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Boekbespreking
HET PANORAMA VAN STAD EN LANDE
Op 6 april 1965 had een bijeenkomst plaats van genodigden van de directie van de
Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen N,V. ter introductie van een panoramakaart van Nederland en aangrenzende gebieden. Deze kaart is gemaakt met het doel
een bijdrage te leveren voor de recreatie. Aan de kaart is een gids toegevoegd, waarin
door de heer C. Pels een zo volledig mogelijk overzicht wordt gegeven van de natuurgebieden in ons land die vrij toegankelijk zijn.
In een openingsrede vertelde mr K. J. Cath, een der directeuren van Van Gelder
Zonen, dets over het ontstaan van de kaart en het boekje.
Het initiatief voor de vervaardiging van deze kaart is genomen door de Koninklijke
Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V. De kaart is bestemd om te verspreiden onder
de relaties van deze fabrikanten.
Met het geven van de opdracht voor het tekenen aan de kartograaf F. M. Mfchels
uit Amsterdam deed Van Gelder en uitmuntende keuze. Het was geen geringe taak
waarvoor zich de kunstenaar zag gesteld, om op een schaal waarbij 3 cm een afstand
van 10 km weergeeft op het platte Vlak steden, dorpen, bruggen, vuurtorens, molens,
bos, heide, duin en landbouwgronden als panorama weer te geven. De kaart meet
80 X 120 cm en om ten voorbeeld te geven van de volledigheid waarmee is gewerkt
moge dienen dat deze kaart 1007 molens, onderscheiden in negen typen, bevat. Deze
molentjes van 4 mm hoog kan men zonder meer alle in de kaart vinden. Het is een
genot om onder een goede verlichting 's avonds op uw stoel gezeten op deze prachtig
gedrukte landkaart door de ons zo bekende landstreken te reizen. Steeds verbaasder
wordt men over de volledigheid van het beeld dat de fameuze tekenaar milimeter na
milimeter voor ons ontrolt.
Ook de drukker Meijer Offset N.V. te Wormerveer dwingt bij het beschouwen van
dit kunstwerk onze volle bewondering af. Dit is drukkerswerk van het hoogste gehalte.
Tijdens de bijeenkomst werd door een drietal sprekers een inleiding gehouden. Daarvoor was als eerste uitgenodigd de heer J. Swart, directeur van de Stichting Recreatie,
die een warm pleidooi hield voor een goede voorlichting van de mens die recreajtüe
zoekt, of zelfs van diegene die niet weet dat hij zijn vrije tijd nuttig in de buitenlucht
en de natuurgbieden kan besteden. Dit initiatief was dus wel koren op zijn molen. Of
een groot deel van de natuurbeschermers zijn pleidooi niet met enige angst zullen vernemen, is een vraag die wij stellen met het oog op talloze gebieden die een intensief
betreden niet kunnen verdragen zonder verwoest te worden.
De tweede spreker, ir H. A. van der Meiden, Directeur van de Stichting Industriehout, greep de gelegenheid aan om met vuur het standpunt te verdedigen dat recreatie,
bosbouw en natuurbescherming een verhoogde houtproduktie in Nederland niet in de
weg behoeven te staan, indien men ze in een wcloverdacht plan in een onderlinge relatie
brengt. In dit verband legde hij de vinger op een lacune in onze kennis van de eisen die
men aan het bosbeheer dient te stellen, wil het optimaal dienstbaar zijn aan de recreatie.
Hij bracht hierbij de plannen die de Nederlandse papierindustrie voor Oostelijk Flevoland heeft ontwikkeld in de vorm van een nieuw boscomplex van 5000 ha, onder de
aandacht van het publiek. Dit bos zal dienstbaar worden gemaakt aan houtproduktie
en recreatie op basis van de snelst groeiende loofboom: de populier.
Tenslotte gaf de heer Michels, de maker van de panoramakaart, een uiteenzbtting
van kartografie door de eeuwen heen, waarbij hij eindigde bij zijn eigen produkt als
jongste telg van een geslacht dat al bij Ptolemaeus begon. Tegenover elkaar stelde hij
de geodetische kaart en de panoramakaart en liet tal van voorbeelden zien die als varianten tussen deze beide in liggen.
De panoramakaart ziet hij als een integratie van drie aspecten, namelijk integratie
van kaartschaal en beeldschaal, van objecten in het net van wegen en wateren en van
objecten in het landschap.
Het was een genot om naar deze bezielde geestige kunstenaar te luisteren, een vakman die ons met zijn kennis en wijze van voordragen in de intimiteit van zijn landschappen binnenvoerde, landschappen die hij vrijwel alle zelf uit aanschouwing heeft
gereproduceerd.
Gaarne spreken wij de wens uit dat het de goede gastheer van die middag, dc heer
Cath, mag gelukken om een bredere bestemming te geven aan dit zeer bijzondere overzicht van ons mooie Nederland.
J. F. Wolterson.

