
zomer bevolken we met miljoenen mensen het
Waddengebied en maken we er een grote ker
mis van. Ik lever niet alleen kritiek op dat ge
drag, ik moet er ook om lachen. Wat de mens
maakt en doet, vind ik bijzonder. Natuurlijk

'Ik vind die
eilandsamenleving
mooi, er zit puurheid,
stugheid en soberheid in.'

wordt. Dat vind ik mooi van het medium film,
datje kunt confronteren. Die slachtscène zit
niet in de film omdat ik het afkeur, ik eet zelf
gewoon vlees, maar om die fragiele balans tus
sen mens en natuur te tonen. We gaan nu beter
met de natuur om, maar als je ons de kans
geeft, gaan we gewoon naar gas en olie boren
en houden we er militaire oefeningen. En elke

'Ik heb moeite met traditionele natuurfilms die
in een gebied filmen en dan krampachtig op de
natuur focussen. De mens manifesteert zich
immers ook in dat gebied. Die balans tussen
mens en natuur wilden we ook laten zien. Eerst
denk je: "Wat een leuke lammetjes daar in de
wei. Wat is onze samenleving mooi." En dan
laten we ineens zien hoe een lam geslacht

lange shots in de film van het wad bij laagwa
ter waarin niets lijkt te gebeuren. Totdat een
rimpeltje water, of een overvliegende vogel
jouw aandacht trekt. Die verandering verhoogt
je bewustzijn als kijker. Daardoor word je in de
gelegenheid gesteld om kleine, subtiele proces
sen op te merken. Daarom staat de camera bij
die scènes ook stil. Ga je ermee bewegen, dan
verdwijnt dat verhoogde bewustzijn. Het is dus
niet saai, want er gebeurt juist van alles watje
anders niet zou opmerken.'

de mens

De film observeert natuurprocessen, maar kijkt
ook op eenzelfde manier naar de mens.

i

I

. vier seconden. Uiteindelijk hebben we pakweg
zestien maanden gedraaid.'

Waarom koos u voor het Waddengebied als
filmlocatie?
'Het getijdenproces maakt het Waddengebied
zo bijzonder. In het wad is er voortdurend ver
andering. Het ene moment is er overal water
en het andere moment is het weg. Die getijden
zijn een soort stuwende magie die iedere keer
iets nieuws onthult. Als het hoogwater wordt,
is dat reden om te kijken wat er onder water
gebeurt. En als het laagwater wordt, kijkje wat
er gebeurt in de prut om je heen. Zo ontstaat
langzaam een plan en ontdek je vergelijkbare
cycli. Dag en nacht, de seizoenen, leven en
dood. Niet alleen dieren hebben te maken met
de getijden, ook kokkelvissers en wadlopers
moeten wachten tot het laagwater wordt. Dat
was voor mij de grote onthulling: dat al die
processen met elkaar te maken hebben en sa
men één groot ademhalend mechanisme vor
men.'

De shots in de film duren soms minutenlang en
gaan toch niet vervelen. Hoe hebt u dat bereikt?
'We wilden beelden maken waar echtheid in
zit. In de rustige scènes moet het voelen alsof je
door een groot open raam naar buiten kijkt.
Daarom hebben we onszelf meerdere regels
opgelegd: de tien geboden. Zo mochten er geeff
voice-overs of dialogen in de film. Ook zouden
we absoluut niet met drones gaan werken. Die
beelden heb je helemaal niet nodig, want de
weidsheid van het gebied ervaar je nog beter
als je op de grond staat en om je heen kijkt.
Daarnaast hanteerden we het principe dat ver
andering het bewustzijn verhoogt. We hebben

Het ene moment kijkje in de film Silence of the
Tides nog naar een gorgelend wadslakje. Het
andere moment zit je in de cockpit van een
F-16 die met een GBU12-bom een zeecontainer
opblaast. De nieuwste natuurfilm van regisseur
Pieter-Rim de Kroon is een film van contrasten.
Een documentaire is Silence of the Tides niet.
Dat zou de indruk wekken dat de film over het
getijdenproces in het Waddengebied een objec
tief beeld geeft van de werkelijkheid. 'Maar
wiens werkelijkheid? Die van de vogels, de toe
risten of de vissers?' Liever spreekt De Kroon
van 'radicale observatie'. Een portret dat niks
voorkauwt door een dicterende voice-over of
snelle camerabewegingen. Nee, de kijker mag
in de minutenlange schilderachtige shots van
het Waddengebied zelf bepalen waar hij naar
kijkt en wat de contrasten betekenen tussen
storm en stilte, dag en nacht, en leven en dood.

