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Verslag van het mini-symposium over fotografie en mollusken

(14 november 1987 te Leiden)

Aanwezigen: W.J.M. Maassen, M.B. v.d. Ende, R. Bank, H. van der

Wiel, H.C.J. Bosch, A.D.P. van Peursen, D. Stam, C. Touw, N.J.

Mounoury, Th.W. de Boer, H.J. Hoenselaar, R.W.B. Bruins, J.M.M.

van Bakel, D.F. Hoeksema, N. Dekker, H.P.J. Keukelaar, J. Eiken-

boom, M. Mellema, M.C. Fehr-de Wal, J. Hoenselaar-van Zoelen,
J.N. de Vries, J.J. van Aartsen, B. Gras, H. Strack, J. Goud,

Th. Strengers, W.M. Wagner, A.C. Janse, C. Karnekamp, A.J. de

Winter, L.J.M. Butot, A. van der Sman, T.E.J. Ripken, A. Hove-

stadt; één naam is onleesbaar.

Na de gebruikelijke koffie werd om 10.30 uur de dag ingeleid

door ondergetekende. Er werd een korte uitleg gegeven over aard

en indeling van het programma, waarna het woord werd gegeven aan
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Naast malacologisch materiaal komt er ook veel ander klein tot

zeer klein spul boven. Aan de hand van een uitgebreide diaserie

werd getoond hoe dit kleine materiaal gefotografeerd wordt en

natuurlijk ook wat de resultaten zijn. Een bijzonderheid hierbij
was dat de tekst tevoren ingesproken was op een cassettebandje.

De volgende spreker was de heer Verduin, die zijn voordracht

opende met een kort commentaar op de heer Meijer. De vraag werd

opgeworpen over een mogelijk verschillend resultaat van de volgen-

de twee werkwijzen:
a. met een camera-opstelling een zo groot mogelijke vergroting

bereiken en hier een afbeelding van maken.

b. met dezelfde opstelling een kleinere vergroting bereiken om

vervolgens van de verkragen afbeeldingenuitvergrotingen te

gaan maken.

En passant zij hier vermeld, dat er in de lunchpauze nader over

gediscussieerd is. Verschillende fotograferende malacologen heb-

ben afgesproken beide technieken eens toe te passen en de resul-

taten te vergelijken. Bericht hierover volgt hopelijk nog.

Na dit zijpad vertelde Verduin over de belichtingsproblemen

bij het fotograferen van zeer kleine schelpen. Voor het besproke-

ne kan ten dele verwezen worden naar het CB van oktober (no.172:

pag. 573; W.C. Laurijssen en A. Verduin: over het fotograferen

van zeer kleine schelpen).
Hierna behandelde de heer Gittenberger over de mogelijkheden

en onmogelijkheden van de SEM-microscoop. Een en ander werd toe-

gelicht met zeer fraaie dia's, waarbij ogenschijnlijk gladde
structuren uit een ingewikkeld geaccidenteerd "landschap" blijken

te bestaan.

Aansluitend waren er twee "demonstraties door de leden". De

heer Bosch uit Hilversum liet een aantal zeer fraaie dia's zien,

voornamelijk van fossiel material van Winterswijk en Frankrijk

en de heer Dekker uit Venlo vertoonde vervolgens een aantal ge-

lukte en mislukte dia's.

Na dit enigszins uitgelopen ochtendprogramma werd er lunch-

pauze gehouden.

Het middagprogramma droeg een sterk informeel karakter. De he-

ren Van Peursen, Karnekamp en Bank hadden hun foto-uitrusting

opgesteld en legden aan de hand hiervan belangstellenden hun

werkwijze uit. Ook was er volop gelegenheid om de opstelling van

de heer Meijer te bekijken. Daarnaast konden twee achtereenvol-

gende groepen, onder leiding van de heer Krom, medewerker van

het R.M.N.H., de SEM-microscoop inspecteren en aan het werk zien.

De indruk bestaat, dat het een zinvolle dag is geweest. Wel-

licht zal dat blijken, wanneer men, vaker dan voorheen, zijn

stukjes in het CB met eigen foto's zal illustreren.

A. Hovestadt

secretaris N.M.V.

de heer Janse uit Brielle, die namens de heer Hordijk (helaas

verhinderd) een korte inleiding hield over het werk van de heer

Meijer. Deze niet-malacoloog verzorgt het fotowerk voor Hordijk,
die zich hoofdzakelijk bezig houdt met fossiel materiaal, wat hij

d.m.v. boringen in Oostvoorne verkrijgt.


