
HET SCHOLLEV AARSEILAND 

EEN VOGELPARADIJS 
UIT VROEGER TIJDEN 

"Dit voorwerp, over het -geheel genomen, is in de 
Natuurlyke Historie onzes Lands zoo groot en beschou
wenswaerdig, als ik ooit eenig in onze Provincie ontmoet 
heb." 

Cornelius Nozeman, 1770 

Sommige bibliotheken. waaronder ook de Goudsche Librye, ver
heugen zich in 't bezit van een vogelboek, dat behoort tot de fraaiste 
werken, welke ooit over de natuurlijke historie van ons land zijn 
geschreven, uitmuntend door voorname verzorging en geïllustreerd 
op een wijze, zooals men zich alleen in dien goeden ouden tijd kon 
veroorloven. Dit boek, welks bezit stellig tot de liefste wenschen 
behoort van allen, die belang stellen in de geschiedenis der natuur
wetenschappen in ons land, is getiteld "Nederlandsche Vogelen; 
volgens hunn,e huishouding, aert en .eigenschappen, beschreeven 
door Cornelius Nozeman, Le;.eraar der Remonstranten, en mede~ 
directeu1r van ':t Bataefsch Geniootschap der Proefond,ervindelyke 
W ysbegeierte te Rotterdam." 

Nozeman schreef voor dit boek den text, zich deels baseerend op 
de toentertijd nog weinig omvangrijkè literatuur, deels op eigen 
waarnem1ing en gegevens, hem door vrienden verstrekt. Na zijn 
dood - hij overleed tijdens het verschijnen van ·het tweede deel -
werd zijn arbeid voortgezet door Martinus Houttuyn, medicinae 
doctor en lid van de Hollandsche Maetschappye der Weeten
schappen te Haerlem en het Bataefsch Genootschap. 

De vijf deelen, verschenen in het tijdsverloop 1770-1829, zijn 
verlucht met ongemeen fraaie, uit de hand gekleurde kopergravures, 
afbeeldingen van vogels, nesten en eieren, ,.alle naer 't leeven 
geheel nieuw en naeuwkeurig getekend, in 't koper gebragt, en 
natuurlyk gekoleurd door, en onder opzicht van Christiaan Sepp en 
zoon." De prachtige illustraties dwingen ook thans nog onze diepe 
bewondering af en behooren stellig tot de beste afbeeldingen, welke 
ooit van onze vogels zijn vervaardigd. 
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In !het eerste deel van dit werk geeft Nozieman ons een beschrij
ving van een vogeloord, waarvan hij getuigt, dat het is "zoo groot 
en beschouwenswaerdig, als ik ooit eenig in onze Provincie ontmoet 
heb. Om het te zien zou zig een Lief.hebber dier (Natuurlijke) 
Historie geene moeite beklagen, al moest hy 'er etlyke mylen ver 
om reizen." ,,Dit voorwerp" , zooals Nozema.n schrijft, is het Scholle
vaarseiland, dat voor de drooglegging van den Prins Alexander
polder en de naast.gelegen droogmakerijen, was gelegen in de moe-

. rassige plassen tusschen Nieuwerkerk aan den IJsel en Z even
huizen en Rotterdam. Van dit Schollevaarseiland en zijn rijke vogel
wereld willen wij thans eens 't een en ander vertellen, voornamelijk 
aan de hand van de gegevens, -die verspreid in h.et bovengenoemde 
werk gevonden worden. . 

Nozeman was op 't spoor gekomen van dit vogel-eiland door het 
uitloven van een goede belooning voor een nest met eieren van den 
aaischolver, waarvan de broedplaats ·hem toentertijd niet bekend 
was 1). In de werken van Linnadus en W ilfo:ghbey had hij gelezen, 
dat de schollevaars of aalscholvers in de bosschen, in toppen van 
hooge boomen nestelden, maar andere schrijvers waren de meening 
toegedaan, dat "de voeten deezer Pelekaenen ongeschikt waren 
om in 't geboomte huis te houden, als zynde gevliesde Zwemvoeten" 
( roeivoeten zegt men tegenwoordig) en de vogels in -dichte ontoe
gankelijke rietvelden zouden nestelen ( I, p. 90) . 