Hoelang hebt u aan de film gewerkt?
'Eind 2016 ontstond het plan om een film over
het Waddengebied te maken. We hebben een
jaar research gedaan en locaties bezocht. We
wilden het hele Waddengebied beslaan, niet
alleen het Nederlandse deel. Maar dat gebied is
groot. Je zit zo een volle dag in de auto om een
klein eiland te bereiken. In de film speelt het
fenomeen tijd een belangrijke rol. Daar is let
terlijk tijd voor nodig. Als je in alle seizoenen
wilt filmen, ben je al een jaar verder. Boven
dien zijn sommige beelden heel moeilijk om te
maken. Het kostte ons gruwelijk veel tijd om
een goed shot van een wadpier te krijgen. Je
ziet ze overal opduiken, behalve op het stukje
wad waar je de camera op hebt gericht. En ge
beurt het eindelijk, dan is het net buiten beeld.
We zijn dagen bezig geweest voor een shot van

Regisseur Pieter-Rim de Kroon maakte een film over

het Waddengebied. Over getijden, contrasten en de

verhouding tussen mens en natuur. 'We zijn wel vijf

dagen bezig geweest voor een shot van vier seconden

van een wad pier.'

:unt nangen,
lukt een camera ook'

4Als je een raket onder
eenFl
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dan moet een camera ook lukken toch?" Toen
was het ijs gebroken.'

Ging het filmen in een F-16 niet in tegen uw
eigen regels?
'Daar vond ik het shot heel functioneel. En zo
als het met geboden weieens vaker gebeurt,
zondig je soms. Ik wilde ook geen muziek in de
film, maar toen kwam ik een Duitse organiste
tegen. In de film speelt ze op een zeventiende-
eeuws windorgel. Als de registers zich vullen
met lucht en je laat de wind ontsnappen zon
der de toetsen aan te raken, dan ontstaan er
windgeluiden met verschillende toonhoogtes.

^X^^*^h^t ^llnn„ Irl-.^W.^, m--.r -,1c jQ ^"\]mw^
maal drie gerekte tonen hebt, heb je al bijna
muziek. Uiteindelijk is er één grote climax,
waarin je het geweld van de natuur ervaart,
ondersteunt door orgelmuziek. Dat is zo ma
gisch en staat zo dicht bij de natuur. Hier heb ik
gezondigd, maar wel op organische manier.'

Is er een moment in de film dat u heimeest is
bijgebleven?
'Het mooiste moment vond ik de geluidsop
name van de doop op het Duitse eilandje Pel-
lworm. De dominee verzoekt de familie om
haar na te spreken. Voor de meeste mensen
bleek die tekst van vijf woorden eigenlijk al te
ingewikkeld. Je voelt de ijlheid van de ruimte
en je hoort het geluid in die kerk met die ver
schillende stemmen door elkaar: man, vrouw,
jong en oud. Er zit subtiliteit, echtheid, onze
kerheid, kwetsbaarheid en liefde in. Dat vind ik
fiet meest magische moment. En het is een
enorm contrast met het bombardement bij de
gevechtsoefening met de F-16. In die explosie
ervaar je een niet te omschrijven hoeveelheid
geweld. Het is alsof je recht in de hel kijkt. Dat
is het kwaadst van het kwaadst wat zich daar
in dat vuur afspeelt. Dat zit ook in de film.'

