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Voor de opnames van mijn project Ur heb ik een reis ondernomen naar Białowieża, gelegen in oost 
Polen nabij de grens met Belarus. Ur is een film over de verdwijning van het laatste oerbos van 
Europa. In mijn praktijk onderzoek ik de relatie van de mens tot de aarde, of meer lokaal, de mens 
tot haar lokale omgeving. Ik ben geïnteresseerd in de betekenis die we toekennen aan 
landschappen door de verhalen die we over ze vertellen, en de wijze waarop deze politiek, 
historisch of ecologisch gekleurd zijn. 

Een oerbos wordt gekenmerkt door de afwezigheid van menselijk handelen. Tot 2016 was dit ook 
het geval in het vrijwel onaangetaste Białowieża bos, een van de laatste oerbossen in Europa waar 
zeldzame bloemen en planten groeien en wat tevens leefgebied is van de bijna uitgestorven 
wisent. Ook groeien er enorme bomen van honderden jaren oud, zoals ze nagenoeg niet meer 
voorkomen in Europa. Het bos ligt op de grens met Polen en Belarus, en beide landen houden er 
een eigen conservatie beleid op na. Ik focus op het gedeelte van het bos dat gelegen is in Polen. 
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Sinds 2016 vindt er in het Woud van Białowieża op omvangrijke schaal ontbossing plaats om het 
bos te beschermen tegen de letterzetter, een kleine kever die fijnsparren ernstig aantast. De 
toenmalige Minister van Milieu gaf toestemming voor het kappen van bomen op grote schaal. Dit 
besluit was in strijd met de richtlijnen van UNESCO werelderfgoed en Natura 2000, en maakte veel 
los in binnen en buitenland. Zo benadrukten actiegroepen dat de interactie tussen de fijnspar en 
de letterzetter een natuurlijk fenomeen is dat al eeuwen gaande is, en dat het geen gegronde 
reden is voor de omvangrijke houtkap. Voorstanders leggen daarentegen de nadruk op de 
werkgelegenheid die het verschaft voor lokale gemeenschappen en de bescherming van het bos 
tegen de kever. Het is een gevoelige en gecompliceerde situatie waarin veel politieke actoren 
betrokken zijn die diametraal tegenover elkaar staan.  



In de maanden die volgde, sleepte een coalitie van NGO’s de situatie voor de rechter. Uiteindelijk 
is de zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Commissie verschenen, die de Poolse 
regering maande om het kappen van bomen direct te staken. Sindsdien is de houtkap in een 
impasse. Vier jaar na dato, ga ik naar dit gebied om te reflecteren op de verhitte politieke situatie in 
2016 en een blik te werpen op de toekomst. Hiervoor interview ik de partijen die destijds betrokken 
waren en zodoende bijgedragen hebben aan de toekomst van dit gebied, uiteenlopend van het 
hoofd van Natuur Conservatie van de Poolse regering, tot een rechter van Client Earth, als ook de 
woordvoerder van de Europese Commissie. Ur brengt de politieke verdeeldheid rondom het Woud 
van Białowieża op caleidoscopische wijze in beeld en toont hoe politieke besluitvorming de 
formatie van landschap beïnvloed. Ten slotte reflecteert een spiritueel uitvaartondernemer op wat 
de verdwijning of “dood” van een oerbos betekent.  
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De film maakt gebruik van strategieën uit de documentaire filmwereld, maar schaart zich onder de 
noemer “experimentele film”. Ik gebruik de film camera op een haast fotografische manier, om 
verstilling in het beeld te bewerkstelligen ten opzichte van de scherpte en snelheid van de 
interviews. De extreem traag bewegende opnames heb ik gemaakt met een paar meter lange 
mechanisch aangedreven dolly. De reis naar Białowieża ondernam ik samen met een klein team 
dat mij ondersteunde bij de totstandkoming van de film. Alicja Melzacka ging mee als vertaler en 
assisteerde bij het onderzoek en de voorbereiding. Paul Devens verzorgde het sound design van 
de film en hielp met technische ondersteuning op locatie. Uiteindelijk hebben we een aantal 
draaidagen in het Białowieża National Park gehad, het beschermde gedeelte van het bos, onder 
begeleiding van een gids, maar daarnaast ook in het aangetaste deel van het bos. De interviews 
zijn grotendeels online afgenomen wegens de corona maatregelen. 

Ur is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van Stichting Gerbrandy Cultuurfonds. De film 
wordt getoond op Art Rotterdam, dat wegens corona voorlopig uitgesteld is tot 30 juni - 4 juli 2021.  



 

Op verschillende plekken in het bos opnames maken met de dolly. 



Gids Andrzej Keczyński en vertaler Alicja Melzacka in overleg. 

 

Technische ondersteuning van Paul Devens. 


