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De foto en zijn verhaal
door Marco Paauw
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Tijdens mijn lezing van 11 maart 
jongstleden is mij door de Nikon Club 
Nederland gevraagd in de aankomen-
de 4 nummers een foto te plaatsen en 
het verhaal er achter te vertellen. Want 
waar veel mensen denken dat je als 
natuurfotograaf alleen rondjes door 
het bos loopt om toevalstre� ers te 
maken. Is het vaak in werkelijkheid zo 
dat er bij mijn foto’s buitengewoon 
veel voorbereidingen komen kijken, 
voordat ik over ga om de daadwerkelijk 
foto te maken. Zo ben ik bijvoorbeeld 
bezig geweest met het fotograferen 

van een ijsvogel met een groothoek-
lens. Voordat ik deze foto eindelijk 
gemaakt heb was ik een jaar verder. 
Waarom?! Nou hij moet eerst wennen 
aan het geluid van de camera en de 
spiegeling van de lens.

Fotogra� e met een visie:
Voor mij bestaan er twee manieren 
van natuurfotogra� e, één tijdens het 
wandelen in het bos kom je iets tegen 
en dat fotografeer je op een zo’n mooi 
mogelijke manier. Of twee, Je krijgt op 
de een of andere manier een idee in 

je hoofd en je gaat vervolgens aan het 
werk om deze foto zo perfect mogelijk 
te maken. De tweede manier is een 
vorm die mij meer aanspreekt. Ik vind 
het een uitdaging om een dier met 
een groothoeklens in zijn landschap 
te fotograferen. Want het draait in een 
goede natuurfoto niet alleen om het 
dier, maar juist de balans tussen het 
landschap en het dier.  

De eerste foto die ik aan u wil presente-
ren is mijn groothoek opname van mijn 
ratelslang uit Amerika Texas. In 2010 
werd ik uitgenodigd door Images for 
Conservation Fund om deel te nemen 
aan een internationale natuurfotowed-
strijd voor beroepsnatuurfotografen in 
Amerika. Iedere fotograaf mag een as-
sistent meenemen. Daar heb ik samen 
met mijn broer aan deelgenomen. 
In het verleden heb ik vaak verteld dat 
een foto tussen mijn oren ontstaat. 
Hier bedoel ik mee te zeggen dat ik op 
de een of andere manier een idee krijg 
om op een bepaalde manier of vanuit 
een bepaalde hoek of plek een dier 
in zijn omgeving te fotograferen. Veel 
fotografen denken dat dit onzin is en 
daarom heb ik mijn manier van werken 
nu eens omgedraaid. Voordat ik naar 
Amerika vertrok heb ik tot in detail 
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op mijn site www.wildlifeimages.nl 
omschreven wat en hoe en wat ik wilde 
gaan fotograferen.    

Inspiratie en een beetje meer!
Geïnspireerd door de oude tekeningen 
in de cowboytijdschriften van old 
shatterhand  had ik een idee om een 
ratelslang met een Nikon 14mm 2.8  
groothoeklens in het landschap van 
Texas te fotograferen. Dat schreef ik op 
mijn site al voor ik hem gemaakt had! 
Ik wilde dus een ratelslang groothoek 
fotograferen. Met zijn tong in een krul 
op z’n kop. De juiste sluitertijd, zodat 
er nog net wat beweging in de trilling 
van de staart zou zitten. De slang in 
die speci� eke ratelslang houding, 
recht overeind met die schitterende 
s-vormige aanvalshouding. Dit alles in 
het zachte licht van de ondergaande 
woestijn zon. 

Voorbereiding en veiligheid:
Dit niet geheel gevaarloze ideetje moet 
je wel goed voorbereiden! Voordat 
ik deze foto kon maken moest ik 
natuurlijk eerst een ratelslang vinden. 
Na vijf dagen hadden mijn broer en ik 
uiteindelijk een schitterende Dimond 
Back ratelslang gevonden.  

Om met deze slang op een voor mij en 
hem veilige manier te kunnen werken, 
heb ik het volgende bedacht. Door in 
een plaat plexiglas een gat te smelten 

en hier een frame van te maken, werd 
het mogelijk om op een redelijk veilige 
manier dicht bij de ratelslang te komen. 
Waarom redelijk, nou de onderkant 
van de plexiglas zat zo’n 10cm van 
de grond waardoor het een paar keer 
gebeurde dat de slang met zijn kop er 
onder door kwam. En dan is het van 
essentieel belang dat je met iemand 
werkt, die je blind kan vertrouwen! 
Want op zo’n moment ben je op het 
randje aan het balanceren. En wie is 
hier voor dan beter voor geschikt dan 
je eigen broer! 

Ik probeer altijd een bepaalde 
onduidelijkheid in mijn beelden te 
creëren, dit omdat onduidelijkheid 
nieuwsgierig heid oproept. Door een 
zeer laag camerastandpunt te kiezen 
lijkt de slang groter dan hij al is en 
komt hij los van de achtergrond.

Voor mij staat het dier in deze opname 
voorop! Natuurlijk werk je op zo’n 
moment zeer intensief met deze slang 
en vergt het al je concentratie. Een 
ratelslang heeft een slechte reputatie 
en word door veel Texanen direct 
gedood. Ik ben er echter achter 
gekomen dat het helemaal niet zo’n 
moordzuchtig monster is. Als je op een 
rustige en respectvolle manier met dit 
dier omgaat, heb ik gemerkt dat het 
helemaal niet zomaar wild in het rond 
gaat bijten. En als je er net iets meer 

over na denkt is het eigenlijk een van 
de vriendelijkste slangen ter wereld. 
Waarom?! Nou hij is wel zo vriendelijk 
om met zijn staart te gaan ratelen als je 
te dicht bij komt. En tja, als je die waar-
schuwing in de wind slaat, dan bestaat 
de kans dat je gebeten word. 

Uiteindelijk ben ik 4de geworden met 
mijn hele portfolio. Hierop ben ik zo 
trots als een pauw, omdat ik de eerste 
twee weken bijna niet heb kunnen 
fotografen. Mijn gehele foto-uitrusting 
was namelijk uit een rijdende auto 
gevallen. Hierdoor was van alles en nog 
wat kapot. Niet echt de ideale situatie 
om aan een fotowedstrijd te beginnen. 
Maar door de waanzinnige hulp van de 
eigenaar van de ranch ‘Tom Gates’ had 
ik na twee weken het meest van mijn 
fotoapparatuur terug en kon ik er weer 
vol tegen aan!  

Een goede natuurfotograaf is niet per 
de� nitie iemand die een mooie plaat 
kan maken! Maar daar komt nog veel 
meer bij kijken. Doorzettingsvermogen, 
wilskracht, visie en respect voor de 
omgeving zijn net zo belangrijk als de 
kennis van je camera! 

Vriendelijke groet en veel fotoplezier!

Marco de Paauw
Beroepsnatuurfotograaf
www.wildlifeimages.nl
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