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Het idee om Reiner Pospischil te interviewen,
ontstond tijdens het maken van Dierplagen Informatie nummer 2, vorig jaar. We hadden telefonisch contact over zijn foto's van mieren die
bij het artikel over Bayer's Maxforce Quantum
werden geplaatst. Ik had al eerder de foto's bewonderd die Reiner had gemaakt voor de Bayer
kalender van 2008. Daar stond ook een hele
mooie motmug op. Mocht ik die foto misschien
gebruiken? Dat mocht. Al telefonerend kwam ik
erachter dat Reiner massa's foto's van de meest
uiteenlopende (plaag)dieren heeft gemaakt en
daar bovendien heel interessant over kan vertellen. Mocht ik niet een keertje naar wat foto's komen kijken en hem interviewen? Ook dat mocht
en samen met mijn collega's Arno Berg (eveneens
een goede fotograaf) en Gerrit Otten (operationeel manager en cursusleider) ben ik afgelopen
augustus te gast geweest bij Bayer Crop Science
te Monheim, Duitsland, waar Reiner Pospischil
werkzaam is.

Gerrit 011e11 en Jacq11eli11e Duur/and bekijken de fotoselectie

Dr. Reiner Pospischil werkt bij Bayer als onderzoeker van (dierplaag) bestri jdingsmiddelen. Hij initieert laboratoriumproeven ,
doet wereldwijd veldonderzoek, zorgt voor wetenschappelijke
rapportage en voert, persoon I ijk of via videoconferenties,
overleg met andere specialisten . Reiner is summa cum laude
afgestudeerd bioloog met meer dan 250 wetenschappelijke
publicat ies van aanzien op zijn naam. Hij is gelukkig verre van
een 'droge wetenschapper' maar een man die mede door zijn
verre reizen en zijn passie voor de natuur bijzonder boeiend
kan vertellen.
Als voorbereid ing op ons gesprek heb ik Reiner gevraagd enkele van zijn favoriete foto's uit te kiezen, om zo snel een goed
beeld te krijgen . Na onze hartelijke ontvangst in Monheim
stappen we een ruime kamer in, waar grote afdrukken van een
selectie foto's over de tafels liggen uitgespreid. De aandacht is
meteen gevangen.
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Geduld en kennis

Professioneel hobbyisme

Wat me in ons eerste telefonisch onderhoud al was opgeval len,
is dat Reiner met net zoveel aandacht naar dieren kijkt als een
portretfotograaf naar zijn model. Reiner: " Met insecten moet
je net als bij mensen een 'eigen ' moment afwachten en dit in
de natuurlijke context vastleggen. Fotograferen is kijken en je
weet hoe dieren reageren door veel en met aandacht naar ze
te kijken." Zijn enorme kennis van het dierenrijk komt hierbij
goed van pas. Hoewel de foto's zelf momentopnamen zijn, gaat
er vaak een lange studie en veel geduld aan het moment van
fotograferen vooraf. Zo kan het zijn dat Reiner Pospischil een
uur op zijn buik ligt om een beestje in het vizier te houden, dat
door de trilling van een vleugeltje of een pootje aangeeft zich
klaar te maken voor de vlucht. Juist dat geduld en die kennis
zorge n ervoor dat we bi jvoorbeeld een meikever of een boktor
'ready tor take off' op een weergaloze manier gefotografeerd
zien op precies het moment dat hij zijn vleugels uitslaat.
Re iner: "Het is de exacte weergave van een reëel moment,
maar je ziet zoiets nooit door gewoon te kij ken , want daarvoor
gebeurt het allemaal te snel." Het is een filosofische gedachte
dat je de werkelijkhe id alleen met tussenkomst van iets kunstmatigs (de techn iek van het toestel) kunt waarnemen.

Re iner Pospischi l is in 1964 gestart met het verzamelen van
insecten en begon in 1965 te fotograferen. Hij heeft anno
2008 een enorme collectie opgebouwd , die niet alleen een
waardevol archief vormt, maar zijn foto's worden ook gebru ikt
in boeken, folders en kalenders. Tot voor twee jaar geleden
fotografeerde hij analoog, waarbij hij een ingenieus flitssysteem rondom zijn toestel had gebouwd. Reiner: "Omdat
ik veel buiten fotografeer, vaak niet onder ideale omstandigheden, was analoog makkelijker. Ik gebruik veel flitslicht om

zo het diafragma zo klein mogelijk te kunnen houden, waardoor
de foto's heel scherp zijn". Inmiddels gebruikt hij de digitale
Nikon spiegelreflexcamera 200 met een 105 mm macrolens,
tussenringen en een set losse flitslampen die voorop de lens
bevestigd zijn en die met het toestel communiceren. "Door een

korte sluitertijd ( 1600) kan ik de manier waarop het dier in de
natuur, in "real life" beweegt, vastleggen."

