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van de groep vogels vliegt omhoog, Smit
veert op. Al gauw blijkt dat het voor niks is.
,,Een smelleken’’, ziet de filmer. Daar hebben
bergeenden en kluten weinig van te vrezen.

De rust keert weer. Het oog valt op een
kadaver dat op de grond ligt. Een opengere-
ten beest met een groot rond gat in de borst.
Donsveertjes liggen er omheen. De eerste
aasvliegen zijn al aan de verdere destructie
van het lijk begonnen.

,,Een jonge bergeend’’, ziet de kenner.
,,Waarschijnlijk gepakt door een slechtvalk
die tijdens zijn bezigheden werd gestoord.’’
De natuurfilmer verdiept zich niet alleen in
het leven, maar ook in de dood van zijn
objecten.

En het leven begint bij de geboorte. Smit
volgde die bij de bergeenden op Ameland,
maar ook kreeg hij de gelegenheid het broe-
den en opgroeien van slechtvalken in beeld
te brengen.

Dat was op Rottumerplaat, de enige plek in
ons land waar dit jaar slechtvalken op de
grond broedden. Doorgaans nestelen ze heel
hoog in gebouwen of op masten. Die zijn er
niet op Rottumerplaat, maar daar vinden ze
wel rust en voedsel in overvloed. Dat zal deze
keuze hebben bepaald.

Voor de waddenfilm is dat alleen maar
mooi. Van Staatsbosbeheer kreeg het team
van Smit toestemming in de broedperiode
op het eiland te verblijven, met slechts de
vaste vogelwachters en duizenden vogels als
gezelschap.

Ze filmden daar het broeden en het op-
groeien van de kuikens. Maar het mooiste,
vertelt Smit, waren toch de vlieg- en jachtoe-
feningen. De onbeholpen bewegingen die de
jongen maakten bij het duiken en stoten.
Steeds opnieuw mislukten pogingen: ,,Jagen
is duidelijk een kunst die ze moeten leren.’’
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AANDOENLIJKAANDOENLIJK
Het is soms op het aandoenlijke af, zeker als
die jonge roofvogels hun geboortegrond
hebben verlaten en in een gebied als bij
Zwarte Haan komen. ,,Dan komen ze hoog
aanvliegen en zien ze onder zich vijftigdui-
zend vogels. En dan lukt het ze niet er ook
maar een te bemachtigen.’’

Om medelijden mee te krijgen. Zelfs de
beoogde prooien nemen hun belagers na een
paar mislukte pogingen niet eens meer se-
rieus. Smit: ,,Dan nemen ze niet eens meer
de moeite om op te vliegen. Alsof ze denken:
daar heb je gekke Henkie weer.’’

Terug naar de realiteit van nu: er heeft
zich nog geen slechtvalk gemeld, maar het
wordt nu in de grote groep vogels toch wat
onrustig. Vanaf land nadert een grote vogel.

Smit reageert alert, maar al gauw blijkt het
weer vals alarm. Het is een bruine kiekendief
die zijn vlucht uiteindelijk over land voort-
zet. Weer mis.

Ondertussen loopt op enige afstand een
oudere man de kwelder op. Hij tuurt naar de
grond, raapt af en toe iets op en stopt dat in
een plastic tas. Wat hij precies zoekt, blijft
onduidelijk.

Smit volgt het met argusogen. Als de man
nog verder zeewaarts loopt, zal hij alle rus-
tende vogels opjagen. Zover komt het niet,
de man keert net op tijd terug.

De filmer is opgelucht. ,,Deze keer loopt
het goed af.’’ Toch knaagt het, het gebrek aan
bescherming in zo’n verstoringsgevoelig
natuurgebied. Hij ziet het vaak: mensen met
loslopende honden, crossfietsers, wandelaars
die veel te ver de kwelder opgaan.

Hij maakte hier zelfs mee dat een man in
een zeekajak van zee kwam en door de geul,
dwars door de kwelder tot bijna aan de dijk,
door peddelde. ,,Niet te geloven dat er geen
toezicht is om zulke gekke dingen te voorko-
men.’’

Het komt de vogels in ieder geval niet ten
goede. Als een soort als de bergeend in de rui
is, kan die geen kant op. Dan raken al die
tienduizenden vogels in paniek door mensen
die niet weten wat ze doen.

