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KUIFLEEUWERIK EN GRAUWE GORS. 

ALS jongen was ik een groot liefhebber van verzamelen en zoo had ik me ook op de 
eieren „geworpen". Ik was toen al wel verstandig genoeg om geen nesten uit te 
halen, en stelde me meestal met een enkel ei uit een gevonden nest tevreden, maar 
ik was nog niel zoo verstandig, om te weten, dat men hetzelfde doel ook bereiken 

kan, zonder de vogels van hun aanstaand kroost te berooven. Toch heeft dat verzamelen 
vobr ons wel z'n nut gehad en al waren de eieren niet steeds wetenschappelijk benoemd, 
we leerden er scherper door waarnemen en als we wat leiding hadden gehad, waren we 
zeker warme vogelbeschermers geworden. Rijk aan soorten was ons vogelland niet. Kent 
ge de Groninger klei? Hebt ge de uitgestrekte velden met koren, aardappelen of boonen 
gezien? Nergens een boschje, geen perkje hakhout, geen rommelhoekjes vol slingerplanten 
en onkruid, de grond is er te kostbaar en alles moet een nuttige opbrengst leveren. Het is 
dan ook geen wonder, dat de meest gewone vogels van onze boschrijke zandstreken bij ons 
niet voorkwamen. Twee vogeltjes zijn echter in mijn herinnering onafscheidelijk met mijn 
geboortegrond verbonden: de kuifleeuwerik en de grauwe gors. Toen ik later in 't midden 
en in 't Zuiden van ons land verzeilde en me al heel wat grondiger met onze fauna had bezig
gehouden, was ik niet weinig teleurgesteld, deze twee vrindjes uit mijn jeugd aanvankelijk 
te moeten missen. Want de kuifleeuwerik was een echte vrind van me. We woonden een 
uurtje beoosten Groningen en als wij jongens naar school liepen, hadden we op den weg 
langs het Damsterdiep zomer en winter gezelschap aan die aardige diertjes. Ze hielden zich 
bij voorkeur in de buurt van paardehoopjes op, zongen tusschen twee hapjes door hun te-
vredcnheidslicdje en hadden zelfs bij triestig weer hu:i pittig kuifje opgericht. 

Ik meen mij zeker te herinneren, dat wij ze ook korenspork noemden, een gewestelijke 
naam, die ik in 't woordenboek alleen voor de grauwe gors vermeld vind. In Breda heb ik 
de kuifleeuwerik wel weer aangetroffen en weer was dat gezellige vogeltje vaak mijn ge
leide, als ik langs den Marksingel naar school wandelde. Hier waren het vooral de aard-
hoopen langs de gracht om het exercitieveld, die hen als uitkijk en als podium voor hun 
muziekuitvoeringen dienden. Ook aan de Baronielaan, toen die nog niet met architecto
nische kunstwerken versierd was, kon je ze vinden, maar niet in groot aantal. Hier zag ik 
op een mooien Aprildag, dat een kuifleeuwerik een lief de vlucht voor zijn vrouwtje ver
toonde. Hij steeg een heel eind de lucht in, maakte dan, evenals de heileeuwerik, plot
selinge horizontale zwenkingen — bij een haas heet dat: een haak slaan — en zong daarbij 
uitbundig in lange toeren. Dat was zoo mooi, dat ik niet aan een simpelen kuifleeuwerik 
kon gelooven en pas overtuigd was, toen hij in prachtige glijvlucht naar de aarde en zijn 
vrouwtje terugkeerde. Ik heb nergens iets over de baltsvlucht bij den kuifleeuwerik gelezen, 
de redactie wil wel even in noot meededen, of het iets bijzonders is. 

De grauwe gors [Emberiza calandra) heb ik nooit anders dan in Groningen aangetroffen. 
Wij noemden het vogeltje dikschieteliere, ik vermoed, dat die volksnaam als klankna
bootsing van zijn lied bedoeld is. Dat liedje is dan ook wel heel karakteristiek en wie het 
een paar keer met aandacht heeft aangehoord, kent den vogel voor altijd. Schuw is hij vol
strekt niet, hij zit graag op een verhevenheid en daar er in „verhevenheder" op de Gro
ninger klei weinig keuze is, neemt hij meestal genoegen met een wringstaart 1) en draait 
daar zijn monotoon wijsje af: 

1) Een wring (uit vreding? vgl. Duitsch: Einfriedigung-omheining) is een echt Gro-
ningsch product; het is een zwaar eikenhouten draaihek op den verbindingsdam tusschen 
twee stukken land. 
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De triller aan het slot is al heel moeilijk te beschrijven, ik hoor er gelijktijdig met de 
trillende r een ie in, dus een trillet met te-timbre; wat de toonhoogte betreft is het een 
neerwaarts glissando, en begint een terts lager dan het laatste tie. Bovendien krijg ik bij 
het hooren een gezichtsgewaarwording: het is alsof die trillertoontjes zijdelings langs den 
heele snavelrand naar beneden vloeien, of als een vuurpijl, die, na het bereiken van zijn 

toppunt, zijn kleurige von-
— I /•=* kenmantel ontplooit. Dit laat

ste beeld is natuurlijk veel 
te stout, ge moet het licht en 
de kleur er een beetje bij weg
denken. Verder vind ik, dat 
die laatste triller wel iets heeft 
van de mooie slottonen van 
het beukenfluitertje, maar dan 
natuurlijk getransponeerd in 
het „gorzige", in het „dik-
snavelige". 

Evenals de meeste vogels met dikke snavels ziet de grauwe gors er niet zeer intelligent 
uit. Hij hoeft echter in slimheid bij geen insecteneter achter te staan, in elk geval was hij 
slimmer dan wij en wist zijn nest in den „onderwal" zoo goed te verbergen, dat we het 
maar zelden te zien kregen. De grijsbruine eitjes zijn vaak met stippen en lijntjes getee-
kend, evenals bij de andere gorzen en daaraan danken deze vogels hun volksnaam van 
„schrijvertjes". 

Ik wou dat, er eens een philoloog-vogelkenner kwam, die ons de vogelnamen, voor zoover 
mogelijk, verklaarde. Misschien vertelt die ons dan ook de afleiding van de namen spork 
en gors, en het verband, dat er tusschen Emberiza en het Duitsche Ammer bestaat, 't Is 
een heel gevaarlijk en weinig betreden terrein, die etymologie der Germaansche vogel
namen. Als Prof. Swaen daar eens lust en tijd voor kon vinden! 

Bilthoven. B. E. BOUWMAN. 

Fig. i. Een wring. 

DE GESCHIEDENIS VAN EEN PADDEN
STOEL. 

HET begin van deze geschiedenis — welke te interessant is, om in de vergetelheid weg 
te laten zinken, reden waarom we bij dezen de gastvrijheid van D. L. N. inroepen, 
om dit misschien eenige feit in de floralectuur van ons land vast te leggen — het 

begin dan speelt in het Rijksopvoedingsgesticht te Amersfoort, waar gelukkig be
grepen werd, dat bij de opvoeding het krachtige element, dat natuurlicfde heet, bij de 
verzachting en veredeling van het gemoed der verpleegden niet mocht ontbreken. 

Doch — laat ik op dat terrein niet verdwalen! — Misschien geeft de Redactie me nog wel 
eens gelegenheid, daarop terug te komen. 

Het was dan — om voor den derden keer het begin der geschiedenis aan te roeren — 


