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TENTOONSTELLING VAN NATUURPHOTOGRAPHIE. 

2 2 F e b r u a r i — 5 M a a r t J 9 J 3 . 

(Vervolg en slot van blz. 18). 

E meest beoefende tak van pholographie, n.1. landschapsphotographie, was 
schitterend vertegenwoordigd door een tiental bijzonder geslaagde, artistieke 
photo's van den heer Hoetink uit Warnsveld. Vooral waren het. karakteristieke 
oude boerderijen met dito antieke teerenmenschjes, welke hij meesterlijk op 
de plaat gebannen had. Prachtig was een kiek van houthakkers, die met 
paarden boomen uit een bosch halen. Deze inzending heeft mijne bijzondere 

bewondering opgewekt. Zelden zag ik zulke juist getinte photo's met zulk een artistieke en 
toch niet overdreven verdeeling van licht en donker, zaken van het grootste belang bij de 
wit-zwarlkunt. 

Eenigszins op landschappen gelijkend, maar niet met dat doel gemaakt, waren eenige 
photo's van Mej. Bienfait uit den Haag. Kieken van koffie in bloem en vrucht, van suikerriet 
en waringin gaven een aardig beeld van de weelderige vegetatie in onze koloniën. Typisch 
en duidelijk waren hare photo's van ontbladerde, boomen, speciaal genomen om den kruinvorm 
te doen uitkomen. 

Eene interessante collectie had professor W. M. de Vries, hoogleeraar in de pathologische 
anatomie te A'dam, ter onzer beschikking gesteld. Twee mikrophotographieën van doorsneden 
door de oogzenuw en blinde vlek, opgenomen in natuurlijke kleuren, bewezen ten duidelijkste 
dat het Lumière procédé zich uitstekend voor mikropholographie leent, al is de belichting dan 
ook vrij lang. De twee lentoongestetde teelden lieten aan scherpte en kleur niets Ie wenschcn 
over. Een andere mikropholographie gaf een beeld van de laag uiterst fijne, gekleurde aard-
appelmeelkorreltjes, welke bij de Lumière autochrome-plalen de gevoelige laag als een raster 
bedekken. Verder had professor de Vries ons eenige lantaarnplaatjes gezonden, waarop de 
beelden rood-groen omlijst waren. Bekeken door een rood-groene bril, doet zich het geprojec
teerde beeld dan voor alsof het gezien ware in een stereosköop. 

Echte natuurphotographieën nl. van paddenstoelen, katjes, mossen, bloemen enz. had mej. 
Cool ons gezonden. Elk dezer photo's muntte uil door scherpte en goed doen uitkomen van 
biologische bijzonderheden. 

Hel bekende blad «Onze Tuinen* had een reuzencollectie ingezonden; slechts enkele kon
den natuurlijk maar tentoongesteld worden. Over het algemeen waren de photo's zeer scherp 
en mooi. Een bloeiende rhododendron liet op de kiek zoowel in bladeren als in bloemen lal 
van bijzonderheden zien. Voorts wil ik oven aanstippen photo's van Gunnera Scabra, een 
cactusgroep, ontwikkeling van kastanjeknoppen, kortom te veel om op te noemen. Een reuzen 
Taxus baccata, paddenstoelen, merkwaardige boomen, een roodstaartjeswijfje op haar vasten 
observatiepost brachten photo's van den heer Van der Poel uit. Velp in beeld. 

Talrijk waren ook de belangrijke vogelphoto's van den heer Vijverberg te Noordgouwe. 
Kieken van de kleine zeemeeuw, van de zilvermeeuw; een zeer goede photo van een kolonie 
groote' sternen, van de Noorsche zeezwaluw en de kokmeeuw bewezen ten duidelijkste de 
groote handigheid en het geduld van den photograaf. Treffend was ook de opname van een 
leeuwerik, die goedig een tegeerig kijkend koekoeksjong voedsel brengt. Al de photo's van 
den heer Vijverberg zijn m.i. telangrijke »documenten« voor de vogelstudie en evenveel 
bewijzen van de kundigheid op dit gebied van den photograaf. 

De heer Van Berk uit Zeist stelde eenige mooie photo's in natuurlijke kleuren ten toon ; 
zeer fraai vond ik de photo van een kas met amaryllen. Deze kwam hot beste uit en de 
kleuren ervan waren natuurlijk en niet hard. 
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Mooi waren ook eenige egaal getinte diaposilieven van heggerank, anemonen en 
kokmeeuwnest. 