Het Schollevaarseiland lag in dat deel van de Zevenhuizensche 
moerassen, waar men thans de WoÎlefoppenpolder vindt. ( Deze 
was reeds vroeger drooggemaakt, maar la ter ·door een dijkbreuk 
wee volgeloopen). In de omgeving stond het bekend onder den 
naam "het Reigerbosch". Toen de Utrechtsche hoogleeraar in de 
dierkunde Dr. P. Harting in 1864 met eenige studenten het eiland 
bezocht en kort -daarna in het "Album d er Natuur" een klein artikel 
er aan wijdde, had het de gedaante van een onregelmatig gebogen 
hoefijzer, waarvan de opening naar de Oostzijde was gekeerd. Door 
deze opening kwam men op een groote plas, ,,de meer", door 
Noze:man IJsselmeer gedoopt, daar hij meende, dat deze kom vroe
ger met den Hollandschen IJsel in verbinding had gestaan. Op 
de ondiepe plaatsen groeiden riet en lischdodden; hier en -daar lagen 
enkele kleine eilandjes. 

Om het eiland ·had zich op de meeste plaatsen een breede riet-

1) Sinds de verv ening van het Z evenhuizensche bosch, .,waer in men van 
ouds ging Kwakken, Lepelaers en Scholvers stooren" wist men niet, waarheen 
deze vogels waren verhuisd (1, p . 90). 
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zoom ontwikkeld. Hierachter lag een smalle strook lands, die als 
weiland werd gebruikt en het eenige gedeelte van het eiland vormde, 
dat steeds begaanbaar was. Harting vermoedde, dat het ·de oor
spronkelijke ringdijk van de droogmakerij was. Aan de noordooste
lijke punt was de strook het breedst; hier stond dan ook de woning 
van den pachter van het eiland. Binnen dezen "ringrijk" vond men 
een moeras, waar op verschillende plaatsen een weelderige boom
groei, v.n.1. bestaande uit elzen, werd gevonden. Hier en daar 
waren uitgestrekte plaatsen, zonder hoornen .of struikgewas, waar 
een zeer merkwaardige plantengroei ontwikkeld was. Opvallend 
waren hier vooral de ·groote veenklompen, ongeveer 0.6-1 m hoog 
en met een iets kleinere middellijn, waarop pollen pluimzeggen groei. 
den. Tusschen deze klompen liepen tal van smalle paden. Bij onder
zoek bleek aan Harting, dat deze vormingen bestonden uit planten
overblijfselen in verschillende opeenvolgende verveningsstadia. De 
onderste waren geheel zwart en met water doordrongen, de bovenste 
hadden een lichte kleur en waren nog droog. Harting verdiepte zich 
in de ontstaansmogelijkhèden van deze ongewone veenvormingen. 
Hij kwam tot de veronderstelling, dat de schapen, die op het eiland 
werden geweid, van tijd tot tijd hierheen afdwaalden en telkens 
het oude spoor volgden. Tengevolge daarvan zouden de paden 
zijn ontstaan. Heel aannemelijk klinkt deze "verklaring" in onze 
ooren niet, hoewel ook onze beroem.de geoloog Dr. W. C. H . Staring 
in zijn standaardwerk over . ,,De bodem va,n Nederland" 
( 1856-1860) een soortgelijk verschijnsel op dezelfde wijze 
verklaart. 

De elzen waren ten tijde van Nozeman dicht bevolkt met de 
nesten van allerlei vogelsoorten. Toen Harting in Mei 1864 deze 
plaats bezocht, waren hier geen vogels meer te zien. Alleen op een 
betrekkelijk klein eiland in "de meer", omgeven door een breede 
rietgordel en begroeid met ·hooge elzen, vorid men nog een vogel
bevolking, die herinnerde aan de vroegere tijden. Hier nestelden 
nog blauwe reigers, kwakken, wouwaapjes en lepelaars in vrij groot 
aantal. De schollevaars waren reeds in 1861 verdwenen; wellicht 
hadden zij een onderkomen gevonden in de eendenkooi "Lekzicht" 
bij de Bakkerswaal tusschen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. 
waar zij tot op den huidigen dag nestelen. 

Trouwens reeds in 1855 kon V:an Bemmelen vaststellen, dat de 
vogelbevolking aanzienlijk was verminderd. In 1866 verdwenen ook 
de kwakken, de lepelaars en de blauwe reigers. Van den kwak, die 
eertij'ds zoó algemeen was, dat hij vaak bij honderdtallen op de 
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markt werd gebracht, verdween tegelijkertijd de laatste broedplaats 
. in Nederland. 

