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De Kwak moet in vroeger eeuwen in ons 
land, vooral in het westelijke moeras
gebied, een algemene broedvogel geweest 
zijn. In de 19de eeuw werd hij echter 
steeds zeldzamer en na 1876 werden voor
lopig geen broedgevailen meer gemeld. 
Wel werden 's zomers nog enkele Kwak
ken waargenomen, zodat er mogelijk af en 
toe nog wel eens een paartje in ons land 
zal hebben gebroed, maar nesten werden 
niet meer gevonden. Tot 1946, toen, na 
een onderbreking van precies 70 jaar, een 
broedkolonie van 17 of 18 nesten in de 
Biesbosch werd aangetroffen. Ook na 1946 
heeft de Kwak. zij het in geringer aantal 
en met wisselend succes, vrij geregeld in 
ons land gebroed. 

Evenals in 1946 zaten deze kolonie's alle 
in de Biesbosch. Dit jaar trof ik evenwel 
een kleine broedkolonie van Kwakken in 
een plassengebied in de omgeving van 
Wageningen. 
Op 8 juni ontdekte ik daar voor het eerst 
een Kwak. De duidelijke blauwzwarte 
schedelkap en rug, de kuif van drie 
aigrettes, het rode oog, de witte borst en 
buik en de gele poten sloten elke vergissing 
uit. Het was een volwassen vogel; jonge 
exemplaren zijn bruin met lichte vlekken 
en hebben geen kuif. Mannetje en wijfje 
zijn op het uiterlijk niet uit elkaar te 
houden. 
De avond van de volgende dag zag ik om 
kwart over acht een paartje op een dode 
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tak van een wilg. Het mannetje maakte 
baltsbewegingen, strekte de hals en be
woog deze op en neer. Dan dook hij in het 
riet en weldra kwam hij het wijfje voeren. 
waarna beide vogels, snel kwak-kwak 
roepend, in de schemering gingen rond
vliegen. 
Op 14 juni werden door de heer Kolvoort 
twee volwassen Kwakken en twee bruine 
vogels in de wilgen waargenomen. De 
beide laatsten bleken later nog niet uit-
gekleurde jonge Kwakken, resp. een 
eerstejaarsvogel en een nog verder uit-
gekleurd exemplaar, te zijn, die vaak in de 
schemering met hun twee volwassen soort
genoten meevlogen 

Een twee weken later nam ik de Kwakken 
regelmatig waar in een uit het water op
rijzend, ongeveer 30 jaar oud wilgenbosje. 
dat als het ware een eilandje vormt in de 
door hoge wilgen omzoomde plas. 
Het zag ernaar uit. dat ze dit ideale plekje. 
ontoegankelijk voor koeien en voor 
nieuwsgierige mensen zonder bootje, had
den uitgekozen om te gaan nestelen. De 
wilgen groeien er schots en scheef door 
elkaar. Er waren veel dode takken bij. 
waarop de vogels bij voorkeur gingen 
zitten. Als apen klommen zij met gemak 
de takken op, zich met de lange tenen be
hendig vasthoudend. Door de open struc
tuur ter plaatse konden zij gemakkelijk 
neerdalen. Op een afstand van ongeveer 
60 meter kon men heel rustig, zelf half 
verscholen in de wilgen, de gedragingen 
der vogels volgen. 

Het eerste nest vond ik op 3 juli. Ter 
oriëntatie diene, dat volgens Steinfatt de 
bouwduur van het nest 5 tot 7 dagen be
draagt, terwijl, zoals het „Handbook of 
British Birds" vermeldt, de broedduur 
wordt gerekend op 21 dagen. Volgens 
Steinfatt zitten de jongen op een leeftijd 
van 3 a 4 weken reeds in de takken buiten 

het nest, terwijl ze eerst 6 weken na het 
uitkomen kunnen vliegen. 
In dat eerste nest bevonden zich reeds drie 
jongen, nog in donskleed. Drie dagen later 
ontdekte Dr. Kluijver nog een tweede en 
een derde nest. Spoedig bleek dat in één 
daarvan twee jongen zaten. 
In de komende dagen kon in de twee 
nesten met jongen verscheidene malen het 
voeren geobserveerd worden, dat in hoofd
zaak 's avonds tussen half negen en negen 
uur, soms ook wel eerder, plaats vond. 
Toen de jongen nog klein waren was hun 
zg. „kekken" goed te horen. Bij het ouder 
worden begonnen zij meestal te bedelen als 
een der oude vogels in de kolonie neer
gestreken was onder het uiten van de 
langgerekte begroetingsroep goak-goak. 
De jongen namen al gauw deze roep over, 
bedelden ook vaak tegen elkaar. Het 
kwak-kwak, waaraan de vogel zijn naam 
ontleent, werd vooral geuit bij het verlaten 
van de kolonie en ook bij onraad. 
Na een reeks waarnemingen werd in de 
kolonie de aanwezigheid van vijf adulte 
vogels en de twee bovengenoemde bruine 
exemplaren geconstateerd. Van onze waar-
nemingsplaats aan de Rijnkant bekeken. 
bleek het meest linkse nest het interes
santst te zijn. Door Dr. Kluijver en mij 
werd als bijzonderheid vastgesteld dat op 
dit nest een onuitgekleurde eerstejaars 
vogel zat te broeden. Dat gebeurt maar 
heel zelden dat eenjarige Kwakken tot 
broeden komen. 