En toch keurt u zulk geweld niet af?
'Nee, want ik keur niet af wie wij zelf zijn. Ik zie
ook de schoonheid van wapens. Ondanks het
feit dat ze vernietigend zijn. Toch vraag je jezelf
af of we niet iets zorgvuldiger met elkaar en de
natuur moeten omgaan. Ik hoop dat dat dan
een soort boodschap is in de film.'

zie ook de filmrecensie van Silence of the Ti-
des op pagina 23

U mocht zelfs in de cockpit van een F-16 filmen
tijdens een militaire oefening.
'Met de F-16 realiseerde ik me dat het leger
niet snel toestemming zou geven. Gelukkig was
Kees Colenbrander, mijn maatje van de film
academie en verantwoordelijk voor de re
search, bevriend met de voormalig comman
dant van de luchtmacht en stafchef van de
Nederlandse defensie. Toen zaten we direct
met de generaals om de tafel. Ik heb verteld dat
ik vond dat ze mee moesten werken aan de
film omdat ze door openheid te geven dichter
bij de samenleving staan. Bovendien heeft de

^^— """""belastingbetaler het recht om te zien wat de-
„..,^,•..-.-,  fensie doet. Daar waren ze het mee eens. Toen

ik voorstelde om een camera onder de F-16 te
hangen schrokken ze wel even. Ik had me ver
diept in de bouwtekeningen en ik wist dat dat
moest kunnen. "Ja, maar denkt u wel om de
veiligheid? Die camera mag er niet zomaar af
vallen", wierpen ze tegen. Toen zei ik: "Als jul
lie er acht raketten onder durven te hangen.

respect
De Kroon noemt meerdere voorbeelden op van
filmlocaties en personen die meewerkten aan
de film en noemt van iedereen de voor- en ach
ternamen op. 'Dat heeft met respect te maken.
Het werken met mensen vind ik heel mooi. Het
zijn geen poppetjes die in een film geplakt

gesloten eilandgemeenschap. Hoe hebt u dat
aangepakt?
'Ook hierin speelt tijd een grote rol. We hebben
de tijd moeten nemen om vertrouwen te win
nen. De bewoners op de Duitse Halligeneilan-
den hadden weinig behoefte om gefilmd te    :
worden. Ze zijn tv-verslaggevers gewend die

worden of acteurs die rollen spelen, maar echte
mensen met echte namen.'

geen aandacht voor ze hebben. Die komen snel
een interview doen en filmen het liefst nog
even door de brievenbus naar binnen. Daarom
hebben we veel tijd genomen: je gaat kennis
maken, veel praten, terugkomen, uitleggen wat
je wil doen en voorbeelden laten zien van eer
dere films. Ik vind die eilandsamenleving mooi,
er zit puurheid, stugheid en soberheid in; Ik gaf
aan dat ik ze op een eerlijke manier wilde fil
men. Bij de eilandbewoners speelt het geloof
een belangrijke rol, wat ook goed paste bij de
cyclus van leven en dood. Uiteindelijk kregen
we toestemming om bij een begrafenis en een
doop vanaf een afstand te filmen. We hadden
goed doorgenomen hoe we de intimiteit van
het moment konden behouden en het wel in
beeld konden brengen.'

weten we waarvoor F-16's zijn ontworpen. Die
zijn er niet om leuk heen en weer te vliegen.
Maar de beelden vanuit de cockpit zijn waan
zinnig. Alsof je in Top Gun zit. Ik zie daar
schoonheid in en ik keur dat niet af.'

Is er een angst bij u dat de kijker een compleet
andere bapdschap uit de film haalt dan die u
bedoelt?
'Als de kijker zelf iets af wil keuren dan is dat
prima. Die mogelijkheid is er, want hoe meer je
als maker wilt sturen, hoe platter de film
wordt. Ik wifde kijker juist de mogelijkheid
bieden om zelf te ontdekken, zelf te ervaren en
zelf te zoeken. Die nieuwsgierigheid is essenti- ;
eel aan de mens.'

J^moeht-ep bijzondereplekken f Urnen zoals se-

Filmmaker Pieter-Rim de Kroon
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