederland, vindt een vrouw-
tje op de Veluwe en sticht een nieuwe roedel. 
Men wordt getrakteerd op magnifieke beelden: 
een nachtelijke paring, de verkenning van een 
dassenburcht om jongen te werpen, de geboorte 
van wolvenpups en de schitterende superbloed-
wolfmaan van 2019.

SLIM
Scout is zo alom aanwezig in de film en van zo dichtbij vastgelegd dat 
het bijna makkelijk lijkt om wolven in het wild te filmen en te volgen. 
‘Makkelijk was het zeker niet’, zegt Van Kempen. ‘Ze zeggen weleens dat 
wolven schuw zijn, maar dat is eigenlijk niet het goede woord. Ze zijn 
vooral slim. Ze weten heel goed hoe je uit de buurt van mensen kunt 
blijven.’ Scout staat overigens voor vele wolven, het is onmogelijk om 
een individu lange tijd te volgen. ‘Dankzij mensen die precies wisten 
waar ze zaten en zo enthousiast werden dat ze mee zijn gaan filmen, 

‘IK WIL VOORAL SCHOONHEID 
CREËREN’

Natuurfilmer Cees van Kempen zat vijf jaar in het spoor van de wolf

DOOR ASTRID SMIT

Filmmaker Cees van Kempen maakte een 
mooie bioscoopfilm over de wolf die naar 
Nederland teruggekeerde. Geen gemakkelijke 
opgave. ‘Wolven weten heel goed hoe je uit de 
buurt van mensen kunt blijven.’

Cees van Kempen maakte een bioscoopfilm over de wolf: ‘Vaak moet je dagen wachten tot je een wolf ziet.’
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heb ik zulke beelden verkregen. We waren met vijf tot zes mensen en 
werkten hecht samen, bijna als een roedel wolven’, lacht Van Kempen. 
‘Ik ga ze bij de première ook allemaal op het podium vragen. We zijn 
vrienden voor het leven geworden.’ 
Ze camoufleerden zich met speciale kleding of tentjes en zorgden 
ervoor dat de wolven hen niet konden ruiken. ‘Er is een shot waar een 
jonge wolf de groep verlaat, terwijl de ouders hem nakijken. Daar liep 
hij recht op mij af. Ik hield mijn adem in. ‘Wanneer ziet hij mij?’ Ik was 
maar dertien meter van hem verwijderd’, zegt Van Kempen. ‘Vaak moet 
je dagen wachten tot je een wolf ziet, soms zelf weken, en dan nog kun 
je hem missen. Zo wilde ik heel graag een shot van wolven die een weg 
oversteken. We hadden een gebied in Duitsland uitgekozen waar de 
welpen van een roedel in een gebied van 800 bij 800 meter verbleven. 
We waren daar drie weken met zijn drieën dag en nacht aanwezig, maar 
hebben helaas geen wolf gezien. Ze moeten onze aanwezigheid door 
hebben gehad.’ Uiteindelijk lukte het toch om de overstekende roedel 
vast te leggen, maar dan met een camera die was bevestigd aan een 
boom en de hele dag de weg filmde. 

CAMERAJAREN
Veel andere beelden zijn gemaakt met vast opgestelde camera’s die pas 
filmen als de sensor beweging in de omgeving registreert. ‘We hadden 
tien hoogwaardige, zelfgebouwde cameravallen in de buurt van de 
wolven uitstaan. Daardoor hebben we in drie jaar eigenlijk dertig came-
rajaren gedraaid. Zonder die techniek hadden we nooit zoveel unieke 
beelden verkregen.’ De prachtige shots van de geboorte van de wolven-
jongen zijn met een infraroodcamera vastgelegd. Alleen stond die niet 
in het veld maar in een dierentuin. ‘Die shots zijn in het wild nu eenmaal 

niet te maken’, zegt Van Kempen eerlijk. ‘Het is 
onmogelijk om in het hol van de wolf een camera 
op te stellen. Dan verstoor je het dier en breng je 
jezelf in gevaar. Het is bovendien verboden.’ 
Bang voor de wolf is Van Kempen nooit geweest. 
‘Geen moment, en dat is ook niet nodig als je geen 
gekke dingen doet.’ En dat wordt ook sterk bena-
drukt in de film. ‘De wolf is geen sprookjesdier’, 
zegt Matthijs van Nieuwkerk die de film insprak. 