Reiner Pospischil met ~ij11 fotografie gereedschap. Fora: Arno Berg

Natuurlijke omgeving
Her meikever 11u1111ierje Melolomha 111elolo111/w (Coleoptera. Scarabaeidae)
gebrnikt de 1•i11ger 1•a11 Dr. Reiner Pospischil als startbaan . (Copvrig/,r ; Pospischil)

Door zijn veldwerk komt Reiner Pospisch i I op de meest afgelegen en bijzondere plaatsen . In Zu id-Afrika fotografeerde
hij vliegen in de winter in verband met het uittesten van een
spray. Dit vond plaats in een streng bewaakt high security
kamp , omgeven door prikkeldraad. Voor een term ietenproject
bezocht hij een regenwoud in Maleisië, waar hij bij de mensen
thuis mocht komen kijken. Van Austral ië naar Zu id- India ...
"Alt ijd bu iten , altijd ergens anders."
Hoewel Reiner meer dan thu is is met determinaties en stereomicroscoop, is hij niet geïnteresseerd in het fotograferen van
geprepareerde beestjes op petrischaaltjes. "Ik probeer dieren in

hun natuurlijke omgeving te fotograferen en ik tracht ze zo dicht
mogelijk te benaderen, liefst tot op 1 decimeter. Hiervoor moet
je geduld hebben en heel langzaam kunnen zijn. Als je lokaas
hebt, dan moet je dat niet opdringen , maar het ze zelf laten
zoeken. Dat kost tijd, maar het effect is veel natuurlijker. Als
je een muis of rat wilt fotograferen, dan moet je denken als
een muis of rat. Ik heb zoveel ratten in mijn handen gehad .. .
en er heeft me nog nooit eentje gebet en. Soms probeer ik een
reactie te manipuleren, maar ook daarvoor moet je je inleven
in het dier dat je fotografeert en niet krampachtig zijn.
Her boktor 111,11111erje Monocha11111s sarror (Coleoprera. Ceramb_vcidae)
op het p11111 ,·an vliegen. (Copvright: Pospischil)
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Een enkele keer zet ik een insect even in de koelkast om het
langzamer te maken."

Uit en thuis
Als Reiner niet bij Bayer of in het veld bezig is, geniet hij van
zijn 'wintertuin' een grote serre met planten en ... dieren. Hier
kan hij rustig verder gaan met het bestuderen van de natuur.
Terwijl hij een insect via zijn camera in het vizier houdt - wat
rustig een uur kan duren - , zit zijn vrouw, die ook bioloog
is, gezellig een boek naast hem te lezen. Reiner, die nu 56
is, gaat over een paar jaar met pensioen. Voor wat betreft de
management taken vindt hij een op handen zijnde pensionering geen probleem, maar "met het entomologische werk wil ik
absoluut niet stoppen."

Twee vliegend hel'le11 L11ca1111s cerv11s (Coleoptera. L11canidae) aan her cop11/ere11.
(Copyright: Pospischil)

1•ec/11e11 op een

De groen met ~warre pij/gifkikker Dendrobmes a11rat11s is slechts 2 cm groot en
hooi'/ thuis in de regenwo11de11 van Nicaragua, Tobago, Costa Rica,
Panama en Columbia tot op 800 m. Copwight: Pospisc/1il.

Na een heerlijke lunch en een spannende rondleiding bij
Bayer, waarbij we wantsenkamers en kakkerlakkenkamers te
zien (en te ruiken) krijgen, is het tijd om afscheid te nemen.
Reiner zou nog uren kunnen doorvertellen: "Heb je gezien
dat ik nooit van bovenaf fotografeer, maar een perspectief van
gelijke hoogte gebruik?" Tekenend.

Een volwassen Europese vro11wtjespad 811/0 bufo /Amphibia, Reduviidae) komt
mede door het perspectief /euerlijk enfig1111rlijk heel dichtbij. Copyright: Pospischil.

Tips bij macrofotografie
- Kies een zo laag mogelijke ISO-waarde (minder ruis bij digitale fotografie) maar wel met een nog acceptabele sluitertijd
- Denk goed na over de d iafragma instelling, hoe kleiner het diafragma, hoe meer dieptescherpte
- Probeer een rustige achtergrond te krijgen, bij veel dieptescherpte wordt de achtergrond ook scherp
(dus bepaal een goed standpunt)
- Gebruik van een statief
- Fotografeer (bij digitale fotografie) in de hoogste kwaliteit, hierdoor kan de foto later goed bewerkt worden
- Benader insecten rustig, ze schrikken niet van flitslicht of geluid, maar wel van plotselinge bewegingen
Gevorderde fotograven kunnen meerdere macrofoto's van één onderwerp die op verschillende "lagen" scherp zijn digitaa l
"stapelen" zodat er één geheel scherp beeld van het onderwerp gecreëerd wordt. Dit wordt focus-stacking genoemd.
Een goed programma is Combine ZM en is gratis te downloaden op:

www.hadleyweb.pwp.blueyonder.eo.uk/CZM/CombineZMFull.msi
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