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“Ik fotografeer 

puur op gevoel en 

intuïtie”

© Anouk van der Zee/www.fotografieanoukvanderzee.blogspot.nl
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Wie ben je?
Mijn naam is Anouk van der Zee, 26 jaar en ik 

woon in Dordrecht. Ik ben een amateurfotograaf. 

Ik zou er dolgraag mijn beroep van maken, maar 

helaas laat mijn gezondheid dat niet toe.

Waar is de foto genomen?
De foto is genomen in de Dordtse (Hollandse) 

Biesbosch. Voor wie het gebied kent, vlak bij het 

bos en recreatiegebied De Elzen. Een prachtig 

stukje natuur en zo dicht bij huis.

Wat zien we precies op de foto?
Een hinde tussen de koolplanten.

Was het een lucky shot of heb je 
er lang op moeten wachten?
Dit was zeker een lucky shot. Als ik mijn hond 

Roef, een Zwitserse witte herder, uitlaat in de 

Biesbosch neem ik altijd voor de zekerheid mijn 

camera mee. Deze keer was dat ook zo. Na 

heerlijk een stukje te hebben gewandeld, gingen 

we weer op weg naar huis. In het veld langs 

de weg zag ik opeens een mooi reeënhoofdje 

 boven het groen uitsteken. Ik heb gelijk de auto 

aan de kant gezet en ben er rustig naartoe ge-

lopen. Als ze opkeek stopte ik even, tot ze weer 

verder ging met eten. Elke keer als ze zich weer 

op haar gemak voelde, kwam ik een stapje 

 dichterbij, tot ik niet meer verder kon door een 

hek dat er stond. Daar heb ik een tijdje gestaan. 

Ze vond het helemaal prima, beter zelfs: ze werd 

heel nieuwsgierig naar mij. Stapje voor stapje 

kwam ze op me af lopen. Het duurde niet lang 

of ik stond oog in oog met deze mooie hinde. 

Ik voelde me zo gelukkig op dat moment!

Wat zijn de uitdagingen 
voor jou als dieren- en 
wildfotograaf?
Als ik buiten aan het fotograferen ben, vergeet ik 

alles om me heen. Ik fotografeer puur op gevoel 

en intuïtie. De dieren zo natuurlijk mogelijk te 

fotograferen, zonder hun rust te verstoren. Dat 

ze je niet als indringer ervaren en daardoor hun 

natuurlijke gedrag vertonen. Dat geldt ook voor 

de hondenfoto’s die ik soms bij een fokker maak.

Hoe beschrijf je je band met 
de natuur?
Voor mij betekent de natuur alles. Ik ben al tien 

jaar chronisch ziek. Daardoor kan ik niet werken 

of een studie volgen. Ik put mijn kracht helemaal 

uit de natuur en dieren. Ze geven je zo veel. Ik 

kan echt niet zonder en word er heel gelukkig 

van. Vroeger, toen ik een jaar of 11 was, ging 

ik al zonder dat mijn moeder het wist op de fiets 

naar de Biesbosch. Als kind was ik als het maar 

even kon in de natuur te vinden. Het duurde niet 

Hinde in ’t groen

E
en beeld zegt meer dan duizend 

woorden. Een waarheid als een 

koe, maar soms roept een beeld 

ook vragen op. Wat te denken van deze 

hinde, die ons nieuwsgierig aankijkt vanuit een 

groenekolenveld? Argus ging op zoek naar de 

fotograaf vroeg haar naar het verhaal achter 

deze foto.
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Onder het kopje ‘Wat moet u beslist niet doen?’ 

is te lezen: 

• ‘Bel niet met de dierenambulance maar met 

de politie. In het wild levende dieren, zoals 

edelherten, wilde zwijnen en reeën hebben 

weinig kans na revalidatie te overleven.’

• ‘Neem het aangereden wild nooit mee. Geef 

het ook niet aan derden. Het zijn beschermde 

dieren en de Flora- en faunawet staat dit niet 

toe. Dit is dus strafbaar.’

lang voordat ik mijn eerste compactcameraatje 

voor mijn verjaardag kreeg en ik natuurfoto’s 

ging maken. 

Wat heb je met (wilde) dieren?
We hadden vroeger altijd dieren in huis, hon-

den, katten, van alles. Ik vind alle dieren gewel-

dig. Reeën vervelen nooit, maar vogels fotogra-

feer ik ook graag, zoals futen, torenvalken en 

lepelaars. Eigenlijk alle soorten vogels. 

Welk dier hoop je nog eens te 
fotograferen?
Daar hoef ik niet over na te denken. Als mijn 

gezondheid weer wat beter is wil ik vossen foto-

graferen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 

Ik ben er al een keer geweest; toen heb ik er 

geen gezien. Maar ik vond het er toch geweldig. 

Ik heb vanuit de verte de bronst van de herten 

mogen meemaken. Daar kreeg ik echt kippenvel 

van, zo ’s ochtends vroeg.

Begrijp je dat mensen voor hun 
plezier op dieren jagen?
Ik jaag zeker niet op reeën! Ook niet op andere 

dieren. Gisteren heb ik nog de dierenpolitie 

gebeld over iemand die dat wel doet, terwijl het 

jachtseizoen gesloten is. In de buurt van waar ik 

deze foto heb genomen staat een jachttent en ik 

vond vlakbij pas een dode ree langs de kant van 

de weg. Er woont daar ook een boer die dode 

kraaien op zijn land hangt. Echt verschrikkelijk.

Geen genade voor 
aangereden wild

W
at te doen als u een ree, damhert, edelhert 

of wild zwijn aanrijdt? De gemeente Lochem 

wil haar burgers graag adviseren op dit punt: 

‘Wanneer u een dier heeft aangereden kunt u in paniek raken en niet 

goed weten wat te doen. Wij zetten de regels nog even op een rij’, 

aldus GemeenteNieuws, het informatiekatern van de gemeente van 

30 januari 2013.

Volgt u het advies op en belt u met de poli-

tie, dan roept deze een faunabeheerder (mét 

zweethond) op die het gewonde dier uit zijn 

lijden verlost, want anders zou het dier zomaar 

dagenlang kunnen lijden.

Uitglijder
Wat krijgen we nou?, denkt een oplettende inwo-

ner en tevens lid van De Faunabescherming. Hij 

laat het er niet bij zitten en stuurt een bericht naar 

de burgemeester waarin hij zijn afschuw uit: ‘Ik 

acht het volstrekt ongepast dat van gemeentewe-

ge wordt gepropageerd aangereden wild door 

een jager, en niet door de dierenambulance, te 

laten ‘afvoeren’, schrijft hij. ‘Het zou de gemeen-

te bekend moeten zijn dat een groot deel van de 

Nederlandse bevolking de plezierjacht afkeurt. 

Daarom gaat het niet aan aangereden wild 

ook nog te confronteren met de jager en diens 

zweethond. Een aangereden dier, of dat nu een 

huisdier of wild is, heeft in een beschaafde sa-

menleving recht op behandeling. Dat is nu niet 

direct de specialiteit van de jager. Door Gemeen-