Wolven jagen alleen op dieren en pikken de zwakke eruit of de jongen 
die buiten het zicht zijn van het moederdier, vertelt hij. En schapen die 
veilig achter een wolfwerende afrastering staan of in de gaten worden 
gehouden door een kuddebewakingshond, hoeven niets te vrezen. 
Tegenstanders van de wolf in Nederland komen niet in de film voor. 
‘Dat is een bewuste keuze’, zegt Van Kempen. ‘Nergens is de discussie 
rondom een nieuw dier in de Nederlandse natuur zo gepolariseerd als 
rondom de wolf. Je bent of vriend of vijand. Ik wil daarbuiten blijven en 
als natuurfilmer vooral schoonheid creëren.’ 
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‘We werkten hecht  
samen, bijna als een  
roedel wolven’

Roderick 
Beijersbergen
Humaan geneticus Roderick Beijersber-
gen van het Nederlands Kanker Insti-
tuut (NKI) is bij de Universiteit van Am-
sterdam benoemd tot bijzonder 
hoogleraar functional genomics. Hij 
studeerde biomedische wetenschappen 
in Leiden en promoveerde in 1995 in 
Utrecht op onderzoek aan de regulatie 
van de celcyclus door retinoblasto-
ma-eiwitten. Hij was postdoc bij het 
Whitehead Institute in Cambridge (VS) 
en werkt sinds 1999 bij het NKI, onder 
meer als hoofd genomics. Beijersber-
gen is tevens medeoprichter van de 
Amsterdamse startup Qameleon Thera-
peutics.

Rachel Heijne
Antropoloog Rachel Heijne is 1 augus-
tus gestopt als directeur van het Net-
werk van Milieuprofessionals VVM. Ze 
studeerde culturele antropologie in 
Utrecht en was sinds 2007 directeur van 
de vakvereniging voor milieukundigen. 
Heijne was daarvoor onder meer advi-
seur bij OnmoetplanB in Nijmegen en 
centrum Vrouw en Milieu (VeM) in 
Utrecht.

Resi Janssen
Huishoudwetenschapper Resi Janssen 
(1962) is in Leiden aangesteld als ma-
nager van het Instituut Biologie Leiden 
(IBL). Ze studeerde een half jaar biolo-
gie in Utrecht en daarna huishoudwe-
tenschappen in Wageningen en werkte 
onder meer als genderspecialist en in-
vestmentmanager bij Oxfam Novib en 
Cordaid in Afrika en Albanië. 

Tanja Kulkens
Chemicus en moleculair bioloog Tanja 
Kulkens is per 1 september aangesteld 
als directeur van het NWO-domein 
Exacte en Natuurwetenschappen 
(ENW). Ze studeerde scheikunde aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en promo-
veerde daar in 1992 op de regulatie van 
rna-synthese bij gisten. Kulkens werkt 
sinds 1994 bij NWO en was de laatste 
vijf jaar werkzaam als hoofd Chemie en 
Natuurkunde bij ENW. 

Joop van Lenteren
Entomoloog en emeritus hoogleraar 
Joop van Lenteren (1945) kreeg vanwe-
ge zijn pionierswerk voor biologische 
bestrijding het sluipwespje Megap-
hragma vanlentereni naar zich ver-
noemd (Insects, 20 juni). Het betreft 
een op Borneo aangetroffen piepklein 
insect (‹0,3 millimeter) die op tripseitjes 
parasiteert. Van Lenteren studeerde en 
promoveerde in Leiden en was van 
1983 tot 2010 hoogleraar entomologie 
in Wageningen.

Henny van der Windt
Bioloog Henny van der Windt (1955) 
van de onderzoeksgroep Integrated Re-
search on Energy, Environment and So-
ciety ontving 17 juni de zilveren acade-
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