Toen Noz,eman het Schollevaarseiland bezocht, was het nog met 
recht een ,,vogel-eiland". De algemeenste broedvogel was in dien 
tijd nog de aalscholver. Vooral de talrijkheid van deze vogelsoort 
schijnt een grooten indruk op hem gemaakt te hebben. Nozeman 
schreef er van: .,Ik heb in die nestelplaets zulke tallooze menigten 
van Scholveren hy een geziep., dat ik · er van versteld stond; en 

· dewyl hun heyr, welk in den broei-tijd over dag aldaer gezien wordt, 
slegts de helft uitmaekt van hun aldaer huishoudend weezenlyk 
getal. doordien dagelyks een van elk paer, reeds met den dageraed, 
van 't nest op de vischvangst gaet, en -doorgaends niet dan in delJ. 
laeten achtermiddag weder t' huis komt vliegen, zoo is het geene 
grootspraak van my, dat zy in die verblyfplaets, tegen den avond en 
des nachts, eene menigte uitmaeken, van welker grootheid men waer
lyk moet beeven. Ontuitspreeklyk ( kunnen wy hieruit naegaen,) zijn 
de slachtingen die door ·deeze roofvogelen onder onze visschen ge
maekt worden, ( en zy aezen op niet anders,) alömtme door onze 
gantse Provincie; trekkende deeze Scholvers mylen verre, en zig 
van een scheidende, de een hier, de ander daer, op de Waal. op 
't Biesbosch, in de Killen, op de Lek, op de Maes, op den Yssel. 
overal in de meyren en plassen. Enz. Dit staet niet één dag stil. 
beginnende van 't laest van February af, en voortduurende tot 
aen de maend No-vember; dus .ten minsten agt volle maenden van 
het jaer by achtervolgende aenhouderidheid" (I. p. 89), 

Een pagina verder zegt Nozema.n er nog van: ,.de hoeveelheid van 
op ·den naekten ,grond aengelegde en bezette nesten, ( met die 
van Reigeren door een) welke ik ter zelfder tyd aenschouwde, was 
onnoemlyk. en zelfs niet by gissing te begrooten. Geheele wolken 
of digte zwermen van Scholvers en Reigers gingen by myne aen
nadering op; doch Eijeren hebbende, keerden zy nae weinige minu
ten weder op ·hunne nesten. De Lepelaei.rs, welken ik ·hier med.e 
broedende vond. maekten verre weg den kleinsten hoop uit." 

Behalve lepelaars, kwakken. wouwapen, aalscholvers, blauwe en 
purperreigers broedde hier vermoedelijk ook de roerdomp. Ver
schillende eendensoorten werden er aangetroffen en tot het laatste 
oogenblik was het Schollevaarseiland de broedplaats van eenige 
vogelsoorten, die in ons land toen reeds betrekkelijk zeldzaam 
waren, o.a. de snor en het fraaie, -montere baardmannetje. 

Het water rondom het eiland was tamelijk vischrijk ( zooals thans 
trouwens ook het geval is met de Bakkerswaal) en de visschers, die 
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in de naaste omgeving van de kolonie woonden, beweerden er 
weinig of geen schade van te ondervinden. De vogels werden door 
den pachter vrijwel ongemoeid gelaten, niet omdat de man een 
natuurbeschermer was, maar omdat zulks in zijn eigen belang was. 
In den broedtijd verzamelde hij hier immers een groot aantal eieren 
en jaarlijks werden ook enkele honderden jonge vogels uit de nes
ten gehaald en op; de markt te Rotterdam voor consumptiedoel
einden verkocht. De eieren werden destijds door de broodbakkers 
veel gebruikt ... Men zegt, dat ze in beschuit deugdelyker zyn dan 
anderen." (I, p. 91). 

Merkwaardig is nog de toenmalige wijze van nestelen der aal
scholvers. Gewoonlijk bouwen deze vogels, zooals algemeen bekend 
is, hun nesten in hoornen. In alle tegenwoordig nog bestaande 
kolonies is dit het geval. Alleen in de kolonie tè Lekkerkerk zijn in 
de laatste jaren, nu er gebrek komt aan goede nestgelegenheid, ook 
enkele nesten op den grond gevonden. Schlegel schreef ook in 
zi;"n werk "De Vogels van Nederla nd" ( Het boek met de "kopjes", 
verschenen in ·de tweede helft van de vorige eeuw) . waarin twee 
gekleurde platen van het Schollevaarseiland voorkomen, dat de 
reigers en aalscholvers in kolonies nestelden in het elzenhakhout 
op het eiland. Nozeiman echter schreef: ,,De Nesten ( op 4 of 5 nae, 
die ik in de naebyheid der plaets in laeg geboomte zag, en die ik 
nog niet met zekerheid ze-ggen kan, of ze van Scholveren, dan 
van Reigeren waren, ) zyn allen op den platten grond aengelegd, 
gelyk ik hier lbevoorens reeds gezegd h eb. Door grond verstae 
echter niemand land of vasten bodem. Dezelve is een samenpakking 
van Deek en dorre Liezen, hier en daer doorsneeden met water, 
en dus zig vertoonende als Ei1anden: Hy is zoo onvast, dat een 
onkundige zyn leeven in onvermydelyk gevaer zou brengen door 
hem te betreeden; op .de meeste plaetsen daer hij voet zou zetten, 
zou hy 'er door heen zinken, en zonder zig te kunnen redden, of 
door anderen gered te kunnen worden, zou hy in eene diepe modder 
smooren. Deeze Nesten zijn aldaer van jaer tot jaer aengehoogd; 
de drek der vogelen heeft de liezen en het deek overdekt en op de 
meeste plaetsen doen verrotten. Men weet van verre niet, wat 
men van het geheele terrein zal maeken. Ik zag =het aen voor een 
wyd uitgestrekt Land, het welk voor den winter een groot bos
schaed je was geweest, van welk all -het hout, tot op een voet of 
anderhalf van den grond, was afgehakt geworden. Dan, 't geen 
ik voor de stoeleinden -der stammen hield, waren all te samen 
Nesten, en wel Nesten, . die, stuk voor stuk, bezet waren; zeer 
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veelen van broedende R!eigeren, maer verre weg de meesten van 
Scholveren" ( I, p. 92). 

Schlegel vermeldde van de lepelaars op het Schollevaerseiland, 
dat zij hun nesten maakten op de "liesbollen", die zich in de 
moerassige gedeelten der -plassen aan de eene zijde van het eiland 
gevormd hadden en die, zelf kleine eilanden vormende, veelal door 
riet omgeven waren; de lepelaars in de N aardermeerkolonie bouwen 
hun nest, dat uit riet en soms wat takken bestaat, ook in de riet~ 
velden. Eigenaardig is daarom ·dat Houttuyn er destijds van schreef: 
"Meestal is de aenleg des Nesten tusschen de onderste en stevigste 
mikken, ( van Elze Stamboomien) die wyd van een staen en van 
boven open zyn, ter gemakkelyke nederdaeling deezer Vogelen, 
by hunne eijeren of jongen: Doch somtyds; als zy zulk een goede 
geleegenheid niet vinden, bedienen zy zig van den samengebragten 
hoop { van een halve mans hoogte) welke voorheen aan Scholvers 
of Reigers gediend heeft, en zy sleepen boven op denzelven de 
benoodigde stoffen" { II. p. 173). 

De lepelaars, thans in ·deze streek als broedvogels onbekend 
en vrij zeldzaam op den trek, zag men destijds vaak langs den 
Hollandschen IJsel, waar ze op de slikken en steenbakkerszel~ 
lingen voedsel liepen te zoeken. 

Het bovenstaande zal, hopen wij, U -eenig denkbeeld hebben 
gegeven van de vogelrijkdom van dit Schollevaarseiland, een terrein. 
dat tegenwoordig wellicht nog alleen z'n weerga vindt in sommige 
vogelrijke gedeelten van de Donau-delta, -en in Nederland stellig 
door geen enkel "Vogeleiland" meer wordt benaderd. 

In 1864 schreef Ha.rting: .. Het is een der plekken waar :de mensch, 
door eigenbelang gedreven, misbruik heeft gemaakt van zijne over
magt." Thans bewaren wij _ nog slechts de herinnering eraan, zooals 
aan zooveel moois, dat door menschenhanden is vernield. 

Dr. A. SCHEYGROND. 
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