In dat bewuste meest linkse nest zag ik 
op 17 juli voor het eerst twee donsjongen. 
terwijl de vijf andere jongen reeds de tak
ken beklauteren konden. Ook voor hen 
bleef het nest echter voorlopig de centrale 
plaats waar gevoerd werd; pas op de 23ste 
werden de vijf al vrij grote jongen ook 
buiten het nest gevoerd. Het goak-goak is 
niet alleen de begroetingsroep: het werd 
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ook door de oude vogel geuit als deze na 
de voedering zijn veren zat te poetsen en 
de jongen door bleven kekken. Hij ge
raakte daardoor blijkbaar in opwinding, 
hetgeen te zien was aan het opzetten van 
de aigrettes. Bij het groter worden der 
jongen werden de voederscenes steeds op
windender; de jongen grepen daarbij vaak 
de snavel van de ouder beet en trokken 
die omlaag, waarna de oude vogel al 
„overgevende" de prooi in hun wijd open
gesperde bekken stopte. Een keer greep 
een jong de ouder zelfs bij de poot vast 
en belette hem zo weg te vliegen. 
Toen de jongen zo ver waren dat ze op 
het nest met de vleugels konden klappen 
bleek, dat tijdens een onweersbui de ouders 
niet terugkwamen om ze te beschermen. 
Langzamerhand werd de bewaking door 
de ouders verminderd en ten slotte werd 
buiten het voeren om geen volwassen vogel 
meer in de kolonie gezien. 
Het meest frappante was wel, dat vanaf 
ongeveer 5 augustus de oude vogels in 
de schemering wel in de kolonie arriveer
den, doch zonder begroetingsroep. Zij 
weerden zelfs de jongen af en weigerden 
soms hen te voeren ondanks het feit dat 
deze hun soms op de kop sprongen. Het 
lijkt net of de jongen duidelijk moet wor
den gemaakt, dat de tijd gekomen is om 
zelf voor de kost te zorgen. De ouders 
vliegen nu opvallend veel rond en de jonge 

Min of meer onafhankelijk van, en ge
lijktijdig met het onderzoek van J. H. A. 
Boerboom in het Haagse duingebied, be-

i vogels zijn al behoorlijk groot en kunnen al 
i goed vliegen, met uitzondering van die uit 

het linkse nest van de eenjarige vogel, 
welke aanmerkelijk kleiner zijn en zich nog 

n slechts al fladderende kunnen verplaatsen. 
r De vijf grote jongen roepen al heel duide

lijk kwak-kwak, terwijl zij de begroetings-
<• roep al even gemakkelijk hanteren als hun 
i ouders. Toen de jongen in het linkse nest 
1 nog wat kleiner waren reageerden ze op 

dat goak-goak-goak van de oudere jongen 
3 uit de andere nesten met luid gekek. 
t Haalden de ouders in het begin van de 

voederperiode het voedsel niet ver van de 
3 kolonie, later werd dit anders: er werden 
i ook Kwakken gezien in de buurt van de 
s Blauwe Kamer aan de voet van de Grebbe-

berg bij Rhenen, enige kilometers van de 
r broedplaats verwijderd. Door het uitzetten 
1 van posten langs de Rijn kon het ver-
1 moeden bevestigd worden, dat dit onze 

Kwakken waren, terwijl het eveneens aan-
f nemelijk werd dat Doorwerth en, door hun 
n wegvliegen uit de kolonie in zuidwestelijke 

richting, ook de omgeving van de Waal 
j binnen hun voedselareaal lag. 
i De zeven jongen zijn goed uitgevlogen. Op 
t 14 september werd in de kolonie nog een 
t exemplaar waargenomen, terwijl op de 

28ste van die maand nog een waarneming 
n bekend is van Lexkesveer (Steenman). 
s In de Biesbosch zijn dit jaar eveneens een 
e drietal broedgevailen geconstateerd. 

schreven in D.L.N. 1957, werd een soort
gelijke beschrijving gemaakt van de duinen 
bij Bloemendaal en Velsen. Hoewel deze 
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