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Over gelukte en mislukte tekeningen van Pisidiums

door

J.G.J. Kuiper

Wat is echter een goede en wat een slechte tekening? Zet

men tien malacologen aan het werk om dezelfde schelp te teke-

nen, dan komen er tien verschillende resultaten, afhankelijk

van ieders waarnemingsvermogen, vormenkennis en tekenkunst.

De bijgaande twee bladzijden met copieën van gepubliceerde te-

keningen getuigen hiervan. Jammer genoeg zijn deze drie eigen-

schappen zelden in dezelfde persoon verenigd. Er zijn kenners

zonder aanleg voor tekenen en er zijn tekenaars zonder voldoen-

de vormenkennis. Doch een kenner moet, ook al kan hij niet te-

kenen, kunnen beoordelen of een tekening goed is of niet.

Slaagt hij in dit laatste niet, dan kan men terecht aan zijn

kennis twijfelen.

Geef mij een tekening, daar heb ik meer aan dan aan een

lange beschrijving. Dat zei Napoleon eens tijdens een veld-

slag. Maar de uitspraak gaat ook op voor de vreedzame man, die

in zijn werkkamer met een determineertabel van Pisidiums. Een

goede tekening is een onontbeerlijk complement van een beschrij-

ving, terwijl een slechte tekening zelfs een goede beschrijving
tot een onoplosbare puzzle kan maken.
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Waarom bijvoorbeeld Clessin de doorgaans karikaturale afbeel-

dingen van zijn Pisidium-soorten geaccepteerd heeft voor zijn

publicaties, is een vraag die wel nooit beantwoord zal worden.

Maar Clessin's geschriften over Pisidium zijn niet de enige
met mislukte afbeeldingen. Niet alleen de oudere, ook de mo-

derne literatuur wemelt ervan.

Het leek mij leerzaam een "bloemlezing" van gepubliceer-
de afbeeldingen te geven en daarbij als een schoolmeester het

rode potlood te hanteren. Ik beperk mij hier tot pentekeningen.
Over andere technieken, zoals potlood, waterverf, fotografie,

S.E.M.-opnamen, wil ik aan het slot nog enkele opmerkingen ma-

ken. Met pijltjes in de tekeningen zijn de in de tekst bespro-
ken knelpunten aangegeven.

Figs. 1 en 27: P. nitidum (uit: Grossu, Fauna Romini 1962:248).
Een juiste weergave van de vorm van de schelp is, bij het te-

kenen, een allereerste vereiste. De vorm van fig. 1 is slecht

weergegeven, die van fig. 27 daarentegen goed. De voor nitidum

karakteristieke drie of vier ribbels (vgl. figs. 3 en 4} om het

nepionische schelpdeel, ontbreken in fig. 1. De relatief sterke

glans van het periostracum blijkt niet uit de tekening. De

schaduwing wordt met parallelle lijntjes aangeduid. Deze artis-

tieke werkwijze heeft het bezwaar, dat een netvormige sculptuur

(zoals bijv. bij P. reticulatum in zuidelijk Afrika) gesugge-

reerd wordt, die bij nitidum niet voorkomt.

Figs. 2 eri 28: "P. lilljeborgi" (uit: Berger, Prz. Polski Zach.

1959: 281). De tekening is goed, maar stelt duidelijk een ande-

re soort voor) Het betreft hier P. nitidum f. crassa. In cor-

respondentie heeft de auteur deze determinatiefout toegegeven.
Niet goed raad wist Berger met het weergeven van de laterale

tanden in fig. 28. De ligamentgroeve werd vergeten.

Figs. 3 en 4: P. nitidum (uit: Favre, Ann.Ec.Nat.Eaux & Forets

1940: XII). In dit exemplaar met regelmatige sculptuur is de

glans van het periostracum gesuggereerd door een witte plek mid-

den op de schelp. Enkele parallelle lijntjes op de umbo, die

geen sculptuur heeft, suggereren eveneens glans, hetgeen ik min-

der geslaagd vind. In fig. 4 zijn de sculptuur- en groeilijnen

rechtlijnig en convergeren onder de top. In tekeningen van an-

dere auteurs zijn deze lijnen zwak gebogen (fig. 10) of lijken

zelfs op draperieën (fig. 11). Favre's tekeningen zijn enigszins

schematisch, doch uitstekend bruikbaar bij het determineren. De

meer of mindere buiging van de lijnen wordt bepaald door de con-

vexiteit van de schelp en door de ligging ervan onder de loupe

(verschil tussen voor- en achterzijde!). Op fig. 11 kom ik hier-

onder terug.

