
10 DE LEVENDE NATUUR. 

EEN EN ANDER OVER HET MAKEN VAN PENTEEKENINGEN 
NAAR DE NATUUR; EN WAT DAARAAN ANNEX IS. 

"ELEN zullen, met mij, verrast zijn geweest bij de mededeeling dat 
voortaan De Levende Natuur een 14-daagsch tijdschrift is geworden; 
in veranderd formaat. De Redactie schreef het reeds: omdat dan 
de penteekeningen beter tot hun recht komen. 

Volkomen waar; slechts zelden kon, waar ook de teekening 
dit eischte, voor één teekening een geheele bladzijde worden gereserveerd. Even
eens verdronk vaak een kleine penteekening in een letterzee erom heen. Zoodat 
ik eigenlijk maar wilde zeggen, dat het formaat van ons tijdschrift mede 

veranderd is mn de illustraties ook. 
En waar nu vele natuurliefhebbers 

volstrekt geen artistieke neigingen 
hebben, geen teekenaars van professie 
zijn, ben ik gaarne op het verzoek 
van de Redactie ingegaan om juist 
over de illustraties zoo een en ander 
mede te deelen. Om, zoo mogelijk, te 
trachten hierdoor het peil van de 
illustraties over 't algemeen wat te 
verhoogen. En omdat deze opmerkin
gen bestemd zijn, aan leeken tegemoet 
te komen in de moeilijkheden, die ze 
mochten ondervinden als ze hun 
artikeltje willen gaan verluchten, 
kunnen ze niet zoo heel kort zijn. 

Waarom het speciaal over pen
teekeningen zal zijn? Wel, van een 
penteekening kan met de minste 
kosten een cliché worden gemaakt. 
Van een potloodteekening of een ge-
wasschen teekening zijn de repro
ductie-kosten veel hooger. Voor een 
tijdschrift als het onze, waar vele 
illustraties iedere veertien dagen in 
worden geplaatst kunnen niet de 
duurste procedé's worden gevolgd; 
zijn derhalve penteekeningen zéér 
gewenscht. Velen uwer kunnen 
echter absoluut niet, of slechts zeer 
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gebrekkig teekenen. Hun geef ik den raad, teeken dan niet, maar vraag het een 
kennis die 't wèl kan. Of.. . . neem desnoods een fotografie-toestel en maak kiekjes. 

Het groote bezwaar hiervan is echter, dat een foto al buitengemeen scherp 
moet wezen, wil ze geschikt zijn voor reproductie. Dan, een foto geeft steeds het 
leelijke zoowel als het mooie weer. 

Reproducties van foto's zijn bijnazonder uitzondering//dood". Wat een teeke
ning juist zoo'n prettig aanzien geeft, het weglaten van het leelijke en toevallige 
en het accentueeren van het schoone, mist een foto altijd. Omdat echter het 
maken van een fotografie veel minder tijdroovend is dan het maken van een 
teekening en ook veel spoediger is aan te leeren, wordt in onzen modernen tijd 
maar al te vaak veel te snel naar hst kiektoestel gegrepen. Reden waarom onze 
tijdschriften, en vooral de goedkoope 
weekbladen dan ook letterlijk worden 
overstroomd door reproducties naar 
foto's. 

Op m'n bureau liggen 2 plaat
werkjes; een premie van Het Nieuws 
van den Dag, 100 Stadsgezichten van 
L. W. R. Wenckebach, alle penteeke
ningen. En het album van //de Rijp 
in Nederland", Telkens en telkens 
weer grijp ik naar het boekje van 
Wenckebach om van de artistieke 
teekeningen te genieten. Het album 
met de rijpfoto's zie ik nooit meer 
in; ze vervelen, zelfs al bij de eerste 
keer dat men ze doorbladert. 

Goed en wel, maar wat nu te 
doen alsje eens iets aardigs en interes
sants in de natuur hebt waargenomen 
en nooit aan penteekenen hebt gedaan? 
En in 't algemeen slechts zóó toekent 
als dat op school wordt geleerd? 

Dat wil ik U nu eens trachten 
uit te leggen. 

Waarvoor dient een penteekening 
in ons tijdschrift? Om een beeld te 
geven van iets moois, wat we in de 
natuur hebben opgemerkt. In dit geval 
is het goed het voorwerp, zie b.v. fig. 1, 
het veen mos, zoo nauwkeurig mogelijk 
af te beelden; en dit moet naar de 
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natuur geschieden. De teekening heeft 
dan ten doel bekeken te worden om haar 
zelfs wil: getracht is dan zoo veel mogelijk 
een brokje natuur te geven. Zie hiervoor 
ook fig. 3, de afbeelding naar de natuur 
van een dubbele narcis. 

