Bij de dood van een vogelman
Koene Vegter
Tijdens de laatst e waddenex curs ie bleek mij uit
een klein e en quêt e dat , behalve voorz itt er J elle
van D ij k uit eraard, niemand op de hoogt e was van
het r ecent e overlijden van Roger Tory P et ers on,
augustus 1 996 op 87 -jarige leeft ijd. I k had het uit
Time op gep ikt en het leek mij aardig voor een kort
beri cht i n dit bl ad.
P et ers on was éé n van de beroemdst e birders t er
wereld, die via z ijn vogelgids en de ornit hol ogie
voor een br eder p ubliek t oegankelijk maakt e. H et
begon allem aal met de p ublicat ie i n 1 9 34 van A
F ield Gu ide t o t he B irds , waarin hij z ijn t wee hob
by's vogels en s chil deren combineer de. H ij maakt e
er een p r akt is che z akgids van di e vogels die op el
k aar l eken bij elk aar z ett e i n p laats van een groe
p ering op s oort . D e bel ang rijkst e veldkenmerken
gaf h i j aan m et kleine p ijlt jes . Ook bedacht hij kern
acht ige oms chr ijvingen z oals voor de A mer ican
Goldf in ch ( ver gelijk onz e p utt er) : 'de enige klei ne
gele vogel m et z wart e vleugels'.
D e eerst e dru k best ond s lechts uit 2 000 ex emp la
r en , omdat de u it gever lang ni et zeker was van de
pu blieks int eress e. Deze eerst e druk was echt er
bi nnen een week uit ver kocht en er volgde een lan
ge reeks van herdrukken met in t ot aal z o' n 7 mil
JO en ex emp l ar en en vert alingen in vele l anden. I n
N eder land Pet ers ons vogelgids van alle Europ es e
vogels, een bewer king door Mr J. Kist van A F ield
Guide t o t he B irds of B r it ain and Europ e. Om voor
m ij myst erieuz e r edenen vaak de ' Pett ers on' in
pl aats van " P iet ers on' genoemd.
Toen m iJ n vogellief de eindelijk op bloeide s chaft e ik
m ij hiervan in 1 992 de t wi nt igst e druk aan. U it mijn
mi ddelbare s choolt ijd bezat ik nog Meulenhoffs Na
tu urgi ds Vogels in kleur en van Dr W. P. Post ma en
H. Kl ey n, een eerst e dr uk uit 1956 , maar ik kan
mij niet herinneren daar ooit iets mee gedaan t e
hebben. De Pet ers on heb i k wel int ens ief gebr uikt ;
een goede gi ds , licht onhandig door d e ges chei 
den opst elling van illustr ati es, t ekst en kaart jes .
S1 nds t wee jaar is hij meer i n de ver get elhei d ge-

FIELDWORK (1961): A young osprey sits
unruffled as Peterson takes notes

raakt doordat ik inmiddels een goed bevallende
dubbelmet hode hant eer . Voor op p ad de kleine
zakgids Vogels van Pet er Hay man - makkelijk bij
je t e st eken en heel handi g om even iets op t e zoe
ken - en voor t huis de s chitt erende J onss on Vo
gels van Europ a. Een echt e vogelbijbel waar
eindeloos in gebladerd kan worden. D aar kan zelfs
Pet erse n niet t egen op . Niett emin blijft hi j éé n van
de grot e wegber eiders op vogelgebied, di e mil joe
nen mens en meer bewust maakt e van nat uur en
mi lieu.
Vogels zijn ni et alleen mooi om naar t e kijken of
om op t e sp oren, maar z e zi jn vaak een eerst e
aanwi jzi ng van wat er goed of f out gaat op onz e
aar de. Miss chien is dat ook wel de r eden dat Pet er·
s on naast t alloze onders chei di ngen ooit ook geno
mi neer d is voor de Nobelp ri js voor de vrede. Zo
ziet u maar, welke i mp licati es een gewone vogel
gids allemaal kan hebben.

