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VOGELFOTOGRAFIE i. VOGELPORTRETTEN 

Kort geleden maakte een mijner ornithologische vrienden de opmerking, dat 
hij nu langzamerhand wel vond dat we meer dan genoeg foto's van onze 
Nederlandse vogels hadden. Ik verschil hierover radicaal met hem van mening 

en wil dat in een paar artikeltjes eens nader toelichten. 
Alle vogelliefhebbers, of ze nu ornithologen zijn of niet, worden primair gedreven 

door hun belangstelling voor de schoonheid van de vogel. Kleur, vorm, beweging, 
geluiden, in het geheel of in de kleinste détails, en ook het aandeel van de vogels aan 
het landschap, al deze aspecten zijn even boeiend en drijven ons er keer op keer 
toe, naar buiten te gaan om er van te genieten. Elke belevenis is anders, nieuw, en 
de wereld is onuitputtelijk. Voor velen van ons zijn de uren, alleen doorgebracht 
tussen de vogels buiten, hoogtepunten in ons leven. 

Zonder me te willen begeven in een „high brow" discussie over de vraag of foto
grafie „kunst" is, of zijn kan, wil ik toch de stelling poneren dat velen van ons bij het 
aanschouwen van een mooie vogelfoto weer even terugverplaatst worden in een 
ogenblik waarin ze de afgebeelde vogel in nature waarnamen en ondergingen. En 
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dat is één aspect van de waarde van de vogelfotografie, een aspect dat vanbelang 
is in verband met de uitlating van mijn vriend. 

Want lang niet alle vogelfoto's zijn in staat, in ons deze heerlijke herinneringen 
op te roepen. Dat kunnen alleen „mooie" foto's. Als voorbeeld — één uit vele— 
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presenteren we F. Kooymans' prachtige grutto. Er zijn veel gruttofoto's gemaakt, 
waaronder heel mooie. Maar geen der foto's die ik ken geeft zó heerlijk de edele 
rankheid van hals, kop en snavel weer; bij géén speelt er zulk een fijn laag zonlicht 
over het dier. Naar mijn gevoel gaat zulk een foto uit boven een afbeelding. En zien 
we nu eens de massa's bestaande en gepubliceerde vogelfoto's door, dan zien we dat 
daaronder maar heel weinige zijn die niet „nog mooier" zouden kunnen zijn. Ook 
deze gruttofoto zou mooier kunnen: denk eens aan hoe fris hij zou zijn wanneer 
het gras parelde van de dauw! 

Van verscheidene onder onze vogels bezitten we nog helemaal geen werkelijk mooie 
foto's; van de meeste zijn er serie's heel behoorlijke en zelfs mooie gemaakt, maar met 
geen enkele soort zijn we werkelijk klaar. Dat ligt voor een groot deel daaraan dat de 
meeste vogelfotografen een neiging hebben, min of meer tevreden te zijn zodra ze 
een soort „hebben", en dan graag voor de afwisseling of uit een zekere neiging tot 
completering van hun soortenverzameling een andere soort voor de lens nemen. 

Ik zou een lans willen breken voor meer concentratie, meer rust, meer vasthoudend
heid, met het doel voor ogen, zo mooi mogelijke foto's te maken. Daarvoor is tijd 
nodig, verder een voortdurend streven, gunstige omstandigheden zoals entourage en 
verlichting af te wachten, op te zoeken, en, als zij zich voordoen, prompt te gebruiken. 
Onze verschillende vogelfotografen hebben en hadden in dit opzicht heel verschillende 
kwaliteiten. Burdet, Binsbergen, Van Sijn, Kooymans hebben naar mijn mening in 
dit opzicht wel het beste geleverd. 

Wat ik hiermee echter voornamelijk betogen wil, is dat het onderwerp onuitputtelijk 
is, en dat we aan het begin, niet aan het eind staan. Onze natuur, hoe verarmd zij 
ook moge zijn, is nog steeds een rijke bron van inspiratie voor wie er de gevoeligheid 
voor heeft. Mogen de vogelfotografen in immer toenemende mate uit deze bron 
putten en ons op het allerbeste vergasten! 

N. TINBERGEN. 
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ONZE SPINNEN 
Inleiding. 

Zeker is De Levende Natuur niet de plaats, om een volledige bespreking van 
alle inlandse spinnen te publiceren; hun aantal, meer dan 400 soorten, zou 
een al te grote plaatsruimte opeisen. Maar bovendien weten we van vele soorten 

nog bitter weinig of in 't geheel niets wat betreft hun verspreiding en gedrag. In 
de hiermee geopende serie artikelen zal daarom slechts getracht worden, van zoveel 
mogelijk families en de belangrijkste vertegenwoordigers daarvan, een en ander te 
vertellen, wat geacht kan worden de belangstelling te hebben van de lezer. 

Het zou natuurlijk prettig zijn, indien hierdoor tevens bereikt werd, dat in ons land 
een grotere interesse voor de spinnen zou ontstaan. Intussen klaagt iedere arach-
noloog over dit gebrek aan belangstelling en waarschijnlijk zullen vlinders en kevers 