Verder waren door den heer Van Berk ingezonden handleidingen en lichtmeters, een Vidal-
slatief en standontwikkeldoos. Dat dit laatste apparaat zeer deugdzaam was en met standont
wikkeling uiterst zachte overgangstinlen kunnen worden verkregen, bewezen twee fraaie 
diapositieven, door standontwikkeling verkregen. 

Het in de «Levende Natuur» reeds beschreven statief van den heer Wolda was mede op 
de tentoonstelling aanwezig. — Mikrophotographieën waren ons gezonden door Dr. Heinsius 
en den heer Burgers uit Arnhem; onderwerpen van deze bijzonder wel geslaagde photo's 
waren dierlijke parasieten, slootwatereencelligen, diatomieën en verder photo's van «üünn-
schliffen«. 

Welke zachte tinten met kleurenpbolographie kunnen worden verkregen, bewezen ons de 
kieken van den heer Nell uit den Haag. Er waren gewone en stcreopholo's in kleuren. Het 
mooist en natuurlijkst waren photo's van een papaver en van Ulex. 

Dal ook de Studie der plantenziekten veelvuldig gebruik maakt van de camera liet ons eene 
inzending photo's van het phytopatliologisch instituut «Crommelin Scholteiu A'dam zien. Alle 
photo's gaven een duidelijk inzicht, van de enorme veranderingen in groeiwijze en habitus, 

welke door zieke planten vertoond 
worden. O. a. was er een photo 
van mozaïekzieke tomaten. De 
mozaïekziekte is een ziekte waar
van de zieklewekker nog niel 
gevonden is, althans mikro-orga-
nismen heefl men niet kunnen 
vinden. 

Tol mis genoegen had de 
heer Bouwman uil Utrecht ons 
zijn bekende photo's van graat-
bijen en wespen afgestaan. In 
de «Levende Natuur» heefl men 
deze duidelijke photo's herhaalde-

Foto VIJVERBERG. lijk kunnen tewonderen. Keurig 
Jonge koekoek, «evoerd door leeuwerik. w e i . k representeerden ons drie 

albums met vogelkiekjes, inge
zonden door den heer Schilfgaarde uit Diepenveen, ledere photo getuigde van ernst en 
naluurliefde en hij strekte ten voorteeld aan alle onzinnige »kiekjesmakers«. Zooals er ouder 
jongelui helaas maar al te veel worden gevonden. 

Om uit te maken of een vogel nuttig of schadelijk is, worden o.a. inhoud van maag en 
krop onderzocht en dat dit onderzoek soms onverwacht resultaten leveren kan, bleek 
duidelijk uit een album met Wetenschappelijke photo's van den inhoud van vogelinugen, ons 
gezonden door den heer Blaanw te Nijmegen. 

Veelvuldig worden tegenwoordig boeken op naliiurhistorisch gebied geïllustreerd met de 
meest naluurgetronwe afbeeldingen, nl. met photo's. Om hiervan den tentoonslellingslie&oeker 
eenig idee Ie geven waren neergelegd: Meerwarth. — Leliensbilder ans der Tierwell ; Thijssc 
en Tepe — Hel intieme leven der vogels: de bekende Gowan's natureliooks en de wNaturur-
kundeii" van Georg E. T. Scliulz. 

Van onzen voorzitter, den heer Van der Lek, war 'enige uitmuntende paddenstoelphoto's 
er de sprekende bewijzen van hoe men met een eenvoudig toestel, en beschikkende over 
photographische kundigheden, waardevolle sludiephoto's kan maken. 

Moj. Buis uit Breda bleek eveneens vooral op paddenstoelengebied gepholographeerd te 



TENTOONSTELLING VAN NATUURPHOTOGRAPHIE. 45 

hebben en de heer Lansberg had ons oen pelikanengroep in beeld doen toekomen, Ziezoo, nu 
geloof ik, alle inzendingen tesproken te hebten. 

