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En verder

De foto en zijn verhaal
door Marco de Paauw
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ook. Na bijna een week te hebben gezocht 
en nog niets gefotografeerd te hebben 
kan ik u vertellen dat je daar niet echt 
vrolijk van word! En doordat ik alles vanuit 
mijn auto organiseerde was het extra 
zwaar geworden. Gelukkig had ik langs  
de weg een openbaar toilet gevonden 
waar de verwarming aan stond. Ik kan u 
vertellen dat als je in dit soort omstandig-
heden verkeert, je super blij kan zijn met 
een verwarmd hokje. Dit werd dus mijn 
basecamp! Ik heb daar 3 weken gebivak-
keerd. Ik had er een waslijntje opgehangen 
om mijn kleding te drogen en ’s avonds 
kookte ik er mijn eten. Ik zat er in het 
vrouwen gedeelte en af en toe stopte er 
dan een vrachtwagenchauffeur die er 
niets van snapte waarom hij chili con  
carne op het dames toilet rook :-). Kortom, 
ik ben gered door een damestoilet!

Koud en klam
Na een paar dagen gezocht te hebben zat 
ik er helemaal doorheen! Alles deed zeer! 
Alles was nat, koud en klam. Tempera-
turen van min 20 zijn daar heel normaal 
dus u kunt zich wel voorstellen dat je er 
dan achter komt van welk soort hout je 
gesneden bent! En als je nu iedere dag 
wereldplaten zou kunnen schieten, dan 
kun je een stuk gemakkelijker met dit 
soort omstandigheden omgaan. Maar als 
dit niet lukt, dan wordt het pas echt zwaar!

Wat moet je doen in dit soort situaties? 
Opgeven? Nee natuurlijk niet! Ik besloot 
om mijn zware lenzen in de auto te laten 
en met een lichter setje op pad te gaan. 
Normaal loop ik met zo’n 20 kg in mijn 
rug en dat maakt het lopen door de 
sneeuw niet echt gemakkelijker! 

Ik heb er toen voor gekozen om via een 
lager gelegen gedeelte het gebied in te 
trekken. En ja hoor eindelijk! In de verte 
zag ik een groepje muskusossen. Aange-
zien ik mijn 800 mm  lens voor mijn 200 
mm had ingeruild moest ik er voor kiezen 
om een stukje dichter bij de dieren te 
komen dan je normaal zou doen. 

Godzilla
Nu is er een gemakkelijke regel voor het 
werken met dieren. Zodra een dier jou 

van afstand al kan zien en je hem niet 
besluipt, en het dier er zelf voor kiest om 
je te benaderen dan is de kans dat dit dier 
je aan zal vallen erg klein. Maar dit geldt 
dus niet voor muskusossen! De groep 
kwam steeds dichter bij en ik kon eindelijk 
mijn platen maken. Een van de groep was 
een grote imposante stier. Deze wilde ik 
proberen mooi te fotograferen. Met zijn 
kop laag over de grond liep hij al grazend 
steeds meer mijn kant op. Als een dier 
het niet fijn vind dat je in zijn omgeving 
bent laat hij dit merken door met zijn 
kop te schudden of een snuitend geluid 
te maken of met zijn poot in de grond te 
krabben. Niets van deze tekens gaf deze 
stier af. Nadat hij mij op zo’n 20 meter  
benaderd was, voelde ik me niet echt 
meer op m’n gemak! Maar juist dan moet 
je ook niet eens gaan bewegen. Plots 
en totaal uit het niets zette toen deze 
stier zijn aanval in! Ik schrok me lam en 
zette het op een rennen. AAAHHHHHH 
schreeuwde ik, terwijl ik als een speer 
richting een grote ronde steen rende. 
Gelukkig was ik er net iets eerder dan 
Godzilla, want zo noem ik hem nu. Ik 
klom er snel bovenop en dat was mijn 

redding! Wat een kracht heeft zo’n beest! 
Ongelofelijk! Je voelt je op zo’n moment 
echt enorm klein.  Na dat hij een aantal 
keer om de steen heen gelopen was liep 
hij weg alsof er niets gebeurd was. Nou 
voor hem zeker! Ik heb nog even bovenop 
de steen met een kloppend hart zitten 
uithijgen. 

De volgende dag toen ik weer op pad was 
kwam ik een jager tegen. We raakte aan 
de praat en nadat ik hem vertelde dat 
ik bezig was met het fotograferen van 
de muskusossen zei hij ”gisteren zag ik 
iemand die was echt dichtbij de muskus-
ossen! En later zag ik hem rennen terwijl 
hij nagezeten werd”. Ik schoot in de lach 
en zei tegen hem “dat was ik”. 

Kortom, voordat je een dier wil gaan 
fotograferen, probeer je dan eerst goed te 
verdiepen in je onderwerp! Want voor je 
het weet zit je onder de littekens en dan 
krijgt vaak het dier de schuld. Ik ben niet 
het soort fotograaf dat beweert dat hij 
nooit fouten maakt. Want die maken we 
allemaal. Maar het is wel belangrijk, dat je 
wel van je fouten leert! 
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Ik reed toen in een Landrover Discovery 
en had mezelf voorgenomen om deze 
reis geheel uit mijn auto te doen, dus ook 
koken en slapen.  Via Duitsland ben ik 
naar de kop van Denemarken gereden om 
daar de boot te pakken en over te varen 
naar Noorwegen.  Vandaar uit is het nog 
eens een flink stuk rijden. De totale reis 
bedraagt 1640 km.

Na wat in het gebied rond gekeken te 
hebben, ben ik de eerste ochtend op pad 
gegaan. Via een smal pad moest ik een 
berg beklimmen, omdat ik te horen had 
gekregen dat de muskusossen ergens 
daar boven moesten zijn. Er lag al een 
dik pak sneeuw en het viel dan ook niet 
mee om er doorheen te komen. Meerdere 
malen gleed ik uit en lag ik weer op mijn 
rug in een diep pak sneeuw. In het begin 

moet je daar nog om lachen maar na 
een keer of vijf vergaat je het lachen wel. 
Tijdens het lopen merkte ik dat er steeds 
meer mist kwam, en toen ik uiteindelijk 
boven was aangekomen was het zicht 
minder dan 20 meter. Dit zijn natuurlijk 
niet de meest ideale omstandigheden 
om dit soort dieren te gaan zoeken! Niet 
alleen omdat ze simpelweg niet te vinden 
zijn maar ook omdat het erg gevaarlijk 
kan zijn als je in eens veel te dicht bij komt 
te staan. Maar daarover meer.

Damestoilet
Na een dag door de sneeuw te hebben 
geploeterd, ben ik een tikkie teleurgesteld 
terug naar beneden gegaan. Maar ja,  
morgen weer een nieuwe dag zal ik maar 
zeggen. Maar de volgende dag was het 
weer dezelfde situatie en de dag daarna 

Om een echt mooie en pakkende natuurfoto te maken kost soms meer tijd dan je lief is! 

In 2008 ben ik in mijn eentje naar Noorwegen gegaan om daar de schitterende muskusos in de 

sneeuw te fotograferen. Deze zeer imposante dieren leven in een gebied dat de doverefjell heet. 

Dit is een gigantisch groot gebied, maar omdat ik redelijk wat vooronderzoek had gedaan,  

dacht ik dat het niet zo moeilijk zou zijn om deze dieren te vinden. Had ik me even vergist! 
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