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EEN AARDIGE OVERBUUR. 

OEN ik dezer dagen las, dat in de Amsterdamsche Gemeenteraad 
aangedrongen is op het aanstellen van een ambtenaar, belast met 
het bestrijden van het stukjesdraaien, oftewel spijbelen, werd ik 
herinnerd aan een van de beste Engelsche natuuronderzoekers, 
onzen overbuurman Patterson, den naturalist van Oost-Norfolk. 

Dit zijn werken en zijn artikels in The Zoologist kende ik hem al langen tijd, 
maar 't heeft geduurd tot verleden jaar, eer ik met hem in correspondentie 
kwam en zooals bijgaande schets te kennen geeft, we zijn tot nu toe nog altijd 

door de Noordzee gescheiden. Toch hoop ik nog eens met hem op Breydon te 
varen of wederkeerig hem rond te leiden op 't Naarder meer of langs het 
Terschellingsch strand. 

Er zijn weinig menschen, die een hard leven met zooveel veerkracht en 
luchthartigheid hebben weten te dragen als deze Engelschman. In de inleiding 
van Nature in Eastern Norfolk, het boek, dat voor ons Nederlanders het belang
rijkste van zijn werken is, vertelt hij zijn levensgeschiedenis. Opgegroeid in 
bittere armoede, moest hij op zeer jeugdigen leeftijd al werken voor de kost en 
dat draaide voor hem uit op hetbekende twaalf ambachten en dertien ongelukken. 
Hij is van alles geweest: winkelbediende, kweekeling, verzekeringsagent, mars
kramer, brievenbesteller, spullebaas, onder-directeur van een menagerie en ten 
slotte werd hij door den invloed van goede vrienden Attendance officer in zijn 
dierbaar Yarmouth, d. w. z. ambtenaar belast met 't opsporen van spijbelaars. 
Dat is hem best toevertrouwd, want waarschijnlijk heeft niemand in zijn jonge 
jaren de kunst van spijbelen in zoo ruime mate en zoo geniaal beoefend als 
onze Arthur H. Patterson zelf. Tegenwoordig echter bestaat er voor jongens van 
zijn slag niet zooveel reden meer, om de school te mijden. 

Van jongs af had hij een ontembare lust voor het leven in de vrije natuur 
en liefde voor dieren. Zijn vader was schoenmaker in Yarmouth en bewerkte 
ook een klein tuintje, zoo iets in den geest van onze Tuinwijck-tuintjes, maar 
dan wat grooter, hij noemt het een ,/allotment-garden". Daar spijbelde hij 
dikwijls heen, om zich bezig te houden met de vogels, ratten, veldmuizen, rupsen, 
vlinders, waterinsecten, bloedzuigers, waterratten en zelfs met een zwerm ver
wilderde bijen, die zich onder den vloer van het tuinhuisje hadden gevestigd. 
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Toen hij acht jaar was, kocht hij voor een paar overgespaarde stuivers een 
klein boekje in groen papieren omslag, 22 pagina's groot. Het heette Gleanings 
from Natural History. Hij vertelt niet, wie deze schetsen over natuurlijke historie 
had geschreven, maar wel, dat hij het boekje al heel gauw uit zijn hoofd 
kende en het verkoos boven alles wat ooit gedrukt was. Buiten zijn schooluren 
was hij nu loopjongetje in een komenijwinkel en om toch in de natuur te 
zijn, stond hij op bij nacht en ontij en sloop dan 't huis uit. 

Na zijn kweekelingentijd wist hij zooveel geld bijeen te scharrelen, dat hij 
stilletjes — alles moest stilletjes gaan — een geweer kon koopen en met zijn 
vriend Dye samen, schafte hij ook een half verrot schuitje aan en daarmee 
waren ze den koning te rijk, want nu behoorden ze tot de broederschap van 
de shore-shooters en punters, die daar op de Norfolksche kust welig tiert. Zoo 

iets hebben wij in Nederland 
niet; gelukkig maar. Bij ons 
wordt wel gejaagd en ook 
wat gestroopt, maar dat blijft 
binnen de perken, misschien 
de meeuwenstrooperij uit
gezonderd. Daar ginds in 
Engeland echter is de jacht 
op de trekvogels langs de 
stranden (shore-shooting) een 
sport en een broodwinning, 
die door honderden wordt 
beoefend en uit Pattersons 
werken blijkt, dat vooral in 
de buurt van Yarmouth enorm 

