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EEN STATIEF VOOR 'T MAKEN VAN 

NAT UUROPN AMEN. 

E kerslvacanlie sluit hel jaar van den naluurfolograaf zoo prettig af! Do buil 
van een heel jaar zwoegen wordt nogmaals nagezien, genummerd, gecatalo
giseerd en d a n . . . . de doos in tot bij gelegenheid! Als dan hel nieuwe 
jaar is ingetreden, de hazelaar bloeit, de lente zacht al fluistert in de vogel-
keelljes, dan beginnen de aanstalten om weer beter dan het vorige jaar ge
reed te zijn voor de mooie maar lang niel altijd gemakkelijke laak van 'tvast-

igen van naluurmomenton. 
'k Geloof dal door 't gebruik van bijgaand simpel statief de taak voor m'n medearbeiders 

in den hof niet alleen zal 
worden verlicht, maar hun 
bovendien meerdere succes 
mag worden verzekerd. 

Het statief is een puntige 
slang, van gesmeed ijzer, 
die diep in den grond ge
stoken, stevig staal, en waar
op een scharnier mei schroef 
en slcuuplaat, kan draaien. 
Het scharnier kan een wente
ling maken van moer dan 
-180°, dus merkbaar grooter 
dan die van een kogelgewricht 
zoodat desgcwenschl een 
onderwerp loodrecht van 
boven kan worden genomen. 
En al zal dil nu wel niet zoo 
heel dikwijls voorkomen, bij 
een nest, waarin de eieren 
moeten worden gezien, is 't 
al dadelijk zeer gemakkelijk. 
Men ontloopt daarbij tevens 
't gevaar dat toestel en al, 
voorover tuimelt, terwijl ver
der het in disorder brengen 
van de omgeving, door al do 
pooten van 't statief wordt 
voorkomen. Ziedaar al Iwee 
mooie zaken! Die uitstaande 
poolen vormen bovendien 
een waar obstacle, waarbij 
het hebbon van één been gunstig afsteekt., en waardoor bij vogels zeer stellig eerder op 
succes mag worden gehoopt. Eén enkele tak maskeert het voldoende. Verder kan men het 
toestel goed stabiel zoo dicht bij don grond brengen als men wil, desnoods een weinig er in. 
Paddestoelen, mossen, kruiden, enz. zijn er makkelijk mee te nemen, zonder de voorwerpen 
geweld aan Ie moeten doen. 

Hot richten geschiedt door staaf on scharnier beide. Is de slang in do grond gestoken, 
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en de camera aangeschroefd, waarbij natuurlijk z'n as moet komen te liggen in 't vlak van 
beweging van de scharnier*) dan wordt eerst gericht door draaing van den stang in den grond 
en vervolgens door 't scharnier. Zeer eenvoudig dus. Alsnu volgt de instelling. 

En nu het bezwaar van mijn 
statief. Wanneer de stang niet 
zuiver loodrecht in den grond 
is gestoken krijgt men, een enkel 
geval uitgezonderd, een kiek met 
hellende horizont en dilo loodlijnen. 
Hiertegen is niels te doen, dan 

"de staaf zuiver te plaatsen, het
geen, — de ondervinding van één 
zomer leerde het me — bij eenige 
oefening spoedig te bereiken is. 
Op natuurfoto's waar èn horizontale 
èn verlicale lijnen ontbreken zal 
een kleine afwijking niet hinder
lijk zijn. 

In heel harden bodem kan men 
't niel gebruiken! Is dus mijn 
slalief vooral van belang voor 't 
werken op of dicht bij den grond, 
ook hoog gebruikt geeft 'l zijn 
voordeel. In elke stand, van hori
zontaal lot verticaal kan men den 
slang met twee touwen bindon 
aan stevige voorwerpen, lakken 
meestal, en als hij met het te 
nemen punt in één verticaal vlak 
ligt is zuivere instelling mogelijk. 
ledere fotograaf van eenige routine 
zal dit ook zonder deze aanwijzing 
voelen. Ik zelf heb op deze wijze 
een Vlaamse Gaai gekiekt boven 
in een appelboom, waar 't, brengen 
van een driepotig slalief ondoen
lijk zou zijn geweest. 

Het statief, 65 cM. lang, met een gewicht van s/i K.g., wordt geleverd door den heer W. 
Luynenburg, amanuensis aan de B. II. B. S. te Wageningen voor f 3.— 

G. WOI.DA. 

') Wiuir ilit niet 't geval is, moot de schroef iets korter gemaakt. Wil men hem niet laten afvijlen, dan kan mea 
een kwartgevouwcn briefkaart op 't stcunplaatje aanbrengen Voor meerdere stabiliteit van de tegenwoordige toestellen. 
ware 't gewenscht dat de sehroef in 't midden van den bodem van de camera kon worden inge/.nt. 