Dan kan het artikeltje ten doel heb
ben, iets uit te leggen en te verklaren, 
of b.v. een plant of dier te beschrijven: en 
dan dienen teekeningetjes tot demon
stratie alleen, met weglating van alle 
toevalligheden en met negeeren van alle 
schoonheden. Het voorwerp wordt zoo 
nauwkeurig mogelijk afgebeeld, met alle 
eigenschappen goed te onderscheiden. In 
De Levende Natuur hebben de heeren 
Heimans en Thijsse het in deze kunst 
een enorm eind gebracht. Hun demon
stratie-teekeningen zijn eenvoudig in hooge 
mate en buitengewoon duidelijk. Hun 
teekeningen dienen tot verluchting van 
artikelen die ze schreven, en ze zijn doel
treffend: één zoo'n penteekening maakt 

meer dui
delijk dan 
een kolom 
schrijven. 

Zie b. v. 

Ap' i l iS'0 •"(JaöïjA^TD 

fig. -4, welke in eenvoudige contour 
de narcis van fig. 3 weergeeft. Ze is vrij van alle 
mooidoenerij; niet artistiek, maar voldoende om 
iemand, die geen narcis kent met behulp van weinig 
tijd duidelijk te maken, hoe nu eigenlijk de narcis 
er uit ziet. Zoo een teekening kost nog niet de 
helft van den tijd, besteed aan fig. 3. Ziet er dan 
ook niet zoo prettig uit, maar beantwoordt aan 
het doel. 

Dan kunnen teekeningen gemaakt worden naar 
de natuur, maar gestileerd; hieronder verstaan we: 
nadruk leggen op het schoone, dat in het voorwerp 
dat is af te beelden, wordt opgemerkt. Ja, niet 
zelden wordt het mooie erin overdreven zoodat de 
afbeelding niet nauwkeurig het voorwerp naar de 
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natuur meer voorstelt, maar toch karakeristiek het model chargeert. Zie b.v. 
hiervoor figuur 1, een gestyleerd zeepaardje, dat door ieder toch oogenblikkelijk 
als zoodanig wordt herkend. En vergelijk deze tee
kening nu eens met de natuur! 

J. GODEFKOY. 

Wordt vervolgd. 

LOSS OP DE VELUWE. 

T ^ t y s i p p A A R U I T bestaat Zuid-Limburg? ^Uit 
^mKjÉ^y/ loss", mijnheer. Best Jan, goed zoo. 
- ^ K f ; » ^ ^ ^ 7 a t is loss, Kees? //Limburgsche klei, 
= | | | ï iQj | | | ! | mijnheer". Goed Kees. Kun je mij ook 
SkSmBè^M zeggen, wat er op loss verbouwd wordt? 
//Vooral tarwe, mijnheer, het komt veel in Zuid-
Limburg voor." 

Ziedaar drie stereotype vragen en dito antwoor
den, als deze merkwaardige grondsoort op school 
besproken wordt. Hiermede is dan de loss afgehandeld, 
en men gaat tot een ander chapitre over, dat zijn 
oplossing vindt in het beantwoorden van één vraag, nl.: 

Waaruit bestaat de Veluwe? //Uit zand en grint, mijnheer". 
Met deze mededeeling is dan de grondgesteldheid van de Veluwe gequalificeerd. 
Dit is vrij wel de eenige kennis, die je van beide terreinen op de lagere school opdoet. 
Op de burgerscholen leer je er dan nog wat bij; verneem je dat er in Zuid-

Limburg wel tertiaire en secondaire gronden gevonden worden, dat men op 
een enkele plaats aan den Veluwezoom potklei aangetroffen heeft, maar zeer 
dikwijls wordt er maar zoo'n beetje overheen gegaan, en de kennis blijft bepaald 
tot: Zuid-Limburg bestaat uit loss en de Veluwe uit zand en grint. 

Als je een geologische kaart voor je neemt, dan bemerk je, dat Zuid-Limburg 
geheel en al gekleurd is met een vies bruin smoezelig tintje, terwijl de Veluwe 
één groote gele plek op de kaart is, met massa's dicht op elkaar geteekende 
streepjes, welke in bochtige slierlijnen zich scherp op dat gele fond afteekenen 
en wanneer je dan naar den uitleg ziet, wordt je verteld, dat het bruin 
loss moet verbeelden en dat harde geel, zand en grint, terwijl die krabbeltjes, 
welke onwillekeurig aan molshoopen doen denken, onze duinen en heuvelketenen 
moeten voorstellen. Dus je hebt het op papier als je het niet gelooven wilde: 
Zuid-Limburg bestaat uit loss, de Veluwe uit zand en grint. 

En dit begrip is nu juist zoo vaak — hoe zal ik het noemen — van 
vader op zoon overgenomen; het is een begrip, dat den kinderen op de lagere 
school als met den paplepel ingegoten wordt, en dat toch zeer onjuiste denk-