Patterson in functie. veel WOrd gejaagd en gO-

stroopt, zeer veel ook met 
kanongeweren, die hun zestig vogels in een schot vellen. Door verschillende 
omstandigheden is die schieterij wel wat ingekrompen en Patterson zelf is ten 
slotte een braaf vogelbeschermer geworden. Het trekt de aandacht, dat die 
schieters over het algemeen heel goed de zeldzame soorten wisten te onderscheiden 
van de gewone en op die zeldzame werd dan het felst gejaagd, want Engeland 
zit vol verzamelaars, die een flinke duit over hebben voor een ,/British killed 
Bird". Zoo werden een paar Zwarte Sterntjes, waarvan men meende, dat zij 't 
laatste paar waren, dat in Norfolk had gebroed, voor 70 gulden verkocht; een 
Groote Pieper, opgezet, haalde 54 gulden; een paar Bijen vreters ruim / ,200; een 
ooievaar ƒ 100 en zoo meer. Geen wonder, dat die visschersjongens en werk-
jongens uit Yarmouth er een bekeuring aan waagden. Thans is veel verbeterd, 
maar nog altijd moet een zeldzaam dier op Engeland's Oostkust dubbel op zijn 
tellen passen. 
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Het was Patterson echter niet in de eerste plaats om duiten te doen, 
ofschoon hij ze altijd bitter en bitter noodig had. Hij werd gedreven door de 
echte begeerte naar kennis en legde zich zelf menige ontbering op, om boeken 
te koopen. Zelf sloeg hij ook aan 't schrijven en van begin af hield hij nauw
keurig aanteekening van alles wat hij zag en beleefde. Hij houdt veel van 
teekenen; de paar schetsjes, die ik hierbij reproduceer, getuigen van zijn 
vaardigheid en van zijn humor. Hij houdt er van om, evenals bij ons wijlen 
Kees de Tippelaar deed, de adressen van zijn brieven en brief kaarten te illustreeren 
en in zijn brieven kleine krabbeltjes in te vlechten. Dat hij daarbij dikwijls zijn 
eigen figuur voor illustratie kiest, is om verschillende redenen gemakkelijk te 
begrijpen. Vooreerst leenen zijn scherpe trekken zich bijzonder goed voor een 
vluggen krabbel en ten tweede heeft hij zooveel met zijn vogels en visschen 

Hoe Patterson aan een vrien 1 bericht, dat hij een visch heeft gevonden, nieuw voor de fauna. 

te doen gehad, dat hij zichzelf tot een hunner is gaan rekenen. En als hij nu 
eens een loopje met zichzelf wil nemen, dan beeldt hij Patterson af als kieviet 
of als aalscholver, of bezig met 't een of ander visschenavontuur. 

Aan visschen en schaaldieren heeft hij al even veel aandacht geschonken 
als aan vogels en hij heeft een bijzonder goede manier om aan zeldzame voor
werpen te komen. Op groote stukken wit carton (1 voet in 't vierkant) beeldt 
hij in hun natuurlijke kleuren de dieren af, die hij begeert en die platen deelt 
hij dan uit onder de jongens, belast met het uitzoeken van garnalen (shrimp-
lads), onder de visschers, of hij hing ze op in visscherskroegjes, een bescheiden 
premie uitlovend voor elk goed dier. Het gevolg was, dat hij niet alleen de 
dieren kreeg, waar hij om vroeg, maar er kon weldra in het drukke Yarmouth 
geen visch of krabbetje van eenigszins bijzonderen vorm en kleur worden aan
gevoerd, of Patterson werd er van op de hoogte gesteld. Iedereen hielp, van 
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dronken raatrozen af tot visch-groothandelaren (of zijn 't groot-vischhandelarenV) 
toe. Zoodoende had hij het genoegen een menigte soorten te ontdekken, die 
nieuw waren voor de Fauna van Norfolk en door al dat stoere werk is hij ten 
slotte bij de natuurvrienden van die streek in hoog aanzien gekomen. Hij werd 
een vlijtig medewerker aan het aardige maandschrift The Zoologist en schreef 
ook een paar zeer onderhoudende boeken. Maar voor de kost is hij nog altijd 
Attendance-officer, ambtenaar voor het bevorderen van getrouw schoolbezoek. 