Figs. 5 - 8: P. baudoni (uit: Clessin, Mal.BI. 1872, pl.I); fig.

7, P. subtruncatum (uit: Clessin, ibid.); fig. 8, P. baratronense

(uit: Locard, Rev.it.Speleol. 1903). Ontstellend slechte afbeel-

dingen. De omtrek van de schelpen is onjuist weergegeven. De

groeilijnen zijn met fantasie getekend. Fig. 6 mist de logica van

de harmonisch gegroeide schelp. De sculptuur- en groeilijnen be-

horen in één punt te
convergeren, namelijk op

de schelpomtrek
vlak boven de cardinale tanden (vgl. fig. 10). In fig. 6 is van

een samentreffen van deze lijnen geen sprake.
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In figs. 5 en 7 zijn de bovenste lijnen even sterk gebogen als

de onderste, wat een zeer platte schelp suggereert, hetgeen

niet de bedoeling van de auteur was. In fig. 8 plaatst Locard

de groeilijnen willekeurig; de uiteinden ervan wijzen in alle

richtingen.

Fig. 9: P. subtruncatum (uit: Ellis, Proc.Mal.Soc. 1940: 67).
De zeer persoonlijke tekentrant van de vader van de auteur. De

omtrek van de schelp is goed weergegeven. Echter wist de teke-

naar niet goed raad met de "invulling". De veelheid van stip-

pels en lijntjes komt de duidelijkheid niet ten goede. Van het

verloop van de laterale tanden krijgt men geen hoogte. De tech-

niek van het stippelen, waarmee men veel kan uitdrukken, vraagt

een sterke verkleining bij de reproductie. Verkleint men niet

of onvoldoende, zoals hier, dan zouden de stippels aangezien

kunnen worden voor schelpporiën, die bij sommige soorten naar

de umbo toe dicht bijeen liggen.

Fig. 10: Euglesa rivularis (uit: Stadnicenko, Fauna Ukraini

1984: 100). Aan afbeeldingen in dwarsprofiel kan men nooit of

zelden (nl. de soorten met een umbonale plooi) de soort herken-

nen. Toch zijn ze nuttig, met name als aanvulling op een teke-

ning in zijprofiel (b.v. figs. 1, 2, 3, 9, 12 enz.). Zij geven

een indruk van de convexiteit van de schelp, van de hoogte van

de umbo en van eventuele onregelmatigheden in het dwarsprofiel,

zoals die bijv. bij hibernicum vaak voorkomen
.

Fig. 11: E. hibernica (uit: Stadnicenko, Fauna Ukraini 1984:

246). Een voorbeeld van slechte waarneming. De veel te sterk ge-

bogen groei- en sculptuurlijnen raken de schelprand ergens ver

beneden de umbo. Zie verder opmerkingen onder figs. 4 en 10.

Fig. 12: P. moitessierianum
_

(uit: Favre, Mém.Soc.Phys.N.H.
Genêve 1927: pl. 20). Een goed voorbeeld van een eenvoudige lijn-

tekening. De afbeelding werd in enkele bekende determineerwerken,

o.a. van Ehrmann en van Zeiszier, overgenomen.

Figs. 13, 15a en 15b: P. tenuilineatum (uit: Castagnola e.a.,

Bivalvi it, 1890: 39). In fig. 13 is getracht reliëf aan te

brengen door stippeling. De tekenaar is die techniek duidelijk

niet meester. De afbakening van de umbo is veel te ver naar be-

neden toe geaccentueerd, waardoor het lijkt alsof de basis van

de umbo midden op de schelp ligt. De voor deze soort karakteris-

tieke zeer regelmatige ribbeltjessculptuur is te zwak weergege-

ven. In figs. 15a en 15b blijkt de tekenaar geen raad te weten

met de voor het subgenus Odhneripisidiumkenmerkende, naar bin-

nen gedraaide ligamentgroeve (vgl. figs. 16 en 18). In fig. 15a

wekken de voorste laterale tanden de indruk samengevloeid te

zijn aan de proximale zijde (= kant van de umbo), terwijl deze

tandenparen in werkelijkheid parallel lopen. Hetzelfde geldt
voor de achterste laterale tanden.