Oud Nieuws
Kees Verweij

De geschiedenis van de Duinstink
zwam
H et z al de meest en van u ni et ont gaan z ijn, dat de
p addest oelen dit jaar weer in behoorli jke aant allen
aanwez ig z ijn. N iet alleen qua aant al, maar ook
qua s oort en deden zi ch zeker in het af gelop en na
j aar weer de nodige ver rassi ngen voor.
Zo werd ik begin okt ober verrast met de medede
li ng, dat er z elf s st inkz wammem in de helm vlak bi j
het st rand gr oeiden. Op zich is dit een hele vreem
de p laats. want verreweg de meest e st inkz wam-

men verkiezen t och de wat oudere bes chutt e
bi nnenduinr andboss en zoals Off em, L eeuwen
horst , Keukenhof enz. I k her innerde mij z o' n st ink
z wam, die i k al eens eer der in de z eereep , even
t en noor den van de L angevelders lag had aange
t r off en. Het gi ng hi erbi j ni et om de gewone St ink
zwam (Phallus i mp udicus ), maar om de sp eciale
Dui nst inkzwam (Phallus hadr iani), di e behoor lijk
zeldzaam is .
I k ben daar gaan ki jken en ik t rof i nderdaad een
aant al ex emp laren van deze t yp is che Duinsti nk
zwam aan, die maar op enkele onder delen ver
s chilt van de gewone sti nkzwam. Zo is zijn beurs

15

wat meer lila gekleur d, is het plaatje op de hoed
gekart eld en is de hoed bovenaan meer afgeplat.
Voor wat betr eft z ij n voedsel i s hi j slechts aange
wez en op de wor tels van de Helm. Vandaar zi jn
mer kwaar di ge standplaats. Ik heb er z elfs enkele
gevonden, di e bij na op het str and stonden.
Het leuke is, dat dez e paddestoel ook voor het
eer st in N oor dwij k is ontdekt en beschr even, n. l. i n
156 4 door een z eker e Adr iaen de Jonghe. Hij r aak
te kenneli jk z o onder de i ndr uk van dez e stink
z wam, dat hij er een ui tgebr ei d L atijns geschri ft
aan wij dde, geheel op ri jm. De ti tel van dit ge
schr ift luidt: " Phalli ex fungor um gener e i n Hol
landiae sabuleti s passi m cr escenti s descr iptie et
ad vivum ex pr essa pi ctur a. Res nova et pr iori bus
saeculi s i ncogni ta" . Hi er mee z egt hij, dat hi j een
beschri jving en een natuur getr ouwe afbeeldi ng
biedt van de Phallus uit het geslacht der z wam
men, die over al in de z andduinen van Holland
gr oei t, en dat dez e stinkz wam een nieuwe en aan
voor gaande eeuwen onbekende z aak i s. De Duin
stinkz wam wer d nader hand naar hem ver noemd.
De beide ber oemde botanici uit de 16 e eeuw,

C ar olus C lusius en Rember tus Dodonaeus, na
men dez e vondst uitgebr ei d in hun kr uidenboeken
op, kennelij k evenz eer overt ui gd van de bijz onder e
waar de van dez e paddestoel. Een gedeelte van de
beschr ijving van de Dui nstinkz wam, destijds nog
Zee C amper noellie geheten, uit het C r uy deboeck
van Rember tus Dodonaeus ( editi e 1 6 18 ), volgt
hier onder.
I n dit ver band is het nog leuk te ver melden, dat ik
op mijn weg naar de Duinsti nkz wam nog enkele
z g. Peper bussen ontdekte, een van de meest z eld
z ame aar dsterren in N eder land. Dez e aar dster i s
ook in ander e landen z o z eldz aam gewor den. dat
hi j tot de bovenste 10 meest bedr eigde soor ten
van Eur opa is uitger oepen. In landen als Enge
land, Zweden en Polen is hij al ger ui me tijd uitge
stor ven.
Een aar dige beschr ijving van dez e paddestoel
kunt u ver der lez en i n het vijfde deel van de N eder
landse G ecologische F lor a (blz 1 72 ).
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