De streek, waar hij leeft en 
werkt is in menig opzicht interes
sant. Great Yarmouth, een com
binatie van Yarmouth, Gorleston 
en Southtown, ligt op een schier
eiland tusschen de Noordzee en 
de rivieren de Yare en de Bure, 
die gezamenlijk uitmonden in het 
Pa t te rson-paradi j s : Breydon-
Broad. Zuidwaarts, op LowestofF 
aan, heeft de kust het aanzien 
als bij ons in Gaasterland, mis
schien iets hooger, maar ook 
bestaande uit diluviaal zand: 
een steile kust, die voortdurend 
afslaat. Noordwaarts van de stad 
liggen echte duinen, stuifzand 
begroeid met tarwebiesgras, helm, 
zandzegge, stalkruid, juist als bij 
ons. Ten westen van de stad ligt 
Breydon-Broad, deels zeegat, deels 
riviermond 
iets als 
Oosterschelde en Zwanewater en 
't heeft den vogelrijkdom van 
beide. Het heeft echter zout 

water, want 't staat in open gemeenschap met de zee, ook zijn er slijkerige 
oevers, begroeid met zeekraal, zulte en zeegras en ook met riet en biezen, 't Is 
het geliefkoosde jachtterrein van de punt-gunners, maar buiten den jachttijd heerscht 
er rust. De jachtopzieners hebben opdracht, zooveel mogelijk aanteekening te houden 
van de vogels, die er zich vertoonen. Patterson zelf heeft, zooals uit onze illustraties 
blijkt, zijn punter vervangen door een soort van Arke Noachs, waarmede hij zich 
als de trage slak langs Breydons stranden verplaatst en 't grootste deel van den 
tijd, die zijn spijbelaars hem laten, brengt hü op 't water door, soras dagen en 
nachten achtereen. Op die manier heeft hij natuurlijk dat Breydon-water leeren 

, deels kustmeer; zoo 
een mengseltje van 

In de observatieboot op Breydon-Broad. 

-. 
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kennen als zijn vestjeszak. Voor afwisseling gaat hij dan nog wat werken aan de 
steile zandkust of in de duinen en ook daar doet hij allerlei wetenswaardigheden 

op, vooral aangaande den vogeltrek. Voor ons zijn zijn aanteekeningen zeer 
belangrijk, want Yarmouth ligt vlak tegenover Texel en Terschelling. Met het 
grootste genoegen raadpleeg ik altijd zijn //Catalogus van de vogels, visschen, 
zoogdieren, reptielen, amphibiën, schaaldieren met gestoelde oogen en weekdieren 
van Oost-Norfolk, die het voornaamste 
deel uitmaakt van zijn boek Nature in 
Eastern Norfolk. Van de lepelaar vertelt 
hij o.a. dat die vogel thans tot September 
op Breydon veilig is en dank de be
scherming er zich veel vaker vertoont 
dan vroeger. Hij broedt echter niet meer 
in Engeland, vroeger wel, en toen — 
vreemd genoeg — in de toppen der 
boomen, dus juist zooals de reigers. 
Gaandeweg waren ze zeer zeldzaam ge
worden en omstreeks 1800 was 't al heel 
mooi, als er drie lepelaars per jaar gezien 
werden. Tegenwoordig echter vertoonen 
zich elk voorjaar de lepelaars bij troepen. 
Op 17 April zag Patterson er zeventien 
tegelijk hun voedsel zoeken in den 
modder en twee daarvan bleven er den 
heelen zomer. De meeste vertoonen 
zich in Mei, zestien op 13 Mei 1894, 
twaalf op 5 Mei 1895. twaalf op 4 Juni 1900. 
Op 24 Mei 1903 kreeü Patterson zes 
lepelaars te zien, vlak bij zijn woning
schuit; ze liepen als lammetjes achter 
één hunner aan. Alleen toen ze aan een 
diepen geul kwamen en de eerste vijf daarover heen vlogen, hun pooten vlak 
langs 't water strijkend, was de zesde te lui, om hun voorbeeld te volgen en 

Het toilet van de lepelaars. 
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zwom dood bedaard over de diepe plek. Zoo heb ik op Texel ook wel reigers 
zien zwemmen, 't zag er heel gek uit. 

Patterson zegt, dat het meerendeel der lepelaars, die hij op Breydon waarnam, 
vogels waren van het tweede jaar; flinke oude vogels kreeg hij zelden te zien. 

Onze Hollandsche lepelaars komen aan in Februari of in 't begin van Maart, 
het is nu zeer waarschijnlijk, dat de vogels aan de Engelsche kust dieren zijn 
van 't Zwanewater of van 't Naardermeer, die er niet in geslaagd zijn, een 
huishouding te stichten en nu wat rondzwerven, 't Is echter ook best mogelijk, 
dat jonge lepelaars na 't eerste broedsel in Mei of Juni over de zee trekken. 
Daar moet Patterson nog eens naar uitzien. Hij bevond, dat de lepelaars zich 
voeden met zandwormen, garnalen. Gammarus-soorten, Hydrobiaslakjes en ook 
kleine vischjes, en dan sukkelden ze erg met kleine platvisschen, die al gauw te 
breed waren voor hun smalle keelgat. Hoe goed hij ze zag, blijkt uit bijgaande 
schets, af in 4 minuten. 

Ik zal nog wel dikwijls uit Patterson's lijst citeeren, want er blijkt uit, hoe 
voor sommige vogels de Noordzee een onoverkomenlijke hinderpaal schijnt te 
zijn, terwijl voor andere het breede water zoo goed als niet bestaat. En 't is 
voor ons een groot voordeel, dat daar aan den anderen kant zulke vlijtige en 
aardige onderzoekers wonen. Want er zijn er nog meer, maar Patterson is 
stellig de merkwaardigste. JAC. P. THIJSSE. 

UIT DE TIJDSCHRIFTEN. 
Dr. F . K n o I I — „Over de oorzaak van het oitgflijden der insectenvoeten 

op met was bedekte plantendeelen". 

Jahrbiichor für wissensclmftl. Botamk, !>\e Hand, Heft ;t, l'Jlï, PK. 'iiK-V,l7; met 'M figuren. 

E schrijver heeft zijn proeven gedaan mei mieren; een kleine, nil Brazilië in 
de wanne kassen ingevoerde soort en groote inlandsche soorten. 

I)i' ulieren liehhen aan hun voelen, behalve klauwtjes ook heehlschijl'jes, 
daardoor kunnen /.e ook loopen op de gladste oppervlakken, bijv. op schoon 
gewreven vensterglas, zelfs als dit verticaal wordt gesteld. Toch zijn er een 
groot aantal planten, op wier bladeren of bloemdeelen diezelfde insecten niet 

omhoog kruipen kunnen. Meestal zijn dergelijke plantendeelen met een laag was bedekt. 
Daarop glijden do inscclenvoeten uil en de bewegingen, die de dieren daarbij maken, geven 
ons den indruk, dal het oppervlak voor hun (e glad is, om op te loopen. 

De hechtschijfjes van de mierenvoeten zijn buidelvormige organen; er wordt lichaams
vloeistof ingeperst en dan worden ze tegen het gladde oppervlak aangedrukt. De schrijver 
koml lol de overtuiging (door Dahl uitgesproken) dal ze niet werken als zuignappen (d.i. door 
de luchtdruk) maai' door vastkleven (adhaesie) met behulp van uitgescheiden vloeistof. Wanneer 
men de mieren op een stoffige glasplaat laat loopen, dan kleven de stofdeeltjes aan de liechl-
schijfjes; de mieren gaan die dan telkens met de kaken reinigen. 

De wasbedekkingen op bladeren, die voor de mieren onbegaanbaar zijn, (bijv. de bladeren van 
iris pallida, Cotyledon pulverulenta, Echeveria) bestaat steeds uit fijne, korrelige, losse stukjes was. 
Door het loopen daarop, met behulp van de hechtschijfjes laten die waskorreltjes onmiddellijk 