Fig. 14: P. casertanum (uit: Dyduch-Falniowska ,
Acta Zool. Cra-

cov. 1983: 275) . De vorm van de ligamentgroeve, in het bijzonder

de ligamentbocht, is een niet onbelangrijk taxonomisch kenmerk.

Wanneer men bijv. bij de determinatie twijfelt tussen P. supinum

f. inappendiculata en P. casertanum f. ponderosa heeft men aan

dit kenmerk altijd houvast. Ook in andere gevallen biedt het

steun.
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Voorts is bij Pisidiums de ligamentgroeve in de linkerklep e-

ven lang en breed als in de rechterklep. In fig. 14 echter is

de ligamentgroeve rechts half zo breed als links. In de ge-

noemde publicatie is in diverse tekeningen de ligamentgroeve
niet aangeduid of te ver naar achteren geplaatst of te smal

dan wel te breed getekend.

Fig. 16: P. vincentianum.
_

Eigen pentekening van veertig jaar

geleden met de bedoeling de voor het subgenus kenmerkende lig-

ging van de ligamentgroeve aan te geven. De stippeling illu-

streert hier weliswaar reliëf, doch is te grof en onregelmatig

Figs. 17a en 17b: P. casertanum f. humeriforme (uit dezelfde

publicatie als nr. 14). Van de twee linkerkleppen is de boven-

ste zonder ligamentgroeve getekend, de onderste met een veel

te ver naar achteren geplaatste ligamentgroeve.

Fig. 18: "P. vincentianum" (uit: Favre, Rev.Suisse Zool. 1943:

26). Een eenvoudige, doch duidelijke tekening van de slotzijde

van P. annandalei, met aanduiding van de binnenwaarts gerichte

ligamentgroeve.

Figs. 19 - 23: P. obtusale, P. tenuilineatum, P. milium, P.

subtruncatum en P. nitidum
_

(uit: Alonso 1975: 103). Van deze

tekeningen deugt niets. Zij bewijzen duidelijk, dat de auteur

de soorten niet onderscheidde. Door later onderzoek werd dit

bevestigd (CB 231: 169).

Fig. 24: E. hibernica (uit: Stadnicenko, Fauna Ukraini 1984:

246) ; fig7 251 E. urinator (l.c.: 339); fig. 26: E. rivularis

(1.c. : 330); fig. 29: E. subtetragona (Starobogatov & Budniko-

va, Ak. Hayk CCCP 1985: 100). Al deze tekeningen - en er zijn

er nog veel meer in de genoemde artikelen - lijden aan hetzelf-

de euvel: slordigheid in de weergave van de ligamentgroeve.
In de rechterklep (boven) is de llgamentgroeve steeds veel

langer (wel tot 50%) dan in de linkerklep. In fig. 25 (boven)

is de ligamentgroeve breder dan de slotplaat, hetgeen absurd

is. Het is onbegrijpelijk, dat een auteur, die alleen al in de

Ukraine liefst 58 soorten Pisidium meent te kunnen onderschei-

den en die als discipel van de Leningradschool elk klein ver-

schilpunt, ook al komt dit bij slechts enkele exemplaren voor,

tot soortkenmerk verheft, dergelijke grove fouten in de af-

beeldingen domweg over het hoofd ziet. In fig. 29 (boven) ligt

de ligamentgroeve ver achter de cardinale tand
.

In de corres-

ponderende klep is dat niet het geval. Bij het maken van een

eenvoudige lijntekening van de laterale tanden, waarbij het

gaat om het projecteren van een driedimensionaal beeld in een

plat vlak, ontkomt men niet aan een zekere schematisering. Dit

laatste is geen bezwaar als men maar consequent in het tekenen

van de lijnen blijft. De figs. 24 en 25 demonstreren hoezeer

de tekenaar de kluts is kwijtgeraakt. Wanneer het om lijnteke-

ningen van de laterale tanden gaat, geef ik de voorkeur aan de

duidelijke werkwijze van Favre in al zijn geschriften, ook al

is deze schematisch.

Fig. 30: P. subtruncatum (dezelfde bron als fig. 14). In de

linkerklep is vergeten de ligamentgroeve te tekenen.

In dit verband wil ik op enkele publicaties wijzen, waar-
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van ik de getekende afbeeldingen van Pisidiums bewonder. In de

eerste plaats het werk van W. Adam: Faune de Belgique, Mollus-

ques. Tome 1 (Brussel 1960). Alle afbeeldingen vind ik voor-

treffelijk, behalve die van P. casertanum (links boven, vorm

en schaduwing niet bevredigend) en die van nitidum (id.).