MISSIEMISSIE
Want dat het vaak om onwetendheid gaat bij
de veroorzakers, is voor Smit duidelijk. ,,De
mensen hebben echt geen idee van wat ze
aanrichten.’’ Hij pleit voor meer informatie
aan bezoekers. Zo wordt de film ook een

missie: ,,Wellicht helpt het als mensen straks
zien hoe kwetsbaar de natuur hier is.’’

Zover is het nog niet. Smit heeft al specta-
culaire beelden, maar er moet nog meer bij.
Van die dodelijke rover van een slechtvalk,
bijvoorbeeld. Zolang die zich nog niet laat
zien, staan alle zintuigen ook open voor
andere waarneming.

,,Luister’’, roept de filmer. ,,De ijsvogel
weer.’’ Een paar uurtjes eerder, op het par-
keerterrein, flitste dit beestje ook al langs.
Het wil kennelijk ook een kijkje nemen aan
de andere kant van de dijk.

Van de kluten, bergeenden en meeuwen
nog steeds geen nieuws. Alles is rustig, ze
verroeren zich niet. Behalve dan om wat te
eten. De temperatuur is aangenaam, de zee
blijft op grotere afstand dan gehoopt en de
wind is kalm.

Dat is wel eens anders op deze plek, weet
Smit. Hij was hier een paar weken eerder
ook, toen een storm het water hoog opstuw-
de. Het leverde prachtig materiaal op voor de
film.

De boeren die buitendijks hun vee hadden
ingeschaard, leken eerst te denken dat het
allemaal wel wat meeviel. Ze lieten hun koei-
en staan, in de verwachting dat het water op
veilige afstand zou blijven.

Het liep anders. Smit merkte na een paar
uur dat de wind opschoof van zuidwest naar
west. Het water kwam omhoog, de koeien
hielden de poten niet meer droog. Zo moes-
ten de boeren toch nog in actie komen.

De natuur krijgt op zo’n moment ook een
flink pak op de donder. De filmer was er
getuige van dat de vogels een veilig heenko-

men zochten. Dat kluten, die zo fraai gete-
kende zwart-witte vogels, massaal het lucht-
ruim kozen. Als een grote deken lieten ze
zich dragen op de wind.

,,Als kluten in formatie vliegen, levert dat
schitterende taferelen op.’’ Het maakt Smit
lyrisch: ,,Met die patronen van zwart en wit
is het net alsof je naar een schilderij van M.C.
Escher zit te kijken. Overweldigend!’’

Tijdens de storm was er nog veel meer

fraais te zien. Vluchtende muizen, bijvoor-
beeld. De beestjes waren met honderden
tegelijk op de vlucht voor het hoge water.

Smit zag het aan. De beestjes klommen in
doodsangst bij de dijk op, maar als ze dan de
kop boven de kruin uitstaken, kregen ze een
klap mee van de wind, verloren hun even-
wicht en vlogen het water in. ,,Vliegende
muizen.’’ De filmer maakte het niet eerder
mee.

ALARMALARM
Het verhaal wordt ruw onderbroken. Alarm
bij de grote groep vogels. De meeuwen ko-
men omhoog, een groep pijlstaarten volgt,
de bergeenden en kluten zijn onrustig. Zou
het deze dag dan toch nog wat worden?

Het is onmiskenbaar een slechtvalk die de
foeragerende vogels nadert. De onrust is er
niet voor niets. Maar het blijft bij een be-
zoekje. De rover onderneemt geen serieuze
poging een prooi te slaan. Een eindje verder-
op gaat hij op een paaltje zitten.

Smit, licht teleurgesteld: ,,Een echte aanval
is het niet. De slechtvalk zet niet door.’’ Hij
heeft het vaker gezien. Dan komt zo’n vogel
langs en observeert of er ook een gemakkelij-
ke prooi in de groep zit. Als dat het geval is,
dan is de kans groot dat hij terugkomt.

Het zit er deze dag niet in, maar er komen
meer dagen met nieuwe kansen. De scène
van de slechterik van het wad die zijn prooi
grijpt, komt er vast. Want de realiteit van het
overleven in en op de Waddenzee moet in de
film tot uiting komen. Smit: ,,En dat zal eer-
lijke, soms rauwe beelden opleveren die best
confronterend kunnen zijn.’’
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