
grachten en parkvijvers. Wat de laatste betreft waren voor-

al witgeboren donsjongen geliefd van de vorm immuta-

bilis (een mutant die recessief overerft). Immers, ook hun

eerste- en tweedejaars kleed is wit, terwijl dat bij de ‘nor-

male’ knobbelzwanen aanvankelijk grauw tot bruin, la-

ter gevlekt is. Bovendien was het witte zwanendons meer

waard. Overigens komt deze witte vorm tegenwoordig in

elk geval wel in Amersfoort voor, bij voorbeeld onder de

jongen van een paartje knobbelzwanen dat in 1995 en

1996 in de vijver van het Stadspark Schothorst broedde.

Over de herkomst van deze zwanen is niets bekend. Zij

hebben zich er spontaan gevestigd en kunnen zowel van

Amersfoortse als van elders gedomesti-ceerde vogels af-

stammen.

GEÏNTEGREERDE VREEMDELING
De in gevangenschap geboren jongen werden bij een leef-

tijd van acht weken geleewiekt, dat wil zeggen dat met

een koord de vleugel bij het gewricht van de handwortel

werd afgebonden. Hierdoor stierf na drie à vier weken

het afgebonden deel af en ging daarmee ook hun vlieg-

vermogen verloren. Zij leefden vervolgens in half wilde

staat in een afgepaald gebied, een zwanendrift. Uit ont-
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De zwaan aan de linkerzijde is waarschijnlijk een vrouwtje

met, zo te zien, vier jongen. Deze dragen alle het asgrau-

we donskleed dat kenmerkend is voor in het wild leven-

de knobbelzwanen. Toch lijkt het niet aannemelijk dat

het hier om in het wild levende vogels gaat. Van oor-

sprong is de knobbelzwaan een broedvogel uit Scandi-

navië, Oost-Europa en Azië, tot in China toe. In West-

Europa is hij ingevoerd; in sommige landen al in de Mid-

deleeuwen. Ook in Nederland is dit het geval. De vogels

werden in de daarop volgende eeuwen uitsluitend in ge-

vangenschap gehouden. 

ZWANEN ALS GRONDSTOF
Aanvankelijk dienden zij vooral als voedsel. Men at de vet-

gemeste jongen, want het vlees van de oude vogels is

taai en tranig. Daarnaast was de knobbelzwaan leveran-

cier van slagpennen (die als eersteklas schrijfpennen gol-

den) en van donsveren (voor kussens en dergelijke). Ook

werden de huiden met veren en al gelooid en gebruikt

als bont, onder andere om moffen en kragen van te ma-

ken. Later kwamen zwanen in zwang als siervogel in slot-
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Knobbelzwanen op de Eem
In de Kroniek van december 2010 schreef Cor van den Braber over een gouache en een
viertal schetsen van de Amersfoortse schilder Jasper van Wittel. Op de gouache staan
in de linker en rechter onderhoek twee volwassen knobbelzwanen afgebeeld; bij de
laatste mogelijk ook twee witte huisganzen. Wat valt daar verder van te zeggen?

Voorstudie (Museo di San Martino, Napels)
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snapte zwanen zijn in Nederland na 1948 in het wild

levende populaties ontstaan, in Eemland overigens pas

na 1970. Thans bestaat de totale Nederlandse populatie

uit ongeveer drie- à vierduizend paren. De knobbelzwaan

is in Nederland dus eigenlijk een exoot, maar wel een

met een verblijfsvergunning. Dit in tegenstelling tot ande-

re uit gevangenschap ontsnapte of losgelaten uitheem-

se watervogelsoorten zoals de nijlgans. De knobbelzwaan

wordt door de wetgever thans als een geheel geïnte-

greerde vreemdeling beschouwd, die sinds 2000 zelfs de

status van beschermde inheemse diersoort heeft. Ware

de knobbelzwaan een mens, hij zou thans door velen be-

nijd worden. 

HEERLIJK RECHT
Opvallend is dat het tafereeltje van het zwanenpaar met

jongen op de gouache niet terug te vinden is op de

schetsen die als voorstudies van de gouache zouden heb-

ben gediend. Alleen op die uit het bezit van het Museo

di San Marino te Napels staan twee volwassen zwanen

afgebeeld, mogelijk in gezelschap van twee huisganzen.

Van een moederzwaan met donsjongen is op deze af-

beelding niets te bespeuren. We moeten dus aannemen

dat Van Wittel het uiterlijk en de kleur van de donsjon-

gen van een andere plaats in Amersfoort of van elders

kende.

Het houden van zwanen was in die tijd een oneigenlijk

heerlijk recht, wat wil zeggen dat het behalve aan een

heer ook aan een ander persoon kon toebehoren. Am-

sterdam bijvoorbeeld had het in 1529 verkregen door aan-

koop van de ambachtsheerlijkheid Nieuwer-Amstel. Simon

Frisius beeldde rond 1600 op zijn ets van de Oude Regu-

lierspoort (nu Munttoren) een aantal knobbelzanen af.

Naar het lijkt een paartje, dat met drie grote jongen in

de Amstel zwemt. Tegen de muur tussen het poortge-

bouw en een wachttoren is een houten hok voor de zwa-

nen, gebouwd, de Swanerij. Het werd vooral gebruikt om

de zwanen ‘s winters op te sluiten, te voeren en te ver-

zorgen, als het buitenwater was dichtgevroren. De zorg

voor de zwanen viel onder de verantwoording van de

bewaarder van der stede zwaanen. Het vetmesten van de

jongen was een taak van de poortwachters. En het ope-

ten van de jongen was voorbehouden aan de leden van

de stadsregering. Wat je noemt een vette bonus, zelfs als

je de beloning van twee stuivers per zwaan in aanmer-

king neemt. We kunnen ons afvragen of een overeen-

komstige situatie in Amersfoort heeft bestaan. 

ZWANENSTAL?
Op de gouache zien we rechts van het grote huis aan het

water een schuur met een getraliede achtergevel. Op de

schets is het echter een hok met een schuin dak dat te-

gen de oever is gebouwd, dus (grotendeels) in het water.

Zou het hier om een zwanenstal gaan? De schuur op de

oever lijkt wat groot voor een zwanenpaar met eventuele

jongen, want gezien hun onderlinge onverdraagzaam-

heid is het niet mogelijk om meer dan één paar in een

ruimte onder te brengen. Het hok onder de oever zou al-

leen als winteronderkomen kunnen dienen als er een vlon-

der in aanwezig was. Maar misschien zijn er historische

bronnen die meer licht op de swanerij van Amersfoort

kunnen werpen.
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