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DE KWAK IN NEDERLAND. 

De deltagebieden van de groote rivieren kunnen in den regel bogen op een rijke 
flora en fauna en in het bijzonder op een indrukwekkende vogelbevolking. 
Ge behoeft maar even te denken aan de Donau-delta en Balta, aan de monden 

van de Rhone met de Camargue, aan de Nijl-delta, aan het mondingsgebied van 
Guadiana en Guyadalquivir en om wat verder te gaan aan de delta van onze Solo 
op Java. Onze Rijn-Maas-Schelde-delta maakt daarop geen uitzondering. 

De oorzaak hiervan is niet ver te zoeken. Zoo'n gebied heeft natuurlijk veel water 
en dat dan van allerhande zoutgraad, van forsch zeewater af tot bijna zuiver regen
water toe. Slib en zand hebben voedsel genoeg voor een weelderigen plantengroei 
van kleine wiertjes af tot trotsche reuzenboomen en daarop huist weer de dierenwereld 
met zelf weer een breede basis van microscopisch klein gedoe en de vogels als 
hoogste „eetkring". En in die vogelwereld van de delta komt dan als heel hooge uiting 
het reigerbosch met zijn bevolking van reigerachtige vogels van velerlei soort en 
daarnaast aalscholvers met al naar den aard van 't land nog ibissen, pelicanen, flamin
go's, slangenhalsvogels, om maar te blijven bij de hoofdfiguren. Den sterksten indruk 
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van een dergelijk vogelgezelschap heb ik gekregen in de Tambak Boeroeng Rinti in 
de delta van de Solo en ik ben de vrienden in Soerabaya er nog altijd dankbaar voor, 
dat zij mij daarheen hebben gebracht. 

Onze Rijn-delta heeft op het oogenblik nog een behoorlijke vogelbevolking. Met 
onze blauwe reigers, purpurreigers, lepelaars en aalscholvers staan wij nog aan de 
spits van Midden-West-Europa. In vroeger jaren, toen ons land nog niet zoo dicht 
bevolkt en zoo intens gecultiveerd was, moet de rijkdom aan dergelijke vogels nog 
veel grooter geweest zijn. Het is wel heel jammer, dat onze voorouders daar geen 
behoorlijke uitvoerige beschrijvingen van hebben gegeven. Zijn nog ergens verslagen 
door tijdgenooten te vinden van valkenjachten in den Graventijd? In sommige kro
nieken vinden we nog wel aardige opsommingen van wat voor vedcrwild er alzoo 
op tafel kwam vooral bij het Bourgondische hof. 

Een echt vogelkundig relaas over het leven in de Hollandsche moerassen hebben 
een paar Engelschen ons geschonken: Ray en Willoughby en nog een paar in hun 
„Observations made in a Journey through part of the Low Countries" in 1676. Zij 
bezochten de streek van Zoetermeer en Zevenhuizen, destijds beroemd om zijn vogels 
en vonden daar dan in grooten overvloed reigers, lepelaars, kwakken en zelfs gekuifde 
aalscholvers. 

Kwakken broedden dus destijds overvloedig in Holland. Ook Nozeman en Schlegel 
blijven er van gewagen en in de eerste wetenschappelijke lijst van Nederlandsche 
vogels, die van H. Koller (1888) wordt de Kwak vermeld als „in kleinen getale broe
dende waargenomen in de provincie Zuid-Holland". In de lijst van Mr. Herman 
Albarda, die in 1897 verscheen, staat ook nog: „broedt in kleinen getale, hij meren 
en plassen, in Zuid-Holland. Snoeckaert in 1908 spreekt niet meer over broeden in 
Zuid-Holland, maar oppert op grond van zomervondsten demogelijkheid van broeden 
in Groningen of Brabant. 

Verwcy en Van Oort (1925) geven ook den moed nog niet op. De vondst van een 
jong met nestveeren op 8 Aug. 1916 bij Zoeterwoude en vrij talrijke zomerwaar-
nemingen uil de latere jaren maken het waarschijnlijk, dat de Kwak weer (of nog?) in 
Nederland broedt. Ik zou stemmen voor „nog". 

Na 1925 is de Kwak nog herhaalde malen waargenomen o.a. bij Warmond (D. L. N. 
XXXVIII, pag. 283) en dit jaar bij Callantsoog en op de plassen van Noorden. Ook 
nog een op 1 Juli 1933 bij Meers-Stcin in Limburg. 

Vele van die waarnemingen hebben meteen voor den vogel den dood ten gevolge 
gehad, ofschoon het dier bij de wet beschermd is. Dikwijls gebeurt dat bij vergissing, 
omdat de schutter meent een reiger voor zich te hebben, al is het dan ook een heel 
rare met zoo'n konen en dikken hals. Het is altijd nog heel jammer, dat de Blauwe 
Reiger in de Vogctwet op de Zwarte Lijst geplaatst is. Dat gebeurde indertijd regel
recht tegen de conclusies van een wetenschappelijk onderzoek in, dat uitgemaakt had, 
dat bij dezen vogel „nut" en „schade" ongeveer tegen elkander opwegen. Voor 
plaatselijke overlast en schade hebben we geen Zwarte Lijst noodig, daarin voorziet 
art. 9 van de Vogelwet. 
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Hoe eerder de reiger uit die Zwarte Lijst verdwijnt, des te beter. De schutters 
weten dan, dat zij zonder speciale en persoonlijke permissie op geen enkelen reiger-
achtigen vogel meer mogen schieten en de Kwak kan daarvan profitecren. 

En hoe zou het dan met hem gaan? Wat zijn dat voor vogels, die we van tijd tot 
tijd te zien krijgen: doellooze zwervers, kwartiermakers of reeds (nog) werkelijke 
broedvogels. Het feit, dat ze zich soms in troepen vertoonen (2 Mei 1918 zeven 
tegelijk aan den vijver van het kasteel Strijthagen bij Schaesberg) zou wel weer in de 
richting van broeden kunnen wijzen. Ook de nazomer-vogel van de plassen bij Noor
den geeft te denken. En dan is er nog altijd dat donsjong! 

En waar zouden ze dan broeden? Kwam die Kwak van Callantsoog eens kijken, 
hoe de gelegenheid daar is? En had die van Noorden een overigens onverklaarbare 
soort-heugenis van Zuid-Holland, zooals het was, toen daar de Kwakken huisden 
bij honderden? Zou het Naardermeer iets voor hen kunnen zijn? Inderdaad broeden 
de Kwakken op de manier van Blauwe Reigers of liever nog op de manier van Purpur
reigers en wel het liefst laag in boomen. Een groep Purpurreigers van het Naardermeer 
heeft ook eens gehuisd in een elzenbosrh heel aan den Zuidoostkant en dit jaar in 
Jan Hagensbosch hadden er ook weer eenige hun nesten in het geboomte. Naarder
meer en Nieuwkoopsche Plassen zouden zeer geschikt voor Kwakken zijn. Omtrent 
de Reeuwijksche Plassen ben ik niet vrij van bezorgdheid. In de meren en plassen 
van Overijsel en Friesland is ook wel goede gelegenheid, maar we hebben geen be
richten, dat daar ooit Kwakken gebroed hebben en daarom geef ik nog de meeste 
kans aan Holland en Utrecht. 

Nu komt het er vooral op aan, om hun een ander welkom te bereiden dan een 
schot hagel. Wie een Kwak schiet (ook bij vergissing) overtreedt de Vogelwet. Al onze 
zeldzame vogels zijn beschermd bij de Vogelwet en niemand mag dus schieten op een 
wilde vogel, om te weten te komen „wat dat voor een raar dier is". Vergenoeg u 
er mee, met hem nauwkeurig op te nemen en als dat niet meteen lukt, hoop dan 
maar op een volgende gelegenheid. 

Wat voor welkom zouden ze ondervinden van hun familiegenooten? Hoc zouden 
de Purpurreigers het vinden, wanneer een paar Kwakken zich in hun nabijheid 
kwamen vestigen? Ik weet er niets van. Soms zie je die visscherslui, reigers, roerdom
pen, woudaapjes en ook aalscholvers in vrede en vriendschap met elkaar verkeeren, 
een ander maal vechten ze op leven en dood. Over het algemeen heb ik wel den indruk, 
dat ze eigenlijk toch naast elkaar wel kunnen bestaan. Gemengde kolonies van reigers 
en aalscholvers hebben wij dikwijls genoeg gezien. De Kwak is evenals de Roerdomp 
in hoofdzaak een dier van den nacht. Voor zoover ik weet komt zijn voeding neer 
op het algemeene, zeer uitgebreide reigermenu. 