Het verschil in glans en convexiteit tussen P. obtusale en P.

personatum, die niet altijd gemakkelijk te onderscheiden zijn,
is goed weergegeven.

Van "P. ponderosum" (links boven van fig. 150) zou de striatie

minder geaccentueerd moeten zijn. Van P. pulchellum
_

(Adam, fig.

151) zou de ribbeling juist méér geaccentueerd moeten worden.

Een bezwaar in het algemeen is m.i., dat de afbeeldingen op

verschillende schaal getekend zijn.

Het bestuderen van Pisidiums is een kwestie van vergelijken.

Ook afbeeldingenmoet men kunnen vergelijken. Als deze, zoveel

mogelijk, op gelijke schaal getekend zijn, vergemakkelijkt dat

de determinatie. Een tekortkoming vind ik, dat in Adam's uitge-

werkte tekeningen niet de sluitspierindruksels zijn aangeduid.
Het is begrijpelijk, dat Van Damme in zijn "The Freshwater Mol-

lusca of Northern Africa" (Junk 1984) de afbeeldingen van Pi-

sidiums heeft overgenomen uit Adam's werk. Kwalijk is echter,

dat er geen bronvermelding bij staat, waardoor de indruk ver-

sterkt wordt, dat Afrikaanse exemplaren model gestaan hebben

voor de tekenaar. Bolle exemplaren nu zoals afgebeeld in Van

Damme (1984, fig. 119) zijn mij uit Afrika niet bekend.

Adam's afbeeldingen van Sphaeriums vind ik minder geslaagd. Die

moeten van een andere tekenaar afkomstig zijn. Sphaerium corneum

(Adam, p. 357) lijkt te veel op de arctische S
.

nitidum en

S
.

solidum (Adam, p. 359) heeft in werkelijkheid niet zo'n pro-

filerend ligament.
In het bekende boek van Van Benthem Jutting in de serie

Fauna van Nederland (deel 12), Mollusca Lamellibranchia (Leiden

1943) zijn de tekeningen van Pisidiums goed wat de omtrekken

betreft, doch zij zijn bij het typografisch reproduceren te

donker uitgevallen. P. moitessierianum en P. tenuilineatum zijn
niet geslaagd. Het lijkt voorts, of alle soorten een even glan-

zend periostracum bezitten.

Tenslotte nog enkele opmerkingen over andere technieken. In

de eerste plaats potlood, dat ideaal is omdat men met vele hard-

heden kan werken. Wat Pisidiums betreft gaat m.i. niets boven

een met een meesterhand gemaakte potloodtekening. Het enige na-

deel is, dat bij het typografisch reproduceren de kwaliteit van

de afbeelding achteruit gaat. Wij hebben dit in bepaalde af-

leveringen van de Fossielenatlas gezien.

Fotograferen lijkt de meest objectieve methode. Echter kan

ook in de foto een persoonlijk element sluipen door de aard en

de felheid van de belichting. Het fotografisch vastleggen van

de sculptuur en de slotelementen is een moeilijke opgave.
Ik

heb mij er lange tijd op toegelegd, zonder dat ik er in geslaagd
ben honderd percent bevredigende opnamen te maken. De foto's

bij Odhner's publicaties over Pisidium en Sphaerium en de met

eenvoudige apparatuur gemaakte opnamen van wijlen Brabenec (CB

183), die Lozek's publicaties voortreffelijk illustreerde, be-

horen, naar mijn mening, tot de beste op dit gebied. Wel werden

deze opnamen niet zelden geretoucheerd.
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De opnamen van de fotograaf van het Senckenberg Museum, zoals

gereproduceerd in het Archiv für Molluskenkunde, zijn 3f.

Echter geeft een te sterke belichting soms een te hoge glans
aan de objecten. De in het Arch.f.Moll. (114: 143, 1983) in

figs. 1-6 afgebeelde Sphaeriiden hebben alle dezelfde glans
van het periostracum gekregen, wat niet overeenkomstig de

werkelijkheid is. Diffuus licht zou, in bepaalde gevallen, ver-

moedelijk een beter effect sorteren.

Ook bij S.E.M.- opnamen komen de verschillen in glans van het

periostracum niet tot hun recht.