Moge mijn dorre opsomming althans dit tengevolge hebben, dat men nog meer dan anders 
zijn aandacht, lijd en geld zal beschikbaar stellen voor de pholographie van al wat leeft en 
bloeit in de wijde natuur rondom ons! Vooral hen, die aanvangen met photographeeren, zou 
ik willen nitnoodigen om, bij wijze van proef, eens op te houden met dat eeuwige kieken 
van ooms en tantes, neven en nichten, vaders, moeders, broers en zusters in de meest 
onmogelijke houdingen en bezigheden! Immers, hoe oneindig veol meer loont, een goedge-
slaagde nalnurphotographie. Het is niet alleen het belichten, ontwikkelen enz. enz. van de 
plaat dat, genot schaft; vooral de omgang met planten en dieren is hetgeen den natuurpholo-
graaf gelukkig maakt. Zijn blik wordt scherper en aandachtiger dan eenig ander mensch 
luistert hij naar do machtstem der eeuwig levende natuur. Hij wordt één met de omgeving, 
vergeet voor een wijle de drukke stad, waar hij voor 't dagelijksch brood moet werken, oogst 
nieuwen levensmoed en frissche blijheid! En teruggekeerd in de enge omgeving van zijn donkere 
Stadswoning, geeft hem do aanblik der lichtbeelden getooverd door de zon op de gevoelige 
plaat, van planten en dieren, van bosch en veld, van duin en hei, kracht en steun in zijn eentonig 
bestaan. Zijn leven wordt er inniger en rijker door! Natuurlijk moet de leerling-natuurphoto-
graaf niel beginnen met moeilijke vogelopnamen; aanvankelijk »nerne« hij planten en tracht 
door goede belichting de juiste kleurverhoudingen te krijgen. Langzamerhand moeten dan moei
lijker te photographeeren onderwerpen door hem bestudeerd en gekiekt worden. Ongetwijfeld 
zal hij, die met een goede dosis geduld en wat handigheid is toegorust, het ver brengen in 
het weergeven van intieme momenten uit het. dierenleven en merkwaardige processen in het 
plantenteslaan. Zijn waarnemingen en photo's zullen hem een dieper inzicht geven in het 
nog op zoovele punten geheimzinnige leven en wellicht nog eens tot belangrijke resultaten 
voeren. Wie weet? JAC. J. DE JONG, 

ie Secretaris der Afd. Leiden v/d. Ned. Natunrhist Vereenkiing. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
N. B. Van heden af worden deze overzichten op verzoek van Prof Conwentz, leider van 

de vStaatliche Stelle der Naturdenkmalpflege«, opgenomen in het daar verschijnende Bibliu-
graphisc/i overzicht over de tiatuurbesclierming. 

NATUURBESCHERMING. 
No. 15. 

Komt den jftger een pracbtvogel onder de oogen, 
ala een ijsvogel of een scharrelaar, zeldzame vogels als 
hop, noten Kraker, klauwier, trapgans of griel (en uzeld-
zaamt zijn ze getvwclen dtSór den jager), dan wendt hij 
alle moeite en "kunstgrepen aan om hem naar de andere 
wereld te heipen 1 En imarom doet hij dat toch eigan-
lijk? Hij kent misschien een dierenopzelter (I I) dien 
hij een geldwinst wil bezorgen I I of hij schoot slechts 
uit praalhanserij om niet geheet zonder buit thuis 
te komen I 01 laat toch iedere houtvester, iedere jncht-
pachter zijn gebied als een heiligdom beschouwen, 
waarin tevens de laatste overblijfselen van door den 
mensch zeldzaam geworden vogels een toevlucht kunnen 
vinden. Dr. VOIGT. 

«Wie 't kleine niel eert, is 't groote niet weerd«, dacht ik toen ik onlangs in D. L. JV. 
die uilvoerige goedpralerij-pogingon van den heer Eyckman1) las. Ieder individu is er één, en 

') In ' t ^pri innmmer van de Ornithol. Monatsberichte staat alweer een ringetjenjager-resultaat op pag. 63, waar 
verteld wordt van een koolmees, die alléén om den ring machtig te worden, geschoten werd. Er staat; sin dit jaar 
konden wij een mng«-mees constateeren. Daar aan vangen met te deuken viel door het zachte weder, schoot ikze{V.ï 
Zij droeg'ring No. 2870» etc. En daarna volgt weer de malle zin: «Aan het been is zelfs bij het scherpste onderzoek 
niets te zien van verwonding door het dragen van den ringn. Daar boft dat individu mee na zijn doodt!!! 