Alles met alles is er dus geen reden, dat de Kwak hier niet in Nederland zou broeden. 
Alleen zijn er minder rustige plassen en moerassen dan tweehonderd jaar geleden. 
Ook zijn vele van onze wateren vervuild en zelfs de hoofdstroom, de Rijn, is niet 
meer buiten verdenking. Ik noemde hierboven reeds eenige geschikte broedplaatsen, 
maar vergat nog de eendenkooien; die vormen ook een zeer belangrijken factor. 
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We mogen den moed niet opgeven, ook niet denken, wat hebben we er aan, dat er 
nog eenige paren van Kwakken in ons land broeden, die moeten toch uitsterven. 
Men hoort wel eens beweren, dat ondergang onvermijdelijk is, zoodra het aantal 
individu's beneden een zeker minimum daalt. Veertig jaar geleden is wel beweerd, dat 
de lepelaars in Nederland ten ondergang waren gedoemd, omdat er nog maar weinig 
paren in ons land broedden. Maar onze lepelaarbevolking is in dien tijd, ondanks 
tegenspoeden toch vooruit gegaan en bleek zelfs in staat, om nieuwe kolonies te 
vestigen. 

Wanneer wij maar zorgen voor de instandhouding van de rustige broedplaatsen 
en alle jagers en visschers vriendelijk aanmanen, om liefst maar in het geheel niet 
op reigerachtige vogels te schieten, of in ieder geval zich ervan te vergewissen, dat ze 
wel degelijk een blauwe reiger voor het roer hebben en niet wat anders, dan hebben 
we gedaan wat wij kunnen. En vooral nog niet gaan zoeken naar nesten van de Kwak. 

JAC. P. THIJSSE. 
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ONGEWONE ONTWIKKELING VAN DE RUNBLOEM 
CFULIGO SEPTICA). 

OOK de studie der slijmzwammen {Myxomyceten) brengt ons soms aardige 
verrassingen. Op een dag in het begin van Juni fietste ik 's avonds over een 
der boschpaden, die de dennenbosschen nabij mijn woning, op de Wagening-

sche Berg, doorsnijden. Vanaf het pad ontwaarde ik op een gegeven punt een groote 
plek, van vele vierkante meter, die bijna geheel met grint bedekt was; boven op dit 
grint waren een aantal grijze en bruinachtige „koeken" te zien, die — van af het pad 
gezien — deden denken aan uitwerpselen of andere „viezigheden". Ik was reeds 
een eind doorgereden, toen eerst de gedachte bij mij opkwam, dat deze dingen toch 
misschien een nadere beschouwing wel waard waren. Ik stapte dus af, begaf mij er 
heen en werd niet in mijn verwachting teleurgesteld: Wat ik hier te zien kreeg, was 
wel verreweg de geweldigste ontplooiing van het leven der slijmzwammen — die 
merkwaardige organismen, op de grens van dieren- en plantenrijk — die ik ooit 
aanschouwde. 

Eerst echter iets over het terrein, het „substraat", waarin en waarop zij zich ont
wikkeld hadden. Dit toch was reeds op zich zelf „iets aparts". Niet ver van de grint-
plek bemerkte ik een grooten kuil, eveneens verscheidene m2 groot, die grootendeels 
gevuld was met papierafval, massa's kranten vooral, ook weekbladen, goedkoope 
boekjes, illustraties enz. Verder wat leege blikjes, tuinafval, in een woord dus een 
soort mestvaalt, waarin echter de papierafval minstens 95 ° „ van den inhoud uitmaakte. 
Het was mij nu onmiddellijk duidelijk, dat ook de grintplek niets anders was, dan 
een soortgelijke afvalskuil, waarbij men echter — toen de kuil vol was — om „aesthe-
thische redenen" een dunne laag grint er over heen gespreid had; want inderdaad